
Styrets beretning: 
Styret har i perioden bestått av 

• Ernst Evensen, leder 

• Henrik Syvertsen, nestleder 

• Monica Rognheim, sekretær og nett + hyttesjef 

• Thomas Svane Jacobsen, økonomi 

• Tomas Løvstad, styremedlem 

• Toril Weum Ekjord, styremedlem 

• Vara: Frode Aasberg (fast møtende) 

Styret har avviklet 5 formelle styremøter. I tillegg har det vært tett kontakt via en intern Facebook-

gruppe, på telefon og på samlinger/medlemskvelder på hytta. 

I denne løpende kontakten gjøres mye av planlegging, daglig drift og iverksettelse av ulike aktiviteter 

i lokallaget. 

Samarbeidet i styret har i perioden fungert bra, men det er veldig mye å gjøre for flere, ikke minst i 

forbindelse med de store arrangementene som Holleia-prøven.  

En aktiv klubb 

Norsk Vorstehhund avdeling Buskerud har lagt nok et år bak seg med stor aktivitet og flotte 

resultater, mens vår og høst har vært preget av avlysninger pga Covid 19. 

Pr dags dato har NVK Buskerud 160 medlemmer, det er 15 flere enn ved utgangen i 2019.   

Utad til medlemmene kommuniserer vi på distriktssiden på Vorsteh.no, via vår Facebook-gruppe, og 

noen ganger også via e-post til medlemmene.  

Facebook-siden vår har nå hele 908 følgere, og er vår hovedkanal ut til medlemmer og potensielle 

medlemmer. Der deler vi alle artikler som publiseres i Buskerud-kategorien på vorsteh.no, samt en 

rekke oppdateringer, premier og arrangementer. 

Den høye aktiviteten avspeiler seg også i at klubben har flinke frivillige, et engasjert styre, og 

gjennom det god økonomi. Således har vi hatt råd til flere nye investeringer i året som nå ebber ut. 

Våre medlemmer og deres hunder har også bidratt til lagets fine omdømme og resultater på 

jaktprøver, apportprøver, kurs, samlinger og utstillinger. Det kan vi alle være stolte av. 

Ressurspersoner i og utenfor styret har i 2020 stått på ved de forskjellige aktivitetene, slik at vi alle 

kan samles og ha det gøy sammen med likesinnede og hundene våre. 

Økonomi 

 
NVK Buskerud har en solid økonomi. Egenkapitalen var per 31. oktober 2020 på kroner 104 154. Det 

er en reduksjon på kroner 15 833 i forhold til samme tidspunkt i 2019.  

Regnskapsåret går fra 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Årsresultatet for perioden viste et 

underskudd på kroner 16 287. Det var budsjettert med et underskudd på kroner 43 000 for 

http://vorsteh.no/kategori/distrikter/buskerud/
https://www.facebook.com/search/top/?q=norsk%20vorstehhundklubb%20buskerud


regnskapsåret.  Arrangementene (kurs og prøver) til klubben gav i år et samlet overskudd på kroner 

78 408. Dette til tross for at mange av våre «faste» kurs og prøver har blitt avlyst på grunn av Covid-

19 situasjonen. NVK Buskerud byttet i år bankforbindelse til Sparebank 1 Modum. Det medførte at vi 

fikk tildelt midler for utbedring av NVK hytta på kroner 35 000 fra Sparebank 1 Modum. 

Ytterligere detaljer om økonomien er gitt i regnskapet og revisjonsberetningen.  

Bli grasrotgiver 

NVK Buskerud har i regnskapsåret fått utbetalt kroner 5 869 fra Norsk Tipping AS Grasrotandelen. Vi 

oppfordrer fortsatt våre medlemmer til å registrere seg som grasrotgiver for Norsk 

Vorstehhundklubb Buskerud. Dette kan gjøres ved alle spillesteder, eller ved å sende SMS 

«Grasrotandelen 913527127» til 2020.  

Aktiviteter 

NVK Buskerud har hatt i alt 26 terminfestede aktiviteter i 2019. I tillegg kommer uformelle treff på 

NVK-hytta på Holleia, i hovedsak i forbindelse med dugnader og som onsdagstreff. 

Medlemmer fra klubben har også deltatt på mange arrangementer i våre naboklubber.  

Vi tiltrekker oss stadig nye medlemmer fordi vi har det flotte treningsområdet på Holleia. Vi ønsker å 

trekke flere av disse med i frivillig innsats for klubben. 

 
 

NVK-hytta 



Styret har utnevnt Monica Rognheim til hyttesjef med ansvar for booking og oppsyn med driften. 
 
Vi fikk støtte fra Sparebank 1 Modum på kr 35 000,00, som ble brukt til å bygge terrasse foran hytta, 
+ at vi fikk planert ut og gruset opp plassen foran hytta. 
  
NVK Buskerud har i løpet av året 2020 hatt en rekke aktiviteter på klubbhytta på Holleia. Det 
arrangeres jevnlige treff på hytta, hvor det legges inn litt felles dressur av hund, samt nyttige 
diskusjoner og erfaringsutveksling.  
 
Mye forefallende arbeid og vedlikehold av hytta har også blitt gjort i forbindelse med disse dagene. 
Hytta har også vært i bruk i forbindelse med den store apportprøven, sporkurs, og de fullkombinerte 
prøvene. I tillegg har det vært valpesamlinger, drop-in apporttrening og fase 1-kurs i regi av NVK 
Buskerud.   
 
Det er en kjerne av medlemmer som holder aktivitetsnivået høyt og sørger for et godt miljø. Disse 
står på hele på året for et godt tilbud til klubbens medlemmer. Styret vil i den forbindelse fremheve 
hyttesjef Monica Rognheim som, sammen med Ernst Evensen, er tilstede de fleste onsdager, og som 
nedlegger en stor dugnadsinnsats og bidrar sterkt til trivsel og hygge. 
  
Det har og vært stor pågang med folk som vil ha hjelp til treninger som Ernst og Monica har stilt opp 
på. Fremover er det planlagt at vi skal ha noen temakvelder/minikurs på onsdager da det er da det er 
treff på hytta. Det er ikke snakk om hver onsdag, men kanskje en gang pr. måned. Temaer kan være 
napping/pelsstell, førstehjelp, fôring/ernæring, osv. medlemmer inviteres til å bidra med forslag og 
deling av kompetanse. 

De faste onsdagskveldene er ikke veldig mye besøkt i vinterhalvåret, men mer når det er lyst lenge og 
det f.eks. annonseres med treninger eller lignende. 

Sosiale fellestreninger 

Hver fredag i vårhalvåret ble det arrangert egentrening med instruksjon i Drammen Hundepark. En 
unik og sosial mulighet til å trene innendørs om vinteren som ofte samler opptil 30 hundeeiere, ledet 
helt uformelt av frivillige instruktører. Treningene finansieres ved en liten egenandel per hund. 

Lufteområdet 

Bruken av det rundt 30 mål store lufteområdet er meget stort. Noen er på feltet omtrent daglig, 
andre kommer reisende langveisfra.  

Det gjøres stadig utbedringer og vedlikehold på gjerdet og port.  Beklageligvis er det de samme 
ildsjelene som går igjen på alle dugnader. Klubben ønsker seg at flere medlemmer tar del i 
dugnadsarbeidet og det hyggelige sosiale samværet. 

Bli med på dugnadene om du bruker lufteområdet! 

Medlemsmøter 

I januar hadde vi medlemsmøte på NVK hytta. Tema var DK som var i februar. 

Våre utsendinger dit var Arild Walter Hansen og Ernst Evensen. I tillegg har klubben nå fire 
medlemmer i NVKs hovedstyre: Anders Simensrud, Hilde Børdalen (ny i 2019) og Signe Karin Hotvedt. 
Arild Walter hansen ble innvalgt i avlsråd korthår på DK i 2020. 



Dressurkurs avlyst 

Et dressurkurs i samarbeid med NISK avd 7 var planlagt med oppstart i november, men ble avlyst pga 
Covid 19. 

 

 

Apportkurs 

I stedet for vårt tradisjonelle apportkurs, arrangerte vi en populær drop-inn apporthelg på NVK-hytta, 
med trening med instruktør til stede, ledet av Ernst og Monica. Treningen var gratis for medlemmer, 
og ble svært populær. Flere kom begge dager. 

Apportprøvekurset i juni ble også avlyst pga. Covid 19. 

I tillegg ble det arrangert apportbeviskurs tre onsdager i august under ledelse av Ernst Evensen på 
hytta. Dette var et populært tiltak, og mange kom langveisfra.  

Blodsporkurs 

I slutten av juni arrangerte vi blodsporkurs. 

Dette er en type kurs vi vil prøve å videreføre, da det ser ut til å være stor interesse for å utnytte våre 
fantastiske rasers nærmest grenseløse potensiale. 

Saueaversjon i Lier  

I juni hadde vi tre mandager med saueaversjonsdressur på Sjåstad i Lier. Dette ble gjentatt i august, 

med fire mandager. Oppmøtet var meget stort, noen fler enn tidligere år. Det er mange tilbydere på 

dette feltet. Deltakere kommer langveis fra til dette.  

Vi ligger noe lavere enn andre i pris, har gode moderasjoner for folk med flere hunder, tilbyr drop-inn 

og en hyggelig ramme. Det tror vi er noen av årsakene, i tillegg til dyktige instruktører og spreke 

sauer i fine, store innhegninger. 

Flere instruktører på plass, dyktige skrivere og kø-ordnere, gjør dette til en hyggelig kveld for mange, 

til tross for den noe mer negative opplevelsen hundene våre opplever med den farlige sauen. 

Startet sesongen med halsbånd vi trodde var i orden, men det viste seg at batteriene var dårlige, det 

ble kjøpt to nye bånd, og byttet batteri på de andre til neste gang. 

Korona har gjort dette utfordrende i år, men vi fant gode løsninger, med smittesporingsbok, 

håndsprit, kjegler med en meter mellom i påmeldingsområdet og engangshansker. Strømhalsbånd 

ble også spritet med jevne mellomrom.  

Vi hadde også litt utfordringer med manglende aversjonsbevis da NJFF hadde gjort en feil, en stor 

takk spesielt til Monica Rognheim som skrev og ettersendte de fleste av disse. 



Instruktører som deltok var: Pål Berge, Jonny Løvstad, Arild Walter Hansen og Tomas Løvstad.   

 

 

 

Apportprøve på Holleia 

Vårt største arrangement gjennom året var Apportprøve på Holleia med base på NVK-hytta.  

Dommere ble innkvartert på hytta, mens øvrige deltakere enten lå i telt i skogen eller campet i 
sandtaket som også var stedet for fellesgrilling lørdag. 

Prøveleder var Ernst Evensen. 

Eliteapporten ble også avlyst pga Covid 19. 

• Prøvens beste AK-hund: SV Kragborgs Mabel og Øyvind Andrèn 

• Prøvens beste UK-hund: KV Skåtfjellets DTL Riekko – Wenche Dørmænen 

• Vinnere av lagkonkurransen: Team Dærmænen 

DM apport 

Distriktsmestre i apportdisiplinen ble kåret på bakgrunn av apportprøven lørdag.  

• UK: KV Skåtfjellets DTL Riekko – Wenche Dørmænen 

• AK: KV Skåtfjellet’s Ekko - Wenche Dørmænen 

Kurs i føring av hund på skog  

Ernst Evensen har i løpet av høsten hatt med 14 deltakere i innføring av føring hund på skog. Det har 
vært arrangert som et 1 til 1 tiltak, og tilbakemeldingene tyder på at alle var fornøyde. 

Når det blir i forhold til Covid 19, vil alle sammen møtes på NVK hytta for å oppsummere og dele litt 
felles erfaringer. 

Fullkombinert 

26. august og 1. sept. var det fullkombinert prøve på Holleia. Det er beklagelig lite påmelding til disse 
prøvene. En årsak kan være at klubben ikke har markedsført dem nok, men vi har også begrenset 
kapasitet på arrangørsiden på denne tiden av året. 

Det var mange gode hunder, men det var en ekvipasje som endte opp med velfortjent 2.AK 

Fullkombinert. 

• SV Kragborgs Mabel og Øyvind Andrèn  

 

https://drive.google.com/open?id=1V7nyl3LuvBNR7AAebM-On2f5aq0&usp=sharing


Prøveleder var Ernst Evensen, og dommere var Anders Simensrud og Rolf Hamstad, mens Ernst 
Evensen dømte apporten.  

DM lavland 

Var planlagt avholdt i Tjølling, men måtte dessverre avlyses på grunn av Covid 19 

 

Skogsfuglprøven 

Måtte også avlyses pga Covid 19. 

Årsmøte og julebord 

Ble også avlyst pga Covid 19, men dette vil bli avviklet så fort det er mulig i forhold til restriksjoner 
som er gitt pga Covid 19. 

Årets hunder i Buskerud 2020 

• Årets UK-hund: KV Skåtfjellets DTL Riekko - Wenche Dørmænen 
• Årets AK-hund: (krystallpokal) KV Suldølens AES Tullamore - Wenche Due Hansen 
• Årets utstillingshund: KV Suldølen’s Aes Urho - Wenche Dørmænen og Kenneth Eriksen 
• Distriktsmester vinter UK: Ikke kåret 
• Distriktsmester vinter AK: Ikke kåret 
• Distriktsmester lavland UK: Ikke kåret 
• Distriktsmester lavland AK: Ikke kåret 
• Distriktsmester apport UK: KV Skåtfjellets DTL Riekko – Wenche Dørmænen 
• Distriktsmester apport AK: KV Skåtfjellet’s Ekko - Wenche Dørmænen 

Siden vi ikke kårer mester i lavland eller vinter, har vi laget 1 ny kategori: 

• Årets nykommer apport: KV Husängens Shady – Torbjørn Due Hansen 

Støtt våre sponsorer – de støtter oss! 

  

 


