
Referat fra  NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  
 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:             Anders Simensrud 

Vert:                           Harriet Wiggen 
 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

043/20 Godkjent referat fra 16.06.2020 

 

  

044/20 Innkommen post 

Lån til NKK, vi har behandlet dette tidligere, NVK har bevilget et 

lån på nærmere 300 00 kr. FKF har også innvilget et lån. NVK har 

ingen innsigelser på dette.  

Fuglehundtinget avlyst, sakene er utsatt. 

Det har kommet noen spørsmål fra lokalklubbene om 

registrering av startpistoler. Hvert distrikt registrerer sine våpen 

lokalt, det skal være en våpenansvarlig. Hovedklubben våpen er 

registret i Buskerud.  

Epost angående fellesutstillingen i Trondheim, det er vanskelig 

med påmelding. Dette blir ordnet opp i.  

Anders  

08.10.2020 KL 20  

Anders Simensrud, Geir Sve, Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt, 

Harriet Wiggen, Trude Lien, Roger Brenden, Hilde Børdalen. 

  

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel  Marthinsen 

 

Meldt fravær, Hilde Børdalen 

FH  

Jaktrådet, frist 23 september.  

 

7 oktober kl 19.00 

 



RU møte 31.08. NESK har søkt om å arrangere Fellesutstilling 

Vest i januar. Utstillingen står under Engelsksetterklubben i 

terminlisten. Det er ønskelig at dette blir en fellesutstilling på 

samme måte som fellesutstillingen Øst og Midt Norge, og at 

utgifter blir delt mellom flere klubber.  

Trude tar saken videre med Mette Eknes DK i Hordaland 

angående Fellesutstillingen Vest.  

Brev fra Ivar Bakken, blir skriftlig besvart av Anders. Han holder i 

saken.  

 

045/20 IT  

Nettsidene har tatt seg opp til godt gammelt nivå. Trafikken i 

NVC har også tatt seg opp, opptil 30 pr dag. Under NM høyfjell 

var det ca. 600 inne pr dag. Nettsiden går greit, oppdatering har 

gått smertefritt.  

En ny bruker siden sist.  

Harriet og Signe Karin har skrevet om NM høyfjell.  

Referater og protokoll ligger nå ute. Protokollen fra RS legges ut 

nå med signaturer.  

Vi venter på et innlegg om Indeks utregningene og forklaringer 

på hvorfor dette er forskjellig. Kai Rune skal skrive en forklaring 

for nettsiden. 

 

Signe 

 

046/20 Avlsrådet 

Kai-Rune har blitt spurt om å skrive en artikkel med forklaring på 

utregninger av indekser. Ved forespørsel har han sagt ja til å 

legge ut presentasjonen fra årsmøtet som han hadde.  

Trude sender til Signe-Karin som legger ut denne.  

Gelber Brandt korthår. 

Avlsrådet har sendt en henvendelse til Kennelklubben angående 

rasekompendiene og oversettelsen av det som omhandler farge i 

den norske versjonen av rasestandard for korthåret vorsteh. Det 

er nå satt ned en ny  standardkomite som skal se på 

rasekompendiene, og vurdere den norske oversettelsen av 

rasebeskrivelsen når det gjelder Gelber Brandt på korthår.  Det 

står i den tyske standarden at Gelber Brandt er tillatt. Det står 

ingen ting om utbredelse, og hvor mye som er tillatt. Det er 

sendt bilder til Tyskland med valper som har mye av denne 

fargen, svaret er at disse valpene ikke ville bli godkjent der. I det 

norske rasekompendiet står det at det er tillatt med ørsmå gule 

 

Trude 

 



flekker. Avlsrådet har hatt kontakt med svenske 

vorstehhundklubben og den danske klubben. Danske korthår 

klubben har svart at de er enig med Norge og Sverige angående 

Gelber Brandt Det er ønskelig at den norske, svenske og danske 

klubben skriver et brev til den tyske klubben. Det skal jobbes 

videre med dette.  

Avlsrådsmøte i august. 

Fikk henvendelser i sommer fra oppdretter og kjøper at det var 

vanskelig å få tak i valp og at mange tisper hadde gått tomme 

eller fått dødfødte valper. Avlsrådet undersøkte om det var en 

spesiell årsak til dette. Avlsrådet fant ikke noen fellesnevner som 

årsak eller store avvik i forhold til tidligere tall.  

Høydemåling av strihår og korthår, ønskelig at dette fortsetter ut 

2021 

Covid 19 situasjonen gjorde at det ble arrangert få utstillinger, og 

derved ble det utført få målinger. Vi må søke NKK om å få 

forlenge denne perioden. 

Nye indekser har ikke kommet etter vintersesongen, avlsrådet 

etterspør disse.   

047/20 Jaktrådet 

NM høyfjell.  

Lag ble ikke trukket under middagen, men publisert på nettsiden.  

Godt lag på korthår og strihår. Bronse til korthår og 4 plass til 

Strihår. Gjennomsnittlige gode poeng både på korthår og strihår.  

Bra på NM individuell, premieringer.  

Sosialt og hyggelig arrangement.  

Harriet  

048/20 Fuglehunden 

Ikke noe nytt å berette.  

Harriet  

049/20 Regnskap 

Ikke noe nytt.  

Bente  

050/20 Raseutvalget (RU) 

Møte 31.08. Trude og Geir var der.  

Nytt forslag til datautvalget, nytt mandat.  

Utvidet frist for VK billett.  

Fellesutstilling vest. 

HD 

FKF har spurt RU om behov for utrede konsekvens av C,D E 

Trude 

Geir  

 



hofter. Enighet i RU om å fraråde konsekvens-utredning på 

bakgrunn av begrenset nytteverdi, få hunder med D og E hofter 

Hvordan har hundene det som har c og d hofter? Enighet om å at 

det ikke er noen vits i å undersøke hunders liv med d og e hofter. 

Få hunder med d og e. 

051/20 FKF 

NKK økonomiske situasjon.  

 

Anders  

052/20 Sponsorer 

Ikke noe nytt.  

 

Hilde  

053/20 NM SKOG 2020 

NVK Trøndelag med Geir Sve som prøveleder. Et godt 

gjennomført arrangement. Anders er stolt av hva NVK Trøndelag 

fikk til.  Oppsummering, evaluering. 

Fått gode tilbakemeldinger i ettertid.  

Budsjett. Minus foretak PGA reiseutgifter til dommere. PGA 

covid 19 ble det mindre inntekter på kiosksalg og jegermiddag. 

NVK Trøndelag sender en søknad til hovedstyret om å få dekket 

noe av underskuddet.  Denne behandles i styret.  

Geir  

054/20  Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen 

• Arrangere NM skog 2020 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

 

Roger og 

Signe Karin  

 

055/20 Eventuelt. 

Forslag fra Signe Karin,  

Neste års handlingsplan. 

Mål om å rekruttere flere til å delta på NM Skog og 

skogsfuglprøver generelt. Behandles på neste styremøte. 

 

Anders 

 

 

 

 


