
Referat NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  
 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:             Anders Simensrud 

Vert:                           Harriet Wiggen 
 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

086/20 Godkjenne referat fra styremøte   Godkjent 
 
  

  

087/20 Innkommen post 

- Oppdatering av hundedatabaser Geir Heggetveit 16.11.2020 

- Viktig informasjon til klubber og forbund vedr.     

Medlemskontingent 2021. NKK 

- Spørring til klubber og forbund vedr. medlemskontingenten. 

NKK 

- Tilbud om å kjøpe knallskudd. FKF 

- Digitale årsmøter. FKF 

- Rapportskjema aversjonsdressur. FKF 

- Ny forskrift. Landbruk og matdepartementet. Velferd for hest 

og hund i konkurranser.  

 

Anders  

 16.12.2020 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 

 

Hilde Børdalen 

Nr 2 Frist 20 januar. Signe.  

28 januar 2021 kl 19.00 

 



088/20 IT  

Oppsving i trafikken på sidene, bra oppdatering fra 

medlemmene. Oppdatert artikkelen Premiedryss på antall 

premier på Vorsteh høsten 2020.   

Noen nye har begynt å skrive. Rogaland har bidratt bra. Det 

kommer jevnt og trutt fra medlemmene. Legger ut lederartikler.  

Årsdata fra 2019, skal legges ut på hjemmesiden. Forsinkelse i 

publisering. 2020 er snart ute.  

Det er mye spam i eposten til nvk. Vi fortsetter med denne e 

posten og ser ann utviklingen.    

Harriet har lagt ut Årets hunder og NVC.  

 

 

Signe 

 

089/20 Avlsrådet 

Trude har begynt på årsmeldingene.  

Mange kull på gang på strihår og korthår. Dette er bra, da vi 

lenge har hatt lavere produksjon enn etterspørsel.  

Har ennå ikke fått indeksene. Forsinket i tre ledd, klubbene 

sender inn, dette leddet er hovedårsaken til forsinkelsen, videre 

sendes dette materialet til Kai-Rune Johannessen, han samler og 

systematiserer dette, Kai-Rune videresender dette til Ødegaard 

som utarbeider indeksene.  

Trude ber om et møte med Ødegård på nyåret for å drøfte 

situasjonen med forsinkelsene. Det er satt ned en gruppe i RU 

som skal ta ut dataene. Dette tiltaket vil antageligvis redusere 

forsinkelsen i første ledd.   

Trude har skrevet et utkast til et brev angående gelber brandt,  

Vi må være helt sikre på hva som defineres med gelber brandt, 

før det sendes til Danmark og Sverige.  

 

 

Trude 

 

090/20 Jaktrådet 

Kåringene av årets hunder er ferdig. Harriet har publisert 

resultatene på hjemmesiden. 

NVC diplomer vinnerne av nvc diplomer blir tildelt disse på DK/RS 

og blir invitert på middag. 

Rune   

091/20 Fuglehunden 

Ikke noe nytt 

Harriet  



092/20 Regnskap 

Vi har fått inn momskompensasjonen på kr 38 357  

Julekort er sendt ut til æresmedlemmene.   

Går bra med økonomien i år. Vi har over 500 000 kr på konto.  

Bente  

093/20 Raseutvalget (RU) 

Ingen møter siden sist 

Trude 

Geir  

 

094/20 FKF 

FKF tar saken med Kontingenten til NKK  

 

Anders  

095/20 Sponsorer 

Hilde har to forespørsler ute, har ennå ikke fått svar. 

Geir Henning sjekker ut Alf Hansen om de er med videre i 2021, 

og sponsorer til Trippelprøven 2021. 

Roger sjekker om NonStop vil sponse med annonse på 

hovedsiden i 2021.  

 

Hilde  

096/20 Trippelprøven 2021 

Ernst Evensen har sagt ja til å være prøveleder, Eva Pedersen er 

med på laget. Anders dommeransvarlig.  

Det er bestilt rom på Hjerkinn fjellstue. 24,25 og 26 september.  

 

Anders 

Ernst 

Signe 

 

097/20  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.  

 

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.  

Roger  

Signe Karin  

 



098/20 Klubbartikler 

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

Sissel og Bente finner produsent/leverandør og bestiller merker.  

Sissel  

099/20 DK-RS 2020  

Saken utsettes til neste møte.  

Anders 

 

 

100/20 Eventuelt. 

Sende ut julekort til lederne i alle raseklubbene. Geir sender ut 

disse på e-post.   

 

 

 

 


