
Referat  NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  
 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:             Anders Simensrud 

Vert:                           Harriet Wiggen 
 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

070/20 Godkjenne referat fra 07.10.2020 
Godkjent.  
  

  

071/20 Innkommen post 

Kvartalsrapport fra Bente 

FKF Utvidet VK billett 

FKF Korrigert utvidet VK billett 

FKF Søknad utstillinger 2022 

FKF Jaktprøver 2021  

Anders  

072/20 IT  

Nettsiden har tatt seg opp. DK rapporterer sine resultater.  

 

 

Signe 

 

073/20 Avlsrådet 

Avlsrådsmøte neste uke. 

Utarbeidet et brev ang Gelber Brandt, fargen på korthår som skal 

sendes til klubben i Tyskland. Brevet skrives i samarbeid med 

 

Trude 

 

 11.11.2020 kl. 19 

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

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

  

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel  Marthinsen 

 

 

Anders skriver leder for nr.1  

Frist for Fuglehunden nr. 2 er 20 januar.  

16.12.2020 kl 19.00 

 



klubbene i Danmark og Sverige. Det avventes da et svar fra 

Tyskland.  

Det er ikke kommet nye indekser. Vi må jobbe for bedre 

løsninger slik at vi får oppdaterte indekser regelmessig. 

RU setter ned en datagruppe som kan innhente data fra 

raseklubbene slik at vi unngår forsinkelser i dette leddet. 

Avlsrådet tar opp ed Ødegård hvordan vi kan få et bedre system 

074/20 Jaktrådet 

I Derbyen hadde vi med fire hunder to korthår og to strihår. 

Ingen kom til finalen.  

På NM lavland kom korthårslaget på 6 plass og strihårslaget på 7 

plass.   

Høstprøvene er gjennomført. Tre skogsfuglprøver er avlyst.  

En lavlandsprøve som gjenstår.  

Det oppstår en feil når det registreres inn NVC, feilen ligger i NVC 

systemet, konsekvensen er at poengregistreringen ikke blir riktig. 

Harriet og Rune går igjennom de hundene som ligger i toppsjiktet 

så det rettes opp.  

Rune   

075/20 Fuglehunden 

Frist i dag for innsending til Fuglehunden.  

Anders har leder til Fuglehunden nr. 1.  

Det er vanskelig å få inn stoff. Flere distrikter sender ikke inn 

bidrag. Vi må jobbe for å beholde syv sider.  

Harriet  

076/20 Regnskap 

Budsjett.  

Styrehonorar, Ståle Garborg,  

Bente gikk igjennom forslag til Budsjett. Gjort noen endringer. 

Budsjettert med 630 000 i medlemskontingent. Salgsartikler har 

gått ned. Sponsorinntekter går ned.  

Det er budsjettert med 1000 kr i overskudd på Trippelprøven.   

Sissel sender dette ut til Distriktene.  

Bente  

077/20 Raseutvalget (RU) 

Forslag fra NKK, om å øke kontingenten.  

Dette er en FKF sak, de tar saken for oss, og jaktdivisjonen.   

RU kan ha meninger om dette. Norsk Vorstehhunedklubb er imot 

denne store økningen. Konsekvensen for enkeltmedlemmer blir 

stor, og kan føre til at en del velger å melde seg ut av klubben. 

Dette tas videre til RU. 

Trude 

Geir  

 



E post fra Trude etter RU møtet 11.11.2020 

Heve medlemskontingent til til NKK til kr 700,- 

Hele RU stiller seg bak FKF som er på ballen og har mange innspill og 

argumenter mot at dette skal skje. Det vil komme et utkast fra FKF som sendes 

alle klubbene og som vi blir bedt om å kommentere. Utover det er FKF glade for 

alle innspill i saken. 

 

VK billett 

FKF vil avgjøre dette på sitt desember-møte, da har de godt tallmateriale for å 

ta en kvalifisert avgjørelse. Det kom innvendinger fra RU som enstemmig 

mener at det ikke er noen fare ved å la VK hundene få et ekstra år på seg for å 

fornye VK billetten. Torstein Dehn som representerte FKF var etter det jeg 

kunne skjønne enig i dette men opplyste at det likevel er godt å ha tall i ryggen 

før avgjørelse.  

 

Mandat for ny datagruppe tilknyttet RU 

Enighet om fremlagte mandat, jeg tok opp at dette utvalget bør få fullmakt og 

som oppgave  å ta ut data fra raseklubbene for oversending til Ødegård slik at 

dette arbeidet sikres , dvs at det gjøres innen visse datoer slik at vi i alle fall 

minimerer forsinkelser i dette leddet. Enighet om dette i RU. 

078/20 FKF 

Ikke noe spesielt.  

 

Anders  

079/20 Sponsorer 

Vanskelig å få sponsorer.  

Jobbe med å få sponsorer til Trippelprøven. 

Bente sender en liste til Hilde over de som er sponsorer nå. Hilde 

undersøker om de fortsatt ønsker å sponse NVK.  

Hilde kontakter Roger angående NON STOP. 

Hilde  

080/20 Trippelprøven 2021 

NVK skal arrangere denne i 2021 

Ernst Evensen har sagt ja til å være prøveleder.  

Anders er dommeransvarlig, skaffer dommere til prøven.  

Anders tar kontakt med Hjerkinn fjellstue og bestillere rom.  

Geir  

081/20  Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

 

Forslag fra Signe Karin på forrige styremøte om å lage tiltak som 
rekrutterer flere til å delta på NM skog og skogsfuglprøver. 
Hvordan skal vi jobbe for å få til dette?  

Anders nevner dette i lederen for Fuglehunden, og i 
årsrapporten.  

 

Roger og 

Signe Karin  

 



Hva skal vi gjøre for å få deltagere til NM skog?  
Distriktene er de som er nærmest medlemmene og det er riktig 
at de jobber med dette.  Hovedstyret må motivere distriktene 
gjennom jaktrådet.  

Spørsmål stilles på DK. Idedugnad.  

 

082/20 Klubbartikler 

Klubben har ikke flere små og store tøymerker med NVK logo på. 

Sissel og Bente finner produsent/leverandør og bestiller merker.  

Sissel  

083/20 DK-RS 2020  

På grunn av korona og smitte situasjonen i Norge nå, utsettes RS 

til mai 2021.  Signe gir beskjed på nettsiden.  

Anders 

Sissel  

 

084/20 Henvendelse fra tidligere valgkomite medlem, er behandlet og 

avsluttet fra styret i NVK.  

  

085/20 Eventuelt. 

Orientering fra sekretær. Innmeldinger 2020 

Det er innmeldt 64 nye medlemmer siden juli 2020. 

16 Oslo/Akershus, 2 Finnmark, 6 Nordland, 2 Troms, 11 

Innlandet, 5 Buskerud, 8 Trøndelag, 4 Østfold, 5 Agder, 4 

Hordaland, 1 Vestfold/Telemark.  

 

Bente skriver julekort til RS medlemmene, det fysiske møtet med 

julebord går ut. 

 

Sissel 

 

 


