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Referat NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:             Anders Simensrud 

Vert:                           Harriet Wiggen 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

001/21 Godkjenne referat fra 16.12.2020.  Godkjent. 
 
Ny rutine: Referat fra styremøtene.  

1. Referatet skrives så fort som mulig etter 
styremøte, sedes så ut til styret.  

2. Styret har en uke på seg til å korrigere 
innholdet og gi tilbakemelding til styret og 
sekretær.  

3. Ved korrigering sender sekretær referatet ut 
på nytt til styret, som igjen må lese 
igjennom.  

4. Ved ingen tilbakemelding fra styret på 
korrigeringen anses referatet som godkjent.  

5. Ved ny korrigering, gjentas prosedyren fra 
pkt 3 

6. Sekretær legger ut referatet på NVK.no  
 
 

  

  

 28.01.2021 kl. 19 

Anders Simensrud, Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt (kom med fra 

sak 5), Harriet Wiggen, Trude Lien , Roger Brenden, Hilde Børdalen. 

  

Sekretær Sissel  Marthinsen 

 

Bente Holm, Geir Sve.    

Nr. 3 frist 19 mars: Avlsrådet Trude. Nr. 4 frist 11mai: Jaktrådet.  

Tirsdag 23 februar kl 19.00 
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002/21 Innkommen post 

FKF Bestilling av utstyr til vinterens jaktprøver. 18.01.2021 

FKF Medlemskontingent 

FKF Brev fra FKF til NJK Utvidet VK billett med vedtak fra 

NJK 19.12.2021 

Innspill til sak 033/20   Trude Spaun 05.01.2021 

Godkjenning av parring, Signe Karin 

Ønske om parring av Polsk KV, Vegard Eriksen 13.01.2021 

Julehilsen fra Randi Schulze 23.12.2020 

Julehilsen fra Oslo/Akershus 

Anders  

003/21 IT  

Signe Karin 

 

004/21 Avlsrådet 
 
Årsmelding fra avlsrådet blir lagt ut på vorsteh.no 
Gruppene har frist til helgen med å sende inn. 
  

Utstillingspris 2020. 
Avlsrådet har mottatt flere søknader på strihåret vorsteh og 
på korthåret vorsteh.  Det har ikke kommet inn noen 
søknader på langhåret vorsteh. 
De premierte blir presentert på vorsteh.no 
Den fysiske utdelingen vil på grunn av korona skje på et 
senere tidspunkt. 
  

Avlspris 2020. 

Det blir en avlspris på strihåret vorsteh.   

Sak meldt av Signe Karin Hotvedt. 
(Saken ble behandlet før Signe Karin var med i møtet. ) 
Godkjenning av parring på valpelista sett i lys av 
Avlskriteriene. 
Det står en parring på Valpelista som er i strid med 
Avlskriteriene for Godkjente parringer. Saken er tatt opp 
med Avlsrådets leder tidligere i styremøte, og igjen i 
korrespondanse med Avlsrådet, uten at vi er blitt enige. (Se 
vedlegg til innkallingen) 
 
Avlsrådet ved Trude.  
Vedrørende sak som Signe sendte inn til styremøtet 28/1-
21 (om parring Golddigger og Beethoven). 
Faktafeil i saksfremlegget om denne parringen, alle 9 
avkom i det første Golddigger-Beethoven kullet er røntget. 

 

Trude 

 

 

 

 

 

 

 

Signe Karin 
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Frem til 2020 hadde B 2 kull og 20 valper. Våren 2020; 
spørsmål om ny godkjenning med B. Et av innslagspunktene 
for avkomsgransking var nådd, dvs 20 valper, men for lite 
resultater og informasjon om disse, ikke nok til 
gransking/vurdering, AR foretok derfor ikke 
avkomsgransking da, åpnet opp for et kull til, lite 
hensiktsmessig å stoppe avl på B på dette tidspunkt. 
Kull nr 3 født sommeren 2020. 
Randi Schulze henvendte seg ca. aug 2020 til avlsrådet og 
spurte om mulighet for godkjenning av nytt kull Golddigger-
Beethoven,  
Ny sjekk av de 20 første valpene (20 avkom = første 
innslagspunkt) NÅ er det kommet tilstrekkelig resultater til 
bedømming; 9 valper røntget, flere stilt på prøve med gode 
resultat. 
AR vurderte at vi hadde så mye informasjon at det var trygt 
å åpne opp for videre avl på B. 
Det var ikke nødvendig å vente på flere resultater, det 
føltes trygt å tillate videre avl med det vi kjente til. 
  
Formålet med kriteriet om gransking; ha en viss trygghet 
for at det ikke kommer sykdom eller annet uønsket. 
Utforming kriteriet: Avkomsgransking kan skje ved 20-25 
valper eller 3-4 kull, det vil si fleksibelt, litt ulike 
innslagspunkt, dette er fint, det må være en viss grad av 
fleksibilitet her, vi må ha både noe å bedømme/granske dvs 
resultater (HD-res., prøveresultater), og det må være 
et visst antall. 
Vi MÅ ikke vurdere /avkomstgranske på 20 valper, men vi 
KAN gjøre det, slik det ble gjort her, HVIS vi mener vi har 
nok informasjon, men vi KAN også vente med å 
avkomsgranske hvis det er 20 valper men for lite å 
bedømme på, få røntget eller stilt på jaktprøve, for lite til å 
vurdere. Da kan vi enten godkjenne videre avl eller avvente 
godkjenning til vi har flere resultater. 
Denne fleksibiliteten i teksten i kriteriet er fin, forvaltningen 
av dette blir deretter, vi må gjøre denne vurderingen når 
det er hensiktsmessig både i forhold til antall valper som 
blir født i det enkelte kull og i forhold til hvilke resultater 
som foreligger for vurdering. Vi gir ikke godkjenning når en 
hund har passert «grensene» uten at det er gjort en 
vurdering. 
I dette tilfellet ble det vurdert at på tidspunkt for RS sin 
henvendelse i 2020 var det så mange opplysninger som 
forelå at vi kunne gi godkjenning for videre avl. Det var ikke 
nødvendig å vente med vurderingen for at nyfødte valper 
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skulle bli gamle nok til å få resultater når vi hadde 
tilstrekkelig avkom vi kunne vurdere. 
 Avlsrådet synes at kriteriet om avkom-gransking fungerer 
fint, det er et helt nødvendig og viktig krav og vi har ikke 
ønske om eller behov for å endre dette. 
Hvis noen mener at dette eller andre avlskriterier bør 
endres, så kan man gå via sin lokalklubb og fremme 
forslaget der og eventuelt få det videre inn til RS. 
 
Styret (uten Signe Karin tilstede), hadde ingen 
kommentarer eller spørsmål til Trudes forklaring.  
 

På slutten av møtet etterlyste Signe informasjon om 
hvorfor saken hun hadde meldt inn, var blitt behandlet før 
hun kom med i møtet. Det ble opplyst at Avlsrådets leder 
ikke hadde anledning til å være møtet ut. Signe fikk vite at 
hun skulle få et skriftlig svar fra AR i ettertid. 
 
Gelber Brandt 
Avlsrådet har laget et nytt utkast til brev som skal sendes 
Sverige og Danmark. Det ble sendt i går. Danmark har svart, 
de godkjenner utkastet. Kai Rune skal oversette brevet til 
tysk. Avlsrådet har tilgang på gode bilder av hunder med 
forskjellig størrelse på gelber brandt fargen. Bildene legges 
ved brevet som sendes til Tyskland.  
 
Nye indekser 
Det har kommet nye indekser. Uttrekk fra midten av 
oktober.  
 
 

005/21 Jaktrådet 

 

NM lag 

Jaktrådet har reservert to leiligheter til NM lag. !545 kr pr 

stk. Ved avlysning frafaller kravet om betaling.  

Oppdretterpris.  

Det har ikke kommet inn noen søknad.  

Geir Henning har snakket med Troll sponser  

Vinjeveien -covid 19 

Roger har snakket med Ellen Dobloug i FKF. Det kommer 

nye retningslinjer angående korona og arrangementer fra 

FKF. Ellen Dobloug. 

Rune  
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Kommunelegen i Stor-Elvdal, er pr nå ikke positiv til at 

prøven arrangeres. 

Mange dommere svarer at de ikke ønsker å stille som 

dommer når korona situasjonen er som det er.  

Vi avventer og venter på klare retningslinjer, så vi vet hva vi 

skal forholde oss til.  

Vi vurderer videre når det foreligger svar fra FKF, og 

kommunelegen i Stor-Elvdal.  

Hovedstyret gir full støtte til avgjørelsen hvis Vinjeveien blir 

avlyst.  

Landssamlingen – covid 19 

Hovedstyret skal sammen med Oslo/Akershus ta stilling til 

om samlingen må avlyses. Sak på neste styremøte. 

006/21 Fuglehunden 

Norsk vorstehhundeklubb kan disponere syv sider i 

Fuglehunden. Det er få distrikter som sender inn bidrag til 

distriktsidene, til siste nummer var det kun to distrikter som 

sendte inn bidrag. Noe av forklaringen er nok at det skjer 

lite på grunn av covid 19. Distriktene oppfordres til å bidra 

med innlegg. Harriet klarer fortsatt å fylle 7 sider til bladet.  

Oslo/Akershus har sendt inn annonse for landssamlingen.  

 

Avlsrådet skal skrive en liten spalte til hvert nummer 

fremover.  

Informasjonsskript, presentasjon av avlshunder ol.  

Harriet  

007/21 Regnskap 

 

Bente  

008/21 Raseutvalget (RU) 

Ingen aktivitet siden sist 

Trude 

Geir  

 

009/21 FKF Anders  

010/21 Sponsorer 

E-Post fra Geir Henning.  

Alf Hansen blir med videre med samme beløpet som før. 

Skal ha annonse på NVC også, for samme prisen. (Harriet er 

orientert). 

Riis Glass er også ok med samme beløp som før. 

Hovedsponsor NVC. 

Hilde  
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Trønderburet sponser gavekort til Trippelprøven på 4000. 

Også de annonse på NVC. 

Har sendt mail til Sveberg dyrehospital. Ikke fått svar der 

enda. 

Troll sponser dekken til NM-Lag konkurransen i år. Disse er 

bestilt. 

Har også spurt om for premier til trippelprøven. Dette har 

jeg ikke fått svar på enda. 

Roger sjekker med Non Stop.  

 

011/21 Trippelprøven 2021 

Eva Pedersen fra NKK er med  

Ernst er prøveleder 

Ernst og 

Anders 

 

012/21 Handlingsplanen for hovedstyret 

Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen 

Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

Oppfølging av god kjenning av RAS  

Rekrutering av deltagere til NM skog.  

Roger   

Signe Karin  

 

013/21 DK-RS 2020  

På grunn av smittesituasjonen har styret bestemt at årets 

distriktskonferanse og representantskapsmøte holdes 5.-6. 

juni. 

Etter klubbens lover skal Representantskapsmøtet holdes 

innen 1. mai.  På grunn av usikkerheten rundt smitten har 

hovedstyret bestemt at vi avviker fra dette, og venter til 

juni, i håp om at smittesituasjonen er blitt lettere. 

Bestemmelsen i lovene våre, i kapittel 3 Organisasjon 

paragraf 1-3, må vi dispensere fra i denne ekstraordinære 

situasjonen. Hovedstyret har gir sin tilslutning til det 

Dersom det blir åpning for å samles fysisk, satser vi på å 

holde Distriktskonferanse lørdag 5. juni, og 

Representantskapsmøte søndag 6. juni. 

Alternativt – dersom det ikke er tilrådelig å møtes fysisk – 

satser vi må å holde kun et digitalt Representantskapsmøte 

søndag 6. juni. 

Hovedstyret må ha eventuelle innkomne forslag til RS innen 

Anders 

 

 

https://vorsteh.no/om-oss/lover-og-vedtekter-for-nvk/
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30. april. Distriktene må avvikle sine årsmøter, fysisk eller 

digitalt, innen 30. april. 

014/21 Eventuelt. 

Retningslinjer for gullmerker og æresmedlemmer.  

Styret satt ned en komite for å lage retningslinjer for 

tildeling av Gullmerke og Æresmedlemskap Komiteen og 

styret syntes det er vanskelig å sette ned punkter for 

kriterier. Når det gjelder gullmerke så er det distriktet som 

sender inn forlag til hovedstyret. Hovedstyret avgjør om det 

tildeles. Æresmedlemmer vurderes og bestemmes av 

hovedstyret. Det er vanskelig å sette ned noe konkret, da 

det er mange faktorer som spiller inn.  

Styret ønsker å gjøre videre vurderinger om det skal settes 

ned kriterier for tildeling av gullmerket og 

æresmedlemskap. Sak for DK/RS  

 

 

 

 


