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Valget ble gjennomført på årsmøtet 17.12.2019. 

Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode eller kalenderen. Grunnen til det, er ulike 
perioder for at de ulike distriktene skal kunne avholde egne årsmøter, avholde valg og 
melde inn nye valgkomitèer, nye distriktsrepresentanter, godkjent regnskap og godkjent 
årsberetning til HS i forkant av NVKs Representantskapsmøte (RS).
Pr.31.10.2020 hadde klubben registrert 410 medlemmer, altså en liten økning ifht. 2019. 

Styret har i løpet av perioden avholdt 7 styremøter, noen fysiske og noen som 
telefonmøter. I tillegg til møtene har det vært nødvendig dialog via mail i noen 
hastesaker. De fleste saker på møtene, har vært evaluering av arrangementer og 
planlegging av kommende arrangementer. Styret har hatt sine møter hjemme hos 
styremedlemmene. Utgifter har vært til enkel servering, da de fleste i styret har kommet 
direkte fra jobb.
Det er lagt ut flere artikler, informasjoner og referater fra styremøter og 
annet på websiden vorsteh.no og i bladet Fuglehunden.

Ove Myhre og Eva Pedersen representerte NVK OA på distriktskonferansen i februar 
2020.
NVK OA hadde følgende sak til NVK RS: Forslag til endring av avlskriterier for 
Vorstehhund Korthår.



Det har vært avholdt 2 medlemskvelder med foredrag v/Roger Sjølstad og Robert Sørlie. 
Grunnet coronapandemien og smittevernregler, har det ikke latt seg gjøre å avholde flere 
medlemskvelder.

Det har vært utrolig mange hunder fra vårt distrikt som har gjort det særdeles bra på 
jaktprøver, apportprøver og utstillinger. 
Antallet er så høyt at det er umulig å gjengi hvilke ekvipasjer dette gjelder og «ingen 
nevnt, ingen glemt». 
Men vi vil allikevel fremheve 2 ekvipasjer:
Monica Sawiz med SV Ice Artemis Freyja – NM lavland Finaleplass
Tea Sjølstad med SV Paulssons Caliber - NM-vinner Juniorhandling.

Utover dette vil styret sende en spesiell gratulasjon til alle nye medlemmer med sine unge 
hunder som har fått sine premier.

AVDELINGENS WEBSIDE
Distriktets webredaktør har fortløpende lagt ut resultater, men er selvfølgelig avhengig av 
informasjon fra medlemmene.  
NVK O/A har også egen Facebook side hvor nyheter publiseres.

BLADET FUGLEHUNDEN
Litt varierende hva vi faktisk har fått inn av artikler i vår spalte i bladet og dette er 
kommunisert med hovedstyret. Ble tatt opp på NVKs RS og fikk ingen forståelse for våre 
argumenter at i all hovedsak, skulle være stoff for OAs medlemmer av redaktøren. Jeg 
som styrets leder, har derfor ikke bedt noen om å bidra med stoff til FH på våre sider. 
Dette er blitt kompensert ved aktivt bruk av hjemmesiden og FB.
Mulig at situasjonen kan endre seg med en annen redaktør.

ØKONOMI
Noen svært få arrangementer ble rammet av Covid-19 restriksjoner og kunne derfor ikke 
gjennomføres. Men ved særdeles entusiastiske medarbeidere, har vi faktisk fått 
gjennomført det aller meste innenfor smittevernreglene. Avdelingen har fortsatt en meget 
god og sunn økonomi. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 
klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt 
drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Årsmøtet 2019 ga 
styret tilslutning til at vi ikke bør ha bare fokus på overskudd. 

Det kom en forespørsel fra NVK sentralt om vi hadde mulighet for å bidra med et lån til 
NKK, via NVK. I skrivende stund er ikke lånet på kr 50.000,- blitt effektuert. Avtalen i 
store trekk er at lånet er avdragsfritt en kort periode og at lånet i sin helhet betales ned 
over 5 år. I følge det vi vet i dag, så har NVK som helhet bevilget kr 270.000,- til dette 
formålet.

SPONSORER



Sponsoravtalen med Agri-Pet ble ikke fornyet, men erstattet med Royal Canin, en avtale 
vi er fornøyd med.
Avdelingen blir sponset med forpremier, dekken etc. på arrangementer i regi av NVK 
OA.

GULLRYPA
Ingen kandidater i 2019.

Gullrypa tidligere år: 
2007 Nina Smidtsrød 
2008 Bente Holm 
2010 Anne Larssen 
2013 Mette Lien 
2014 Kjell Larssen
2017 Ellen Marie Imshaug

MESTERSKAPSRYPA
Ansvarlig: Arne Eliassen
Prisene for Årets hunder i OA ble delt ut på årsmøtet 17.desember 2019.
Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året. Det er eierne selv 
som må melde inn premiene.

Årets skogsfuglhund: KV Høgdalia’s EnsLily, eier/fører: Øystein Dahl
Årets lavlandshund og Årets AK-hund: Munkefjellets Vill Iver, eier/fører: Ellen Marie 
Imshaug 
Årets høyfjellshund, Årets apporthund og Årets UK: Rampens Helt Hærlig, eier/fører 
Nina Smidtsrød

ARRANGEMENTER I REGI AV NVK O/A

MEDLEMSMØTE – 4.FEBRUAR
På dette møte ble sakene til distriktskonferansen gjennomgått.

FOREDRAG - 4. FEBRUAR
Foredragsholder: Roger Sjølstad
Foredraget var rett etter medlemsmøtet, med tema: Ettersøk med hund.
Roger er ettersøksdommer.

APPORTKURS - JANUAR
Ansvarlig: Randi Shulze
Medlemmer av NVK OA fikk tilbud om apportkurs med oppstart 15.januar.
Kurset ble avsluttet med med en apportbevisprøve som ble dømt av Birte Wold Myhre.



DM VINTER - 6.-8. MARS 
Ansvarlig: Bjørn B. Størkersen
Dessverre kunne vi ikke ligge på Solheimstulen denne gang grunnet oppussingsarbeider. 
Vi fikk heldigvis innlosjere oss hos Jorun på Vasstuland 1100 og dette stod til terningkast 
6. Stor takk for at de klarte dette på kort varsel.
Lørdag ble en fin dag i flotte terrenger og mange hadde kjangs på fugl med følgende 
plasseringer :
Vinner AK :  SV Rouvdi. e/f.  Knut Andreassen
Nr. 2 :  SV Gustav.  e/f. Leif Nyaas
Nr. 3 :  SV Brå e/ f. Rune Brenna.

Vinner UK: SV Nils Gustav.  e/f.  Eirik Telje
Nr. 2:  LV Lucky.  e. Kjerstin og Vegar Nyhus.  f. Rune Brenna

Vil takke alle deltagere, dommere samt Flaatå/Gundersen og Foyn for en kanon helg 
sammen. Det kan også legges til at vi unngikk smitte da Korona utbruddet startet.
Dette er et arrangement som jeg vil anbefale til nye hundeeiere da dette er et fantastisk 
tilbud vi har i OA. 
Til slutt vil jeg takke for meg da dette var siste gang jeg arrangerte DM-Vinter.
Alle de årene jeg har fått anledningen til dette har bare vært en sann glede, men nå kan de 
« yngre krefter» trå til. 
 
MAI – DRESSURKURS 
Ansvarlig: Øystein Dahl 
Kurset hadde oppstart 11.mai og gikk over 8 kvelder. 

UTSTILLINGSKURS – 5.MAI
Ansvarlig: Ellen Marie Imshaug 
Deltagerne ble instruert i praktisk trening og i utstillingsteknikk. Det var 10 deltakere.

APPORTKURS - APRIL
Ansvarlig: Bente Holm
Oppstart var 20 april. Målsetningen med kurset var at våre medlemmer skulle få en 
arbeidsglad hund som apporterer alt. Kurset gikk over 10 kvelder med 7 deltakere. Kurset 
ble avsluttet med apportbevisprøve som ble dømt av Per Aas. Alle klarte beviset.

MAI – BLODSPORKURS
Ansvarlig: Eva Pedersen
28.mai oppstart av kurset som gikk over 4 kvelder. Instruktør var Roger Sjølstad.
Sted: Bjørkelangen. 6 deltakere deltok.

APPORTPRØVEKURS - 30. OG 31. MAI
Ansvarlig: Ove Myhre, Kristin Kirkeby og Birte Wold Myhre



I år ble dette kurset gjennomført i pinsen på Buhol. 20 deltakere. Instruktører: Ove 
Myhre, Bente Holm, Birte Wold Myhre, Trond Lereng, Nina Smidtsrød, Kristin Kirkeby 
og Eva Kulstadvik.
Kurset ble avklart på kort tid, Stangeskovene stilte opp med leie av stedet. 
Landssamlingen ble avlyst grunnet coronapandemien, men styret bestemte seg for å få til 
et slikt tilbud til medlemmene. Og med hensikt i kommende apportprøve på samme sted i 
juni måned.
Kurset ble avsluttet med apportbevisprøve, dømt av Birte Wold Myhre.

DRESSUR ONSDAGSTRENINGER – DROPIN - JUNI 
Hver onsdag i juni/juli/august var det dropin dressur ved rådhuset i Lillestrøm.
Det var mange medlemmer som møtte opp hver uke, på det meste var det 17 deltakere. 
Alle tre vorstehhrasene var representert. Instruktørene i OA tok ansvar for hver sin kveld.

BUHOLPRØVEN APPORT - 26. OG 27. JUNI
Ansvarlig: Kristin Kirkeby (plassjef), Ove Myhre (ansvar for dommere) og
Birte Wold Myhre (prøveleder)
Sted, Stangeskovene, Buhol, Årnes.
Dommere: Morten Andersen, Kjell Larssen, Bente Holm, Rune Brenna, Ove Myhre, 
Birte Wold Myhre. 
Dommerelev: Bjørn Nyhagen
Dag 2 var det apportbevisprøve som dømtes av Birte Wold Myhre.
Vi hadde i år 153 påmeldte hunder fordelt på to dager. 
Antall startende fredag: 75 (22 i UK, 53 i AK).
Antall startende lørdag: 69 (24 i UK, 45 i AK).
Antall premierte: 88, premieringsprosent: 61%.
I år var dette Norges største apportprøve over 2 dager.
Siden avdelingen skulle ha arrangert landssamlingen, har det vært et stort loddsalg i 
forkant av samlingen. Nina Smidtsrød var hovedansvarlig for dette og hadde fått ordnet 
mange veldig bra premier. Hun hadde avklart med lotteriforbundet om at dette skulle 
foregå etter regelverket. Loddene ble solgt via loddbøker, hjemmesiden og  FB. 
Loddtrekningen ble gjort av en politimann under apportprøven. Noen premier ble kjøpt 
inn, men mange har sponset med sitt. Overskuddet fra loddsalget ga ca.kr 35.000,-. En 
stor takk til Nina som stod på og til alle dere som bidro med flotte premier.
Stor takk til alle dommerne som stilte opp. Og ikke minst til alle hjelperne våre. Dere er 
vi helt avhengige av for å kunne få gjennomført en så stor prøve.
I fint vær ble rammen rundt arrangementet veldig hyggelig. 
Mange roste de hyggelige dommerne / hjelperne som bidro til at alle var veldig fornøyde. 
Stor takk til Royal Canin for sponsing av forsekker.
FASE 1 (FKF) - AUGUST
NVK OA fikk 2 nye Fase 1 instruktører: Gro Irene Hansen og Martin Hønsi Amundsen.



LAVLANDSTRENING – 15.09., 22.09. og 18.10.2020
Ansvarlig: Kristin Kirkeby. 
Den 15/9 gikk som planlagt og den 22/9 ble gjennomført på jorder uten fugl, derfor en 
gratis treningsdag. Dette på grunn av problemer med grunneiere.
18.10. ble treningen sammen med Fase 2 kurset. 10 deltakere stilte opp og ble instruert av 
kommende Fase 2 instruktører.

FASE 2 (FKF) – 16.10.-18.10.2020
Ansvarlig: Ove Myhre og Trond Lereng
Birte Wold Myhre var kurssekretær.
Det var 10 deltakere. OA fikk to nye Fase 2 instruktører:
Tor Danielsen og Henning Skau.

AVLYSTE ARRANGEMENTER GRUNNET CORONAPANDEMIEN
Camp Villmark v/Ranveig Østvold
Fellesutstillingen v/Ellen Marie Imshaug
Mentalbeskrivning v/Eva Pedersen
Apportprøvekurs v/Ellen Marie Imshaug og Bjørn Nyhagen
Landssamlingen pinsen v/KristinKirkeby – FLYTTET TIL PINSEN 2021
Ervalla v/Kjell og Anne Larssen
Høyfjellsamlingen v/Hans Birger Stenrud og Paal W. Pettersen

Som vanlig, stilte styret opp med sine styrehonorarer til en felles takkemiddag. 
Styret i OA ville denne gangen prøve en annen vri ved å samles på 4 H Gården og med 
catering. Tilbakemeldingen fra deltakerne på middagen, sa at dette konseptet må 
videreføres.
Kriteriene for deltakelse på middagen, er ressurspersoner som bidrar særdeles mye 
gjennom hele året og som OA er helt avhengig av. 

Styret takker alle som har bidratt og vist sitt engasjement til at alle arrangementer/kurs og 
prøver har kunnet bli gjennomført. Uten dere, hadde dette blitt en for stor utfordring.

Styret takker også de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2020 og ønsker det nye 
styret velkommen og lykke til i 2021.

Oslo, 01.11.2020



Styret i NVK O/A

Ove Myhre Eva Pedersen Kristin Kirkeby
distriktsrepresentant styremedlem/nestleder styremedlem
sign. sign. sign.

Britt Schibbye Thomas Klever Trond Lereng
styremedlem               styremedlem/materialforvalter varamedlem

sign. sign. sign.

Ranveig Østvold
kasserer
sign.
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