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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 

015/21 Godkjenne referat fra 28.01.2021 
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.  
 
  

Sissel  

016/21 Innkommen post 

Signe Karin , Årbok  

FKF veileder og risikovurdering jaktprøver. 31.01.2021 

FKF Høring klubber og foreninger 31.01.2021 

NVK Trøndelag.  Nytt styre i NVK Trøndelag  

FKF Informasjon ved avlysning av jaktprøver 02.02.2021 

FKF Oppdatert veileder. 10.02.2021  

FKF Veileder og risikovurdering.  10.02.2021 

Elin Carlsen  Info om parring . 10.02.2021 

Signe Karin Utkast til årsberetning IT for 2020. 11.02.2021 

Orio Kumira. Eksport av KV til Japan. 11.02.2012 

FKF Covid 19. Jaktprøver vinteren 2021. 13.02.2021  

FKF Dispensasjon 1. AK vinterprøver frem til ! mai. 

Trude Spaun, Innspill til sak 033/20 NVK hovedstyre. 

Anders  

 23.02. 2021 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 

 

Harriet Wiggen 

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

 

Torsdag  8 april 19.00 
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14.02.2021 

NVK telemark/Vestfold Årsmøte innkalling 14.02.2021 

Fuglehunden. Purrebrev 

FKF Smittevern vedr FKF 

FKF Ny liste over kommuner med restriksjonerbmht 

deltagelse på jaktprøver. 

FKF Ny informasjon vedr Covid 19 og jaktprøver.  

017/21 IT 

Sendt utkast til årsberetningen, anses som ferdig. 

Har oppdatert alle sidene til 2021 versjon. Informert og 

veiledet nye skribenter fra distriktene.  

 

Signe 

 

018/21 Avlsrådet 
Godkjenning av parring på valpelista sett i lys av 
Avlskriteriene. (Se referat fra 28. januar 2021) 
Signe Karin Hotvedt hadde oppfølgingsspørsmål til sak 
vedrørende avlskriteriet om avkomsgransking . Hun spurte 
hvorfor avlsrådet i august i fjor hadde godkjent 
Beethovens femte kull, når bare første kull var røntget. Hun 
mente det var i strid med avlskriteriene som sier at 50 
prosent skal være røntget før en hannhund kan få godkjent 
flere kull utover 3-4, eller 20-25 valper godkjent. 
Avlsrådsleder redegjorde for avlsrådets håndtering av 
saken og viser til at denne parringen er innenfor kriteriene 
fordi avkomsgransking ble gjennomført på de 20 første 
avkommene. Formålet med reglene er viktig å ha med seg 
når vi skal bruke/tolke reglene. 
Avlsrådsleder tok opp spørsmålet om bruk av skjønn på 
generelt grunnlag og viste til at avlsrådet har mandat til å 
bruke skjønn, dette er referatført tidligere. Styret anbefaler 
at avlsrådets anledning til å bruke skjønn nedfelles i en 
formålsbeskrivelse både for alvskriteriene og i avlsrådets 
mandat. 
 
Årsmeldinger; avlsrådet er stort sett ferdig med 
årsmeldinger, bare finpuss gjenstår, vil legge disse på 
nettsiden i løpet av uka.  
Positiv utvikling på HD statusen på Korthår og Strihår. 
 

Bra kommunikasjon med medlemsmassen, av 17 fødte 
Strihårskull har avlsrådet blitt kontaktet av oppdrettere 
fra15 av kullene. 

Trude 

Signe Karin 

Trude 
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Gelber Brandt.  

Trude har skrevet en leder til Fuglehunden, hvor Gelber 

Brandt er tema.  

019/21 Jaktrådet 

Vinjeveien, info om avlysning.  

Kommunen Stor-Elvdal ønsker ikke at prøven skal angeres 

på grunn av covid 19 situasjonen, og på grunn av dette 

avlyses prøven. 

Landssamlingen – covid 19  

Oslo/Akershus og kommunen tar avgjørelsen om avlysning 

eller ikke. Hovedstyret har dialog med OA om saken. 

Rune har tatt kontakt med samtlige distrikter angående NM 

skog og skogsfuglprøver. Han har foreslått for distriktene å 

ha et ekstra fokus på disse prøvene, hensikten med dette er 

å få opp deltagelsen på Vorsteh rasene. Distriktene har vist 

interesse for dette, og flere ønsker å arrangere marka kurs, 

tilby hjelp og veiledning for medlemmer som ønsker å 

bruke hunden sin på prøver i skogen, og jakte i skogen. 

Rune opprettholder kontakten med distriktene.  

 

Rune har sendt inn navn og titler på årets jakthunder til 

Kjell Larssen.  

Rune  

Roger 

 

 

 

 

 

Rune 

 

020/21 Fuglehunden 

Harriet var ikke tilstede. 

Harriet  

021/21 Regnskap 

Overskudd på 123 000.  

Bente  

022/21 Raseutvalget (RU) 

Ikke noe møte siden sist 

Trude 

Geir  

 

023/21 FKF 

Fokus er Covid 19 

Anders  

024/21 Sponsorer 

Hilde jobber jevnt og trutt med å skaffe sponsorer. Det er 

ikke en enkel jobb, da det er vanskelig å skaffe 

betalingsvillige sponsorer.  

Hun venter på en tilbakemelding fra en aktuell sponsor.  

Hilde  
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025/21 Trippelprøven 2021 

Trippelprøven avholdes 24,25 og 26 september.  

Sissel og Bente skaffer oversikt over hvor mange 

premieglass som klubben har til neste styremøte.  

 

Ernst og 

Anders 

 

026/21 Handlingsplanen for hovedstyret 

• Planlegge og gjennomføre 
eksteriørdommerkonferansen 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

• Fokus på NM skog og skogsfuglprøver. 

 

Roger   

Signe Karin  

 

027/21 DK-RS 2020   

Forberedelser til DK/RS  

Sissel bestiller hotell, med forbehold om mulighet til 

avlysning.  

Anders 

 

Sissel 

 

028/21 Eventuelt. 

Våre lover og vedtekter 

Angående valg på RS. Anders har forslag til en tilføyelse på 

valg lovene. Anders sender inn et forslag til neste 

styremøte.  

 

Årbok, hvem tar ansvaret for denne? Vi tenker på dette til 

neste styremøte. 

Anders  

 


