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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Sak 001/21: Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmer
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2021

001/21

Vedlegg:
Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2019

Hovedstyrets innstilling:
Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS 2021

Distrikt

Agder

Antall medlemmer
pr. 31.12.2020

Antall stemmer
på RS 2021

37

1

Buskerud

160

2

Finnmark

37

1

Innlandet

183

2

Hordaland

75

1

Møre og Romsdal

22

1

Nordland

65

1

424

5

Rogaland

52

1

Troms

77

1

191

2

Vestfold/Telemark

93

1

Østfold

65

1

1481

20

Oslo/Akershus

Trøndelag

Totalt
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Sak 002/21:Valg av ordstyrer
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2021

002/21

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Sak 003/21:Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06. 2021

003/21

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

004/21: Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2021

004/21

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Nye distriktsrepresentanter er:

Trøndelag: Julie Grande
Østfold: Unn Johannessen
Innlandet: Helge Heimstad
Troms: Trude Giverhaug
Møre og Romsdal: Ruth Hege Dyrhaug
Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes.

Anders Simensrud
leder
.
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Sak 005/21: Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2021

005/21

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Distriktenes valgkomiteer for 2020 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer for 2021
AGDER:
Leder Helge Reinertsen.
Medlem Njål Lundevik

INNLANDET
Erik Huse
Espen Dammen Moe
Knut Esbjørnsen

BUSKERUD
Signe Karin Hotvedt
Christoffer Pedersen
Arild Walter Hansen.

HORDALAND
Børge Follesøy
Endre Gunnar Bergesen
Lorenzo Wiese-Hansen

NORDLAND
Walter Paulsen
Morten Moe

OSLO/AKERSHUS
Arne Eliassen
Thomas Klever
Thor Frigård

TRØNDELAG

TROMS

Øyvind Årsund
Svend Asle Eggen
Jan Anders Halvorsen

Torgeir Dahl
Sigurd Nikolaisen

FINNMARK
Torhild A Jacobsen og Linda
Margrethe Rognan.

MØRE OG ROMSDAL
Grete Hoel
Frode Erlandsen

ROGALAND
Aleksander Kristiansen

VESTFOLD/TELEMARK
Åse Irene Furuheim
Ole Erik Furuheim
Morten Bøhmer.

ØSTFOLD
Geir Luthen,
Øyvind Thorgeresen
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006/21: Hovedstyrets årsberetning for 2020
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2020

006/21

Vedlegg:
Årsberetning for hovedstyret i NVK 2020
Årsberetning IT i NVK 2020
Årsberetning Avlsrådet i NVK 2020
Årsberetning Jaktrådet i NVK 2020

Hovedstyrets innstilling:
Årsberetning for 2020 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Hovedstyrets årsberetning 2020
Styret og sentralt tillitsvalgte
• Leder Anders Simensrud
• Nestleder Geir Sve
• Styremedlem IT web Signe Karin Hotvedt
• Avlsråd leder Trude Lien
• Jaktråd leder Rune Mikalsen
• Jaktråd/ red FH Harriet Wiggen
• Utstilling/ sponsor Hilde Børdalen
• Vara Roger Brenden
• Sekretær Sissel Martinsen
• Kasserer Bente Holm
Avlsråd KV
• Ingeborg Nina Nygaard
• Britt Schibbye
• Arild W Hansen
Avlsrådet SV
• Tone Engløkk Jorde
• Ørjan Alm
• Sigurd Nikolaisen
Avlsrådet LV
• Bjørn Frode Eriksen
• Liv-Jorunn Karlsen
Øvrige ansvarsområder
• Dataansvarlig Ståle Garborg
• Nettredaktør Signe Karin Hotvedt
• Redaktør Fuglehunden Harriet Wiggen
• Materialforvalter Sissel Martinsen
Revisor
• Morten Sørensen
• vara Kjetil Kristiansen
Valgkomite
• Anne Grete Langeland
• Eva Pedersen
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•
•

Marius Kjønsberg
Vara Geir Henning Strøm

Representasjon RU/FKF
• Geir Sve, nestleder RU
• Trude Lien, felles avlsråd RU
FCI-kontakt
• Audun Kristiansen
Årsberetning
Vi har hatt 8 styremøter i perioden. Distriktskonferanse og RS rakk vi å gjennomføre før
pandemien satte en demper på all aktivitet utover i landet. Flere jaktprøver ble avlyst, blant
annet vår egen på Vinjeveien på Koppang som NVK Innlandet har. Landssamlingen og
Fuglehundtinget ble avlyst.
Vi fikk enormt mange fine jaktpremier i 2020 selv om mange prøver ble avlyst. Vi vant ingen
NM-titler. Vi har kåret årets hunder. (Se fyldig rapport fra jaktrådet).
NVK Trøndelag var vertskap for NM skog. Et flott arrangement og stor innsats fra trønderne.
Mange fine terreng som også hadde en del fugl. Anders Simensrud og Roger Brenden
representerte hovedstyret sammen med Geir Sve som var prøveleder. Det eneste som
manglet var påmeldte vorstehere! Hvor er de? Når vi arrangerer NM skog bør vi være den
dominerende rasen. Vi har jo masse gode kvalifiserte hunder. Vi har vunnet NM skog mange
ganger før, men det begynner å bli lenge siden. Kun én vorsteher i semifinalen. Dette blir et
satsningsområde i tiden fremover. I NM lavland noen helger senere er det mange
vorstehere med. Det er bra.
Tea Sjølstad vant Norgesmesterskapet i juniorhandling med SV Paulssons Caliber som også
er jaktpremiert i flere grener.
Vi har nå distriktskontakter i alle distrikter.
HD-statistikken på KV og SV er på bedringens vei.
Takk til alle der ute som representerer NVK på en god måte. Takk til distriktskontakter og
styremedlemmer som legger ned mye arbeid i fritiden sin for oss. Takk til hovedstyret for
godt samarbeid i 2020. Så håper jeg vi kan møtes mer i 2021 da pandemien satte en stopper
for mye av dette i 2020.
Hilsen leder
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Årsberetning NVK IT 2020

Vorsteh.no hadde 202.000 sidevisninger og 31.000 «brukere» i 2020.
Et ganske bra år, til tross for koronaen. Til sammenligning hadde vi 165.000 sidevisninger i
2019 da nesten hele høsten «forsvant» i den «mystiske» hundesykdommen.
Forsiden vår hadde 77.000 sidevisninger. Mest populære enkeltside var Valpelisten med
22.000 visninger. NM skog var mest populære kategori. Deretter følger Oslo/Akershus som
det største distriktet.
Trafikken varierer veldig gjennom året, som regel i takt med prøvesesongen. Vi ser at
trafikken var på sitt høyeste under de tidlige høstprøvene, og at den lå lavt i perioden «da
Norge stengte» i mars 2020.
Grafen under viser sidevisninger per uke i 2020.

55 prosent av brukerne våre kommer på mobil. 38 prosent er på desktop, mens 6 prosent er
på nettbrett. Mobil øker mest, og det er viktig for skribentene å merke seg. Bildene må være
tydelige og tekst-avsnittene korte og presise. Korte mellomtitler er viktige. Innholdet skal
kunne leses i fjellet, i skogen og på bussen, og gi et kjapt overblikk.
Webredaksjon
Redaksjonsgruppen har i 2020 bestått av Harriet Wiggen og Signe Karin Hotvedt. Vi to har
dekket de store mesterskapene og høystatusløp mellom oss. Harriet og Ståle Garborg har i
tillegg hatt ansvaret for oppdatering og drift av NVC. Ståle er også vår kontaktperson mot
Datahound. Gruppen trenger stadig å bli styrket med et par personer for å minke
belastningen på skribentene og sørge for kontinuitet.
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Fordelt utover landet har vi 37 mer eller mindre aktive skribenter. Alle nye DR blir opprettet
som skribenter, men i noen styrer er skriveoppgavene delegert til en eller flere i styret. Alle
får et lynkurs i publisering, og vi har egne retningslinjer som sier hva som skal på forsiden og
hva som skal stå på distriktssidene. Men det er likevel et mindretall som står for det meste
av innholdet og bidrar til at sidene er fulle av fine prestasjoner og flotte bilder
Ved årsskiftet hadde vi i alt 1521 artikler/faste infosider. Over 5000 bilder og dokumenter er
lastet opp.
NVC
Når det gjelder NVC befinner den seg rent teknisk på en annen server med egen statistikk. I
2020 var det registrert 1090 (opp 280 fra året før) brukere med til sammen 6900
sidevisninger (godt over en dobling).

I trafikktallene har jeg ikke regnet med treff i hundedatabasen Datahound, men dette er en
viktig tjeneste for klubben. Inngangen til Datahound er gjennom Valpeliste-siden.
Facebook
Facebook-siden våre (Norsk Vorstehhundklubb) har over 2400 følgere (opp 400 fra året før).
I tillegg kommer alle distriktsgruppene som har tusenvis av følgere til sammen.

14

Avlsrådets beretning for 2020
Avlsrådets sammensetning
Korthår: Ingeborg Nina Nygaard, Arild Walter Hansen, Britt Schibbye
Langhår: Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen
Strihår: Sigurd Nikolaisen, Ørjan Alm, Tone Engløkk Jorde
Leder: Trude Lien
2020 har vært et stabilt år med tanke på avlsrådets sammensetning, dette er bra! Det
fremmer alvsrådsarbeidet å ha kontinuitet og stabilitet internt i avlsrådet.
Generelt
Det har vært avholdt sju møter i AR dette året. Møtene har vært holdt som telefonmøter
og teamsmøter. Vi hadde i tillegg fysisk møte på Gardermoen i januar 2020.
Arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer som tidligere mht.
parringshenvendelser, andre typer henvendelser og løpende arbeid med blant annet
utredninger og oppdateringer. Avlsrådet for den enkelte rase har utover de «store»
avlsrådsmøtene hatt en rekke digitale møter og samarbeider godt.
Avlsseminar 2020
I januar 2020 ble det arrangert avlsseminar på Gardermoen. Det var felles avlsråd som sto
som arrangør, med Kai-Rune Johannessen og Marius Kjønsberg fra NVK som viktige aktører.
Kai-Rune som ordstyrer loset forsamlingen gjennom en rekke spennende tema. Det var
særdeles godt oppmøte til seminaret, og tilbakemeldingene har vært svært positive.
Avlsrådet var godt representert på seminaret.
Avlsrådet har publisert et par artikler på nettsiden, blant annet har vi belyst hvorfor en
gentest for HD ikke kan gi oss noen hjelp til å bekjempe HD. Vi har også skrevet om
epilepsi og samarbeid med NMBU.
Felles avlsråd/Raseutvalget (RU)
Felles avlsråd - som har vært en felles møteplass for avlsråd og avlsrådsledere i
fuglehundklubbene, ble i 2020 innlemmet som en del av Raseutvalget. Avlsrådsledere
eller representanter for avlsrådet i de ulike klubbene deltar i RU sammen med ledere for
klubbene. For NVK har avlsrådsleder og nestleder deltatt i RU-møtene i 2020.
Blant saker som ble løftet frem av NVK var blant annet sak om uthenting av data fra
Datahound og oversending av data til Jørgen Ødegård som utarbeider indeksene. Det har
vært betydelige forsinkelser i dette arbeidet, og NVK ønsker at det settes faste rammer for
hvem som skal hente ut data og en frist for når dette skal skje før hver indekskjøring. Det
ble bestemt i RU at det nedsettes et datautvalg som blant annet skal håndtere dette.
Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med de andre nordiske landene på flere nivåer. Vi vil arbeide for
å holde god kontakt med naboland også i fortsettelsen. Dette er viktig da vi deler mye
avlsmateriale.
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Blant annet har Avlsrådet tidligere bedt RU/Felles avlsråd om å utrede mulighet for å dele
HD-resultater med de andre nordiske landene. Felles avlsråd ble som nevnt i 2020
innlemmet i RU, og dette spørsmålet må nok settes frem for RU på nytt i 2021.
Dette vil være et verdifullt bidrag i arbeidet med å redusere HD-frekvens.
Vi samarbeider også med våre naboland når det gjelder fargen «Gelber Brandt» på KV, se
mer om dette senere.
Representasjon
AR-representanter er vanligvis til stede ved diverse medlemsmøter og andre
arrangementer som for eksempel Pinsesamlingen. I 2020 gikk naturlig nok alle disse
arrangementene ut.
REPRODUKSJON OG AVLSVERKTØY
Henvendelser om parringer
Vi opplever at det er en positiv utvikling når det gjelder henvendelser til avlsrådet. Flere ber
rett og slett om råd. Dette er flott, det er slik vi ønsker det, dvs å være en naturlig kontaktog samarbeidspartner når oppdrettere vurderer avl. Selv om det fremdeles er slik at mange
har bestemt seg for hannhund idet de henvender seg til avlsrådet, er det likevel flere som er
åpne for innspill og søker informasjon som avlsrådet sitter på. Detaljer rundt dette kan dere
lese om i årsmeldingene for de enkelte rasene.
Innmelding av avlshund og parringer
Avlsrådet har over tid arbeidet med nye skjema for innmelding av avlshund og innmelding
av parring som tilfredsstiller avlskriteriene. Vi ønsker å få til en digital løsning, og vi har
arbeidet videre med dette i 2020. Vi legger frem siste informasjon om dette på årsmøtet.
Valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen på SV har vært noe lavere i 2020:
SV 2020: 14 kull, 107 valper (2019: 18 kull, 147 valper)
For KV er produksjonen tilnærmet lik som den var i fjor:
KV 2020: 29 kull, 189 valper (2019: 30 kull, 190 valper)
LV er det i 2020 født 4 kull, 23 valper. Mot 1 kull i 2019 med 8 valper, og 3 kull med til
sammen 26 valper i 2018, men rasen er så liten at det må forventes svingninger.
NB! Det er et visst etterslep i registreringssystemet slik at antall kull og antall valper vil
kunne endre seg noe. Det beror også på når en gjør utplukk fra Dogweb.
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Valpeproduksjonen har totalt sett vært for lav i forhold til etterspørselen. Dette var
særlig merkbart første halvår i 2020, men har bedret seg på slutten av året med mange
kull på gang for KV og SV. På LV er det også større etterspørsel enn produksjon.
Det er etablert avlspris og oppdretterpris som skal virke stimulerende på
valpeproduksjonen. Prisene er populære og medlemmene følger med på dette, så
inntrykket er at prisene kan være med å stimulere til avl.
Det kan fortsatt virke som om mange er svært ivrige etter å delta i konkurranser og derfor
prioriterer prøvedeltakelse fremfor avl, men korona-året 2020 kan ha medvirket til at det i
andre halvår 2020 ser ut til å være en økning i antall kull/kull på gang.Det importeres hunder,
først og fremst fra Sverige og Danmark, men også fra andre land. Med hensyn til importer
er det for SV registrert importert ni hunder. En fra Latvia, seks fra Sverige og to fra Danmark.
For KV er det registrert seks hunder importert i 2020, fem fra Sverige og en fra Tyskland.
LV 2020: To voksne hunder og en valp importert.

Avlsplan = RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)
RAS ble jobbet ferdig i 2018 og lagt frem for DK i 2019. RAS-dokumentene ble sendt til
NKK i 2019. NKK har fremdeles ikke prioritert å gjennomføre arbeid med revisjon av
raseklubbenes RAS-dokumenter. Våre RAS-dokumenter fra 2019 er derfor ikke formelt
godkjent av NKK, men RAS fungerer utmerket som klubbens avlsplan.
Avlsindekser
Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i planleggingen av avlsarbeidet.
Vi opplever at indeksene blir stadig mer brukt av medlemmene. Indekskjøring skjerto2
ganger årlig, etter høstsesongen og etter vintersesongen. Målet er at vi skal ha ferske
indekser innen St. Hans og i løpet av januar. Dessverre er det stadige forsinkelser i dette
arbeidet. Forsinkelser skjer i flere ledd, både ved uthenting av data fra raseklubbene, og ved
kjøring av data. Vi jobber med å få en bedre rutine på dette, blant annet er det tatt opp med
RU hvordan data-uthenting kan optimaliseres. I 2020 var det særlig store forsinkelser. Nå var
det jo lite prøvedata fra vintersesongen, og noe redusert høstsesong, så utslagene ble ikke
så store som en ellers kunne forventet da vi endelig fikk en indekskjøring basert på uttrekk i
midten av oktober.
HD-indeksen er imidlertid et svært viktig redskap, og den burde være upåvirket av det
spesielle året 2020.
NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med
avlsplanen vår RAS. Det er en relativt stor andel importer/import av gener. Dette påvirker
klubbens innflytelse på utviklingen av hundene våre. Våre hunder blir påvirket av den avl
som føres i landene vi importerer hunder fra. Dette trenger ikke være negativt, men
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utviklingen blir mer uforutsigbar både når det gjelder helse (HD), gemytt, eksteriør og
jaktlige egenskaper.
Kontakt med andre land er derfor viktig.
Arbeidet for å få den norske hundedatabasen oppdatert med data (først og fremst HDdata) fra SKK og DKK vil også være viktig i denne sammenheng. Dette vil vi som tidligere
nevnt ta opp igjen i RU.
IT
Datahound, NVKs hundedatabase, fungerer godt.
Vi registrerer at mange er opptatt av hvilke hunder som ligger på avlshundlistene, mens
andre ikke er klar over at de har en hund som er kvalifisert og heller ikke melder dette inn.
Vi skulle gjerne hatt flere hunder på avlshundlistene, og oppfordrer dem som har hunder
som tilfredsstiller klubbens kriterier om å melde inn disse til avlsrådet.
Det er viktig å huske at vi må opprettholde genetisk variasjon, og jo flere avlshunder, jo
bedre.Det er også viktig å huske at indeksene ikke er «sanne» eller «riktige» verdier da
sikkerheten kan variere, men de gir en god pekepinn på hundenes avlsegenskaper.
Avlsrådet diskuterer om vi skal publisere indeksenes sikkerhet, dette vil det trolig
komme noe om i 2021.
Vi savner fremdeles gode bilder av avlshundene. Vi er avhengige av at eier selv sender
oss bilder.
Vi får sporadisk meldinger om prøvestarter som mangler i NVKs database. Dette må eier først
sjekke i NKKs DogWeb. Hvis resultatet ikke ligger i Dogweb, må henvendelsen gå til NKK.
Ligger de i Dogweb, men ikke i NVK-databasen, kan henvendelse gjøres til Avlsrådet. Det kan
ta 2 – 4 uker fra et prøveresultat er synlig i DogWeb til det er synlig i Datahound.
Dette har med hvor raskt NKK legger dataene ut på filer der vi kan hente dem ut og
oppdatere Datahound. I perioder har det vært etterslep her og dette har tatt lenger tid.
HELSE
Utviklingen av HD
Avlsrådet følger godt med på HD-utviklingen for rasene våre.
KV
ÅR
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ANTALL HDRØNTGET
102
111
108
93
155
97

ANDEL HD I
PROSENT
3,0
5,4
7,4
15,1
14,8
10,0
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2020: 97 røntget, 10 % HD (et par er re-røntget med C-hofter, uten disse er det mellom 8
og 9 % HD i 2020)
Det er veldig positivt med nedgang i HD-prosent fra 16 til 10 fra 2019 til 2020. Dessverre
er antall røntgede hunder gått ned.
I 2020 kom det kriterium om krav til samleindeks på 200 for godkjente parringer, dette for
å få ned tallet på hunder med HD. Det er jo for tidlig å si hvilken effekt dette vil ha, men det
økte fokuset på HD for KV har forhåpentlig bidratt til større bevissthet ved vurdering av avl
på egen tispe og ved valg av hannhund.
SV
Totalt 76 hunder er røntget i 2020.
Resultat: 52 hunder med A-hofter
19 hunder med B-hofter
4 hunder med C-hofter
1 hund med D-hofter
Dette gir en HD-prosent på 6,58 mot 14,85 i 2019. Hunder røntget i 2020 med B-hofter
utgjør 25 %. I 2020 er det røntget 25 færre hunder enn i 2019.
Prosenttallene for HD de seneste årene ser slik ut:
2015: 20 %
2016: 9,5 %
2017: 13,6 %
2018: 20 %
2019: 14,85 %
2020: 6,58 %
Som vi kan se av tabellen har resultatene svingt mellom 9,5 og 20 fra 2015 til og med
2019. Det er svært positivt at tallet for 2020 er 6,58!
Men det er likevel grunn til å ha «høy beredskap» for HD fremover. Merk at 25 % av
hundene har B-hofter, B-hofter avler flere C hofter, og vi vet at arvbarheten for HD er
høyere hos SV enn på de andre rasene.
Vi må fortsette med fokus på samlet HD-indeks for parringer og fristatus for avlsdyr. I nye
avlskriterier som ble vedtatt på årsmøtet i 2019 ble det innført krav om at minst en av
foreldrene i kombinasjon skal ha A-hofter.
LV
I perioden 2010 til 2020 er det røntget 138 av totalt 224 registrerte hunder. I hele perioden
er det kun påvist 2 med svak HD, C-hofter. Av 136 HD-fri i perioden er det ca. 10 % med Bhofter.
Annet vedrørende helse
Avlsrådet følger med på sykdomssituasjonen for rasene våre både i Norge og i andre land.
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Det dukker fra tid til annen opp «nye» sykdommer.
Vi følger som tidligere med på både vWD og EBJ på KV, uten at vi har sett noe av dette i
Norge.
Vi holder situasjonen under oppsikt. Test av importer som brukes i avl vil være en faktor
som vil redusere risiko.
Det kommer enkelte meldinger om sykdommer som allergi og epilepsi, men ikke noe som
er alarmerende. Antall meldinger ligger omtrent på samme nivå som tidligere år.
Når det gjelder epilepsi, har vi inngått et samarbeid med Frode Lingaas ved NMBU. De tar imot
prøvemateriale fra syke hunder og slektninger. Det er sendt inn noen prøver, men ikke så
mange som vi kunne ønske. Det er åpnet for anonym innsending, da formålet med dette er å
utarbeide en test. Vi har imidlertid også opplyst at vi gjerne ser at avlsrådet blir informert om
syke hunder. Dette gjelder alle typer sykdommer som kan ha en arvelig faktor, for eksempel
allergi, OCD (bruskløsning), korsbåndskader og entropion (innrullet øyelokk). Listen er ikke
uttømmende.
Når vi sitter på slik informasjon, kan vi fraråde avl som medfører at hunder med samme
sykdom i linjene kobles sammen. Avlshundene selv skal selvsagt være friske.
Eksteriør
I 2019 ble det opprettet en pris for beste jaktpremierte utstillingshund.
I 2020 har det vært gjennomført langt færre utstillinger enn oppsatt. Dette har selvsagt
påvirket antall søknader til denne prisen, da mange ikke har hatt anledning til å delta på
utstilling. Vi har likevel fått inn fire søknader på KV og tre søknader på SV, ingen søknader på
LV. Vinnerne er lagt ut på nettsiden og kan finnes i årsmelding for den enkelte rase.Vi fikk
godkjenning fra NKK til å gjennomføre høydemåling for alle rasene på alle utstillinger i 2019
og 2020. Dette på bakgrunn av at det har blitt reist spørsmål om hundene har blitt mindre i
fysisk forstand. Dette gjelder særlig for SV og KV.
Dessverre var vi maksimalt uheldig med hensyn til den perioden dette skulle
gjennomføres. I 2019 falt mange høstutstillinger ut grunnet hundesykdom, og i 2020
grunnet korona. Vi må ta en oppsummering på dette og eventuelt søke NKK om å få en
ny periode for gjennomføring av høydemåling.
Rasekompendiene som vi ferdigstilte i 2018 og sendte til NKK, har dessverre ikke blitt
godkjent ennå. Kompendiene ligger hos NKK, og sommeren 2020 ble vi kontaktet av en ny
standardkomite oppnevnt av NKK, som skulle se på kompendiene. Vi har ettersendt det som
er etterspurt, men vi har ikke fått noen tilbakemelding fra NKK i skrivende stund.
Planen er fortsatt å ha en eksteriørdommer-konferanse når kompendiene er godkjent av
NKK.
Farge «Gelber Brandt» hos KV
NVK har over lang tid påpekt at det er en feil i oversettelsen av rasestandard for KV. Dette
gjelder angivelsen «Gelber Brandt» i den tyske standarden.
«Gelber Brandt ist zugelassen», oversatt i den norske standarden til:
«Gule tan-tegninger tillatt.»
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Dette mener vi er feil, og vi har angitt i det omtalte rasekompendiet hva vi mener er riktig
håndheving av denne fargevarianten.
Den tyske standarden angir ikke noe om hvilken farge dette faktisk er og hvor mye som er
tillatt av denne fargen. Vi har derfor tatt et initiativ til å sende en henvendelse til
moderklubben i Tyskland der vi ber om en beskrivelse av fargen og hvor mye/hvor på
kroppen denne fargen er tillatt. Vi har kontaktet KV-klubbene i Sverige og Danmark som er
enige i at vi sender en felles henvendelse, og vi har forfattet et brev om dette på vegne av
alle landene.
Sluttkommentar
Vi ønsker at oppdrettere og hundeeiere skal se på Avlsrådet som en god ressurs for den
enkelte hundeeier og for klubben.
Vi opplever at flere henvender seg til klubben og ber om råd, eller for å stille spørsmål
rundt ulike forhold. Dette synes vi er veldig positivt.
Vi vil bare oppfordre til at medlemmene fortsetter med dette. Vi ønsker både ris og ros
fremsatt på en saklig måte. Dersom dere mener noe er feil håndtert, ber vi særlig om at
dere tar direkte kontakt med avlsrådet. Kanskje bygger det på en misforståelse? Vi gjør vårt
beste for å svare på henvendelser og øke forståelsen for avl og avlsrådsarbeid. Vi ser på
kommunikasjon med medlemmene som en viktig del av arbeidet vårt.
For resultater fra utstillinger og prøver, vises til årsmelding fra hver rase og i tillegg kan
resultater finnes på Datahound og Dogweb.
Februar 2021
Trude Lien, Avlsrådsleder
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ÅRSRAPPORT KORTHÅR AVLSRÅD 2020
Avlsrådet for KV i 2020 besto av Arild W. Hansen, Britt Schibbye og Ingeborg Nygaard.
ARBEIDET KV
Ingen fysiske møter i 2020, men digitale møter har vært avholdt på Teams. I tillegg
bruker vi mye e-post og egen Facebook-gruppe.
I løpet av 2020 har vi hatt ca. 25-30 formelle henvendelser om parringer. Noe som er
svært positivt! De fleste oppdretterne har bestemt seg for hannhund, men noen spør om
forslag.
Avlsrådet har avvist en omsøkt parring. Fire godkjente parringer ble ikke vellykket/ikke
gjennomført. Ellers ble alle godkjent hvorav tre som Andre parringer. Covid-19 har ikke
satt avlsarbeidet på pause. Det er en økning i valpeproduksjon i både Finland og Sverige,
og på slutten av 2020 synes det som det har skutt fart her i Norge også, og det står bra til
med valpeproduksjonen inn i 2021.
Selv om vi jobber for at oppdretterne skal ønske å benytte AR som en
samarbeidspartner i avlsspørsmål, og at parringene oppfyller avlskriteriene til
klubben, vil det nok alltid være noen parringer som avlsrådet ikke håndterer.
Vi står overfor utfordringer på grunn av covid-19 med tanke påp dokumentasjon av både
jaktlige- og eksteriøregenskaper. Færre nye hunder er som følge av dette godkjent som
avlshunder i 2020, og det ser ut til å vare utover i 2021 også. Dette utfordrer oss i større
grad, der vi må se på et bredere nivå når vi vurderer parringer, og også flere parringer er nå
lagt ut som “Andre parringer”. Vi har også bedt hannhundeiere om å få vurdert eksteriør
ved hjelp av en eksteriørdommer.
Det kommer og henvendelser fra svenske oppdrettere som ønsker opplysninger om norske
hunder. Vi har videre tispeeiere som vil bruke svenske og finske hannhunder, der vi må
undersøke bakgrunnen til disse. Rasekontaktene får også henvendelser fra aktuelle
valpekjøpere.
Vi får og inn resultater og innmeldinger til avlspris og årets jaktpremierte
utstillingshund, med innmeldingsfrist 31.12. Dette må gjennomgås av oss med
dokumentasjon i Dogweb og våre nabolands resultatbaser.
Avlspris
Det kom ikke inn kandidater til avlspris.
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Årets jaktpremierte utstillingshund 2020
NO39044/16 NV-19-20 Viljetun’s Disney, 14 poeng. Eier: Elisabeth Stokvold.
Det ble innmeldte fire hunder innen fristen, de tre andre rangert:
NO35503/18 Vestvang’s DDN Iben, 6 poeng. Eier: Monica Settemsdal
NO42201/16 Suldølen’s AES Urho, 3 poeng. Eier: Wenche Dørmænen
NO33508/18 Sølvrabben’s AAA Narya, 3 poeng. Eier: Tor Danielsen
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AVLSGRUNNLAGET
Ved utgangen av 2020 er det 76 avlshanner mot 97 i 2019 på lista over godkjente
avlshanner. En del hannhunder falt ut av godkjentlisten i 2020 på grunn av alder. Avlsrådet
oppfordrer hannhundeiere til å sjekke om deres hannhund oppfyller kravene for å bli
godkjent som avlsdyr, for å øke avlsbasen. Det er 88 avlstisper på lista ved årets slutt.
Genetisk variasjon har fremdeles stort fokus og det er gledelig at oppdrettere benytter
utenlandske hannhunder på sine tisper. Utfordringa er at nivået og sikkerheten på
indeksene er mindre ved manglende data på disse. Vi må følge med på disse tallene etter
hvert som avkomsdata kommer inn. AR setter Viltfinner/Jaktlystindeks til 100/100 på
utenlandske hunder. Vi benytter og skjønn. Utover dette må vi alltid ta høyde for at vi kan
få inn uønskede lidelser/sykdommer ved bruk av utenlandsk avlsmateriale.
Vi registrerer at en hannhund på godkjentlista har passert det vi kaller matadorgrensen
(ca. 50 avkom i egen generasjon).
REGISTRERING AV VALPER OG KULL
I datautplukk av NKK Dogweb 10.12.20 er det 29 norskfødte kull i 2020 med totalt 189
valper født (190 i 2019). 14 kull er godkjent etter NVKs avlskriterier. Erfaringsmessig vet vi
at en del av dem som bruker hundene sine like mye til trekk, ikke har like mye kontakt med
avlsrådet som rene jakthundlinjer. Noen av kullene som ikke har gått gjennom avlsrådet
ville ikke blitt godkjent grunnet manglende premieringer.
Seks hunder er i Dogweb registrert importert i 2020, hvorav en er født i 2020. Denne
valpen er fra Sverige, der de fleste av våre importerte hunder kommer fra.
Valpeproduksjon i våre naboland:
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Avlsrådet registrerer at de aller fleste har solgt alle valpene når de er leveringsklare, og vi
oppfordrer flere til å avle på de gode tispene sine.

Antall registrerte KV 2008-2020:
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GEMYTT OG ATFERD
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over veldig bra. Fra 2019 påla NKK alle klubber å
bruke digitale kritikker på utstillinger. Nå er alle kritikker tilgjengelig for alle og begrunnelse
for manglende premiering kan leses.
HELSE OG EKSTERIØR
Helsesituasjonen på Korthåret vorstehhund
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra
HD-røntgen som blir systematisk registrert.
Utvikling HD på KV (avlest data i Dogweb
01.01-31.12) det enkelte år.
Avlest

HD%

2015

105

3%

2016

117

6%

2017

113

8%

2018

93

14%

2019

165

16 %

2020

97

10%

Et par hunder med HD grad C er re-røntget i 2020 med samme resultat. I realiteten er
derfor HD-prosent noe lavere enn 10 % for hunder som er røntget for første gang.
Det er fremdeles en høy HD-grad sammenlignet med 2015, men det er gledelig at den er
lavere enn i 2019 og 2018.
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Fokus på HD er viktig, og vi håper det gir seg utslag i at flere HD-røntger hundene sine
Svensk og finsk kennelklubb har gode, offentlige HD-statistikker for vorstehhund korthåret,
og disse forsøker vi å følge med på. Finland sin kennelklubb beregner også HD-indeks.
På linje med NKK ønsker vi å ha et økt fokus på helse i tiden framover. Utover det som er
skrevet om HD foran, kan vi fortsatt beskrive Vorstehhund korthår som en gjennomsnittlig
frisk rase. Avlsrådet ønsker fremdeles at sykdommer som potensielt kan være arvelige, blir
rapportert inn til oss slik at vi kan unngå å kombinere enkeltdyr og linjer som har de samme
svakhetene. Eksempler på sykdommer som kan ha en arvelig komponent er korsbåndskader,
bruskløsning (OCD), epilepsi, øyelidelser som f. eks innrullede øyelokk og hudlidelser som
allergi.
Vi er avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden skal være like frisk og
robust også i fremtiden.
Eksteriør
Det foreligger kun 141 utstillingsresultat fra 23 utstillinger i 2020. Dette er en forventet
reduksjon fra 358 resultat fra 57 utstillinger i 2019. Fordeling på premiegradene er uforandret
fra 2019 da 45 % fikk E, 21 % VG, og 5 % fikk G. I 2020 fikk 46 % E, 21 % VG og 6 % G.

AR ba NKK om høydemåling på alle våre hunder på utstilling i 2019 og 2020. Likevel er
det usikkert hvorvidt alle dommerne måler hundene og hvordan AR eventuelt skal
følge med på denne registreringen.
På RS 2019 ble utstillingskravet skjerpet (til to resultat) for å bli godkjent avlshund, men i
2020 ble kravet endret tilbake til at det skal være minst ett utstillingsresultat med
minimum Very good (juniorklasse teller ikke).
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I 2019 ble det vedtatt at NVK oppretter en pris til Årets Beste Jaktpremierte Utstillingshund,
da var det god oppslutning. I 2020 var det nok av naturlige årsaker kun fire som meldte inn
resultat.
RESULTATER FRA PRØVER 2020
Det har vært en reduksjon i antall jaktpremieringer på KV i 2020 (covid-19?) til 146. 42
førstepremier, 55 andrepremier og 45 tredjepremier - en premieringsprosent på 19,3.
I 2014 var det 195 premieringer. Dette steg til 269 premier i 2015. I 2018 var antallet
premieringer 217 med en premieringsprosent på 18,5. I 2019 ble det 221 premieringer med
en premieringsprosent på 21,4. I 2020 ble det 146 premieringer.
Antall starter er gått ned til 735 (covid-19?) (1035 i 2019 og 1262 i 2018).

Fullkombinert
Ved en gjennomgang av de ulike arrangørers hjemmesider for fullkombinertprøver i 2020
finner vi at
Fire representanter for rasen har blitt premiert. Med en så eksklusiv gruppe nevner vi dem:
•
•
•
•

Langsundets Harley, 1. AK fullkombinert, Sør-Varanger JFF 22.8.20
Sølvrabben’s Aaa Narya, 1. AK fullkombinert, NMLK 20.9.20
Perletjønna’s Zicita, 2. AK fullkombinert, NVK Vestfold/ Telemark 6.9.20
Ganjo’s Hector, 3. AK fullkombinert, NVK Vestfold/ Telemark 6.9.20
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Apportprøver
Deltagelse har økt og premieringsprosent er fortsatt høy på apportprøver i 2020.
I 2019 var det 185 starter og 81 % premiering. I 2020 er det hele 228 starter med en
premieringsprosent på 70.

Vi ønsker at samtlige oppdrettere setter seg inn i NVK sin avlsplan. Vi har sammen et ansvar
for å avle rasetypiske hunder med gode jakt- og eksteriøregenskaper.
Avlsrådet vil takke for et godt år for rasen vår i 2020 og ønsker lykke til med både avl
og alle de prøver og utstillinger som vi krysser fingrene for blir gjennomført i 2021.
Ingeborg Nygaard
Rasekontakt KV
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Årsmelding – avlsråd for strihår 2020
Helse og gemytt 2020
Helse:
Hofteleddsdysplasi
Totalt 76 hunder er røntget i 2020. Ingen hunder er re-røntget i 2020.
Resultat: 52 hunder med A-hofter
19 hunder med B-hofter
4 hunder med C-hofter
1 hund med D-hofter
Dette gir en HD-prosent på 6,58.
Hunder røntget i 2020 med B-hofter utgjør 25 %.
I 2020 er det røntget 25 færre hunder enn i 2019.
Prosenttallene for HD de seneste årene ser slik ut:
2015: 20 %
2016: 9,5 %
2017: 13,6 %
2018: 20 %
2019: 14,85 %
2020: 6,58 %
Hunder som ikke har A-hofter i populasjonen har sett/ser slik ut:
2015: 40 %
2016: 38 %
2017: 32 %
2018: 41,25 %
2019: 34,65 %
2020: 31,58 %
(Kilde: NKK Dogweb)
Det er fortsatt for få hunder som røntges. Dermed får vi for få hunder med kjent
hoftestatus, og sikkerheten i databasen blir ikke som ønsket, ref. avlsplan. En av årsakene
til nedgangen i antall hunder som er røntget i 2020, er nok at valpeproduksjonen i 20182019 var svært lav.
Det ble i 2019 vedtatt krav om røntging av 50 % av valper fra første kull for å få
godkjenning av ny parring for tispe, i tillegg til økt fokus på HD-problematikk på
vorsteh.no.
Selv om røntgingstallet er bedre enn på flere år, maner AR oppdrettere og eiere til hunder
om å få røntget hoftene.
Ifølge avlsplanen er målet å få en bedring av HD-status for rasen til 95 % HD-fri. Det er
fremdeles en lang vei å gå når vi ser det økende tallet for B-hofter. Med flere B-hofter ser
vi at forekomsten av C-hofter øker.
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I 2020 ser vi at av samtlige fem hunder med C-hofter eller D-hofter kommer fra
kombinasjoner hvor enten mor, far eller begge er etter kombinasjoner med svenske,
danske eller serbiske foreldre. Noe norsk blod viser at arvbarheten for HD på SV er høy
ved at avkom gir HD slik foreldrene gjorde. Vi vet også at arvbarheten for HD er høyere på
SV enn på andre raser.
Oppdretterne oppfordres til å være svært nøye med hensyn til valg av partner når man
planlegger kull. De som ønsker å avle, må i større grad ha en plan lengre enn til ett kull.
Forhåpentligvis holder avlsdyrene et nivå indeksmessig som gjør at man i planleggingen
skjeler til jaktlige egenskaper og ikke har hovedfokus på HD.
Hjelpemidlene Dogweb og Datahound er tilgjengelige for alle. I tillegg er det mulig å be om
hjelp med å sannsynlighetsberegne helse/HD i tenkte kombinasjoner. Uheldigvis finnes
det fortsatt oppdrettere som hevder at HD ikke er noe problem verken for rasen, hunden,
oppdrettet eller kjøper.
Tidligere hadde vi ikke helsekunnskap om annet enn den enkelte hund. I dag har vi
mengder av data samla om hunden og hele slekta. Dette gir oss mulighet til å beregne en
indeks som hjelper oppdretterne til å unngå å gjennomføre risikokombinasjoner.
Problemet med å bruke utenlandske avlspartnere er den mangelfulle informasjonen vi har
om helse/HD. Sverige innfører først nå indeksberegning for HD. I arbeidet med å finne
informasjon ser avlsrådet at det f. eks. i Sverige er svært mangelfullt når det kommer til
røntging av hofter. Avlsrådet mener fortsatt at tiden ikke er inne for å lempe på krav til HD
for avlsdyrene.
Von Willebrands sykdom
NKK krever kjent vWD-status før registrering av kull. For godkjenning av parringer må eier
legge frem dokumentasjon på at foreldredyrene er fritestet. Det er et krav ved godkjente
parringer at vWD-status er kjent på forhånd. De fleste hunder som brukes i avl nå har
status fri fordi deres foreldre eller besteforeldre er fritestet.
I ølge avlsplanen er det et mål at populasjonen skal være fri for gener som disponerer
for denne sykdommen. Verken sykdom eller gen som disponerer for sykdommen er
påvist de siste årene. Dette viser at kravet om fristatus for avl har virket etter hensikten.
I 2020 ble det avlet ett kull hvor hannhund var kjent bærer av genet.
Annet - helse
AR får sporadisk melding om tilfeller av allergi og epilepsi. AR noterer til internt bruk og
følger med på utviklingen. For 2020 har vi fått noen flere meldinger enn normalt om disse
eller andre lidelser. AR tror dette skyldes økt fokus på helse. Mørketallene vil alltid være
der. Oftest er det kjøpere til hund som melder. Det er dessverre svært sjelden at
oppdrettere melder fra. Uten at vi våger åpenhet om avl gjør vi rasen urett. Det er derfor
å håpe på at alle med strihår er åpne om, og deler informasjon om helse. Et mål for AR er
å unngå å sette sammen kombinasjoner hvor man risikerer allergi eller epilepsi.
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Gemytt
Inntrykket av strihåren for 2020 er at den har et stabilt og vennlig gemytt. Det er sjelden
det blir rapportert om hunder med uønsket adferd til avlsrådet. I 2020 er det meldt om
to tilfelle av gemyttlige avvik til NKK fra jaktprøver eller utstillinger. AR prøver å holde
oversikt gjennom interne notater.
Av og til meldes det om hunder som piper, er urolige og har mye lyd, henger og loser,
og hunder som mangler evne til å arbeide konsentrert.
NKK har ferdigstilt arbeidet med Mentaltest Hund. Denne testen kan fortelle eiere om
hva hunden er god til, hva den mestrer og hva som blir vanskelig for hunden. Alt vi vet
kan vi bruke i det daglige arbeidet i trening og dressur. Denne testen er relativt lite brukt.
Det vil være til god hjelp for avlsrådets arbeid å ha bredest mulig kjennskap til rasens
gemytt, på individnivå, for å unngå å sette sammen uheldige kombinasjoner.
Hvordan har aktiviteten for strihårens avlsråd vært i koronaens år 2020?
Vi har hatt regelmessige telefonmøter, ganske tett første halve året (hver 14. dag til hver
tredje uke), litt sjeldnere utover høsten. Mail og meldinger skrives ukentlig, og i travle
perioder daglig.
Det er registrert 107 valper i Norge i 2020. Dette er fordelt på 14 kull, noe som gir en
gjennomsnittlig kullstørrelse på 7,6 valper.
I tillegg er det importert ni hunder. 1 fra Latvia, seks fra Sverige og to fra Danmark.
Av de 14 kullene som er registrert er tre født i 2019. I tillegg er det født fire kull
høsten/vinteren 20 som ikke er registrert i NKK enda, og dermed ikke med på denne
oversikten.
Avles det mye utenom avlsrådet?
Av 14 kull registrert i 2020 har avlsrådet vært involvert i 12. De to som ikke var innom oss
i det hele tatt var insemineringer fra avdøde hannhunder. Ingen av disse kunne blitt
godkjent grunnet helse og i det ene tilfellet manglende utstillingspremie.
Av de 12 kullene vi har vært involvert i, oppfyller fem kull kravene til Godkjente parringer.
Ytterligere to kull oppfyller kravene til Andre parringer. De siste fem kullene fyller ikke
kravene til verken Godkjent eller Andre parringer, men ble gjennomført likevel. To kull
hadde for dårlig HD-indeks. Ett kull hadde utenlandsk hannhund uten jaktprøvepremiering
og var altså ikke godkjent avlshund i hjemlandet. Et kull ble gjennomført hvor hannhund
var premiert, men ikke nådde kravene til godkjent avlshund og tispa ikke var premiert. Det
siste kullet brukte utenlandsk hannhund med jaktpremie fra det tyske systemet, men tispa
hadde verken jaktpremie eller gode nok indekser i den aktuelle kombinasjonen.
Utover dette har det blitt forsøkt parret fire tisper som alle gikk tomme. Et kull i Sverige
bestående av norske hunder har også gått gjennom avlsrådet. I tillegg var det planlagt
et kull hvor tispeeier ombestemte seg grunnet koronasituasjonen, og ønske om å
dokumentere hunden bedre. Dette kullet var også godkjent.
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Vi har inntrykk av at avlsrådet har blitt kontaktet noe mer i 2020 enn de tidligere årene vi
har hatt vervet. Vi har inntrykk av at flere har fått øynene opp for «Andre parringer» og
spør oss likevel dersom de ser at kriteriene til «Godkjent parring» ikke er oppfylt.
Kanskje er det nettopp koronaen som har gjort at folk får mer tid til å gjøre research, ta
steget til eget oppdrett eller generell hundeprat. Med mange på hjemmekontor har det
også passet for flere å få hund eller en hund til. Dette har stimulert til økt etterspørsel og
praktisk mulighet for å ha eget kull. Vi har stadig spørsmål fra potensielle valpekjøpere om
vi kjenner til kull under planlegging og de kullene som ligger ute. Det forekommer også
varsel og eller spørsmål om sykdom. Dette er ting som en del medlemmer tar kontakt med
oss om. Det synes vi er kjempeflott! Det er alltid moro å snakke hund, og vi oppfordrer alle
til å kontakte oss angående sykdommer, eller spørsmål knyttet til avl.
Strihår og utstillinger 2020
68 SV har deltatt på 87 utstillinger med følgende fordeling av premier:
E
VG
UK
3
2
AK
8
11
BK
21
9

G
3
1
1

Tre hunder hadde søkt om å bli årets jaktpremierte utstillingshund i 2020, og vinner ble
NO49403/14 – N SE VCH .BH EUJW-15 NJV-15. NV-17-19-20. DK-18 NORD UCH CIB
Skarsemsløkkja’s Larris (eier: Birgit Westgård) med tellende resultater:
NKK Trondheim 28/6-20: Exl.1konk. CK. 1BHK. CACIB. BIR. nr 4 BIG
Nordenfjeldske FHK. Trondheim 1/8-20. Exl.1konk.CK.1BHK. BIR.
NKK Lillehammer 16/8-20. Exl. 1konk. CK. Nordic Cert. 1BHK. BIR. NORSK VINNER 2020
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Strihår og apportprøver 2020
Strihår hadde 203 starter som resulterte i: 103 x 1. premie, 39 x 2. premie og 24 x 3.
premie. SE35068/2015 N UCH Kragborg Mabel (eier: Øyvind Andren) hadde 8 starter med
8 x 1. AK som resultat.
Strihår og jaktprøver 2020
I 2020 startet totalt 476 strihår på jaktprøver. Dette er en nedgang på 165, eller 25 % fra
året før. Total premieringsprosent var 17,4, som er noe lavere premieringsprosent enn i
2019. Gjennomsnitt for karakterene er: Jaktlyst 4,2 – fart 4,2 – selvstendighet 5,6 –
søksbredde 3,5 – reviering 3,6 – samarbeid 3,8. Karakterene viser en oppgang i på 0,1 for
jaktlyst, fart, søksbredde og reviering. Tidligere har tendensen vært litt nedadgående.
Dette må sees i et lengre tidsrom før en kan si noe om nedadgående trend har snudd,
men årets oppgang er positiv.
En av årsakene til det lave antall starter er covid-19-pandemien som medførte mange
avlyste prøver, spesielt vinter og vår. Når det gjelder tall for premieringsprosent må dette
sees på i normalår for å kunne si noe om trenden fortsatt er nedadgående. At antall
starter er lavere de siste årene har sannsynligvis også sammenheng med at rasen har hatt
en utvikling med fallende populasjon.
I 2020 er det totalt 22 strihår som har fått til sammen 27 førstepremier. Det er omtrent
samme antall som året 2019, som må sies å være veldig bra med tanke på reduksjon i
antall starter. Forrige året var det svært mange førstepremier i unghundklassen. I 2020 var
det bare 2 unghunder som fikk førstepremier. En av muligens flere årsaker til dette kan
være den lave produksjonen av SV som vi har hatt, særlig i 2018 og 2019, og at det var
færre prøver i 2020. I AK var det 19 SV som fikk til sammen 21 x 1.AK. Det er gledelig at
dette resulterte i 17 nye VK-hunder. I VK-klassen var det tre strihår som fikk til sammen 3 x
1.VK.
Dersom en ser på jaktindeksene til disse 1.premie-hundene så fortsetter resultatene for år
2020 å vise at de scorer betydelig høyere enn gjennomsnitt for rasen, i både UK-, AK- og VKklassene. Gjennomsnittlig jakt-samleindeks for alle disse strihårene er 213
I år 2019 var også HD-indeks i gjennomsnitt for 1.premierte SV 103. Dessverre så er ikke
dette tilfellet for år 2020 hvor HD-gjennomsnittet er 101. Dette understreker alvoret i HDsituasjonen for SV, for det er sannsynlig at mange av disse SV vil bli brukt i avl. Samtidig er
det sprik fra 82 til 119 individuelt på HD-indeks blant hunder som har oppnådd 1. premie,
så det er viktig å være kritisk til hvilke partnere en velger ut i avl.
Når det gjelder SV og høystatus-prøver så var det bare fire strihår som deltok på NM skog.
Dette er jo en gammel paradegren for rasen, så det er å håpe at dette ikke blir en trend
videre. Ingen av de strihårene som stilte, kom seg videre til semifinalen.
NM vinter ble avlyst pga. covid 19 pandemien.
På NM høyfjell ble strihårlaget nr. 4 i lagkonkurransen. I den individuelle konkurransen var
de en strihår som ble premiert i kvaliken, Munkefjellets Vill Iver og Ellen Marie Imshaug fikk
2. VK. To SV gikk videre på søk til semi, Bivdar av Brandsegg Søndre til Rune Mikalsen og
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Beethoven av Brandsegg Søndre til Rune Fossum. Ingen av de tre strihårene ble premiert i
semien eller kom seg til finalen.
På NM lavland gikk tre strihår videre til semifinalen på søk, Munkefjellets Vill Iver til Ellen
Marie Imshaug, Ice Artemis Freyja til Monica Sawicz og Speldragets F Golddigger til Randi
Schultze. I semifinalen slo Ice Artemis Freyja til med 2. VK og ble med det den eneste
strihår som lyktes i å komme til en høystatus-finale i 2020. Dessverre lyktes vi ikke i NM
lag lavland hvor SV laget ble nr. 7.
På Norsk Derby stilte to SV. Rampejegerens Brunla til Valeria Lindvåg og D-Laiva av
Brandsegg Søndre til Øyvind Gruben som eneste stråhår. Laiva og Øyvind slo til med 2.
premie under kval. De lyktes dessverre ikke i semifinalen.
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Oversikt over hunder med oppnådd førstepremier i 2020 med indekser:
JaktStrihår vorsteh

1.UK

Ny VK-hund

HD-indeks
samleindeks

Nattmålsheias
Risk
Rampejegerns
Brunla

1.UK V
1.UK L,
Danmark
Tilsammen 2 x

205

102

215

104

Gj.snitt

Gj.snitt

210

103

1.UK

Bjørk
Brå
Fjellgløtt’s Dfj
Aiyana
Gallokåasen’s O
Heina
Holebakkens
Mirac
Jentenes Afg
Wanni
Jentenes Dkr
Nils Gustav
Jentenes Dkr
Tussa
Myrsteggens
Pippi
Pladsfjellets
Teo
Rostadalens
Tyri
Martine Av
Røssmyra
Rugguglans
Boss
Bekkstuggu`s
Dbm Skruff
Speldraget’s JThe Boss
Sølenriket’s A

1.AK
1.AK H
1.AK H

Ny VK-hund
Ny VK-hund

211
228

111
111

1.AK L

Ny VK-hund

174

89

1.AK S

Ny VK-hund

217

95

1.AK S

Ny VK-hund

170

95

1.AK L

Ny VK-hund

207

105

1.AK S

Ny VK-hund

210

99

1.AK L

Ny VK-hund

204

99

1.AK V

Ny VK-hund

219

111

222

114

214

108

184

100

189

102

210

109

237
220

112
94

1.AK V
1.AK H

Ny VK-hund

1.AK L
1.AK S, 1.AK L

Ny VK-hund

1.AK S
1.AK L, 1.AK S
1.AK L

Ny VK-hund
Ny VK-hund
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Fryd
Tjuvskyttens
Hasse
Tareskogens
Rogg
Speldraget’s F
Golddigger

1.AK S

Ny VK-hund

1.AK S
1.AK L, 1.AK

191

83

212

93

209

111

Gj.snitt

Gj.snitt

207

102

212

93

209

111

232

109

Gj.snitt

Gj.snitt

218

104

213

103

L
Tilsammen 22
x 1.AK
1.VK

SV Tareskogens
Rogg
1.VK H
SV Speldraget`s
F Golddigger
1.VK kval L
SV ABeethoven Av
Brandsegg
1.VK kval V
Søndre
Tilsammen 3 x
1.VK
Totalt 27
Total gj.snitt
1.premier
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Strihår og fullkombinert i 2020
Flere strihår har gjort seg bemerket med premiering innen fullkombinert i 2020. Til
sammen 12 premier fordelt på åtte hunder. Tjuvskyttens Hasse (eiere: Vidar Mong/Ida
Sollie), C.I.B. N SE UCH N J(K)CH N JCH Speldraget's F Golddigger og N UCH Kragborg
Mabel har alle oppnådd 1. AK FK.
Oversikt resultater:
Stange skog/fullkomb. – 19.-20.sept.
2.AK FK – SV Tjuvskyttens Hasse – Vidar Mong/Ida Sollie
3. AK FK – SV Paulssons Caliber – Roger Sjølstad
Trøndelag, fullkombinert høyfjell – 7.sept.
1.AK FK – SV Tjuvskyttens Hasse – Vidar Mong/Ida Sollie
2.AK FK – SV Tareskogens Rogg – Nina Rossen
2.AK FK – SV Schou’s Sara – Bjørn Nyhagen
Presteseter, skog fullkombinert – 5.-6.sept.
3.AK FK – SV Tjuvskyttens Hasse – Vidar Mong/Ida Sollie
Budor, skog fullkombinert – 5.sept.
1.AK FK – SV Speldragets F Golddigger – Randi Schulze
1.AK FK – SV Kragborg Mabel – Øyvind Andren
2.AK FK – SV Paulssons Boss – Pernille Saltnes
Holleia, skog fullkombinert – 26.aug.
2.AK FK – SV Kragborg Mabel – Øyvind Andren
Pasvik, skog/fullkombinert – 21.-23.aug.
2.AK FK – SV Gallokåsens O-Foyn – Stephan Winsjansen
3.AK FK – SV Gallokåsens O-Foyn – Stephan Winsjansen
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Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund 2020
ARBEIDET I AVLSRÅDET
Avlsrådet for Langhår i 2020 har bestått av Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen.
Det har vært brukbar rekruttering til rasen i 2020 med fire gjennomførte parringer.
•
•
•
•

Langvassåsens Luna x Pico v.d. Horstbüschen som resulterte i 6 valper.
Langvassåsens Lissi x Bonzo som resulterte i 5 valper
Rognhøgdas Trixie x Arko som resulterte i 5 valper
Allas Vår Jakta x Tor som resulterte i 7 valper

For 2021 har det kun kommet inn en henvendelse om parring: Rognhøgdas Alva x Tor. Dette
er en godkjent norsk parring som er oppført i valpelista. På grunn av koronasituasjonen i
Europa må denne gjennomføres med kunstig inseminering og frossen sæd. Tor har tidligere
vist at han er i stand til å gjennomføre naturlig parring og parringen er dermed også
anerkjent av Langhårsklubben i Danmark, da danske parringer skal skje på naturlig måte.
Vi er for tiden i den situasjon at alle hannhunder må finnes i utlandet og koronasituasjonen
gjør dette litt vanskeligere enn tidligere år. Forhåpentligvis kan dette bedre seg utover året.
Oversikt over parringer de siste ti år:
År
ant. kull

2011
4

2012
6

2013
3

2014
3

2015
3

2016
4

2017
3

2018
3

2019 2020
1
4

Så langt er det ikke påvist LV som er bærere av Locus EE.
Vårt mål er at avlsrådet skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for alle oppdrettere
å søke råd fra, og benytte avlsrådet som en samarbeidspartner.
LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av utstrakt bruk av utenlandske
hannhunder. Avlsrådet har et godt samarbeid med dansk avlsråd og det brukes flere danske
hannhunder, men det brukes også godkjente hannhunder fra Tyskland og Nederland.
Rasekompendiet ble ferdigstilt i 2018 og RAS ble ferdig revidert i februar 2019, men vi
venter fortsatt på at disse skal godkjennes av NKK.
Avlspris
Det er ikke utdelt avlspris i 2020.
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AVLSGRUNNLAGET
Vi har i 202, 11 avlsgodkjente tisper. I løpet av 2019 gikk fire tisper av med alderspensjon.
Antallet godkjente hanner er kun to. Avlsmassen er dessverre stabilt lav, og LV har
fremdeles problemer med å få en base av godkjente hannhunder som ikke er i slekt med de
avlsgodkjente tispene. Dette hadde vært sårt tiltrengt. Heldigvis har genetisk variasjon stort
fokus og det er gledelig at flere oppdrettere benytter utenlandske hannhunder på sine
tisper.
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REGISTRERING AV VALPER OG KULL
Etterspørselen etter valper har vært stor og det er ønskelig med ca. fem kull i året for å få
noe vekst i rasen. Med den valpeproduksjon som er nå, går rasen ned i antall.

Reg. LV 2014-2020
30
25
20
15
10
5
0
2014

2015

201
6

Importerte
hunder

1

2

3

3

2

5

3

Norskfødte
valper

17

15

20

13

26

8

23

Norskfødte
valper

2017

2018

2019

2020

Importerte
hunder

I 2020 ble det født fire kull med til sammen 23 valper og det er registrert tre importer
(valper født i hhv 2020, 2019 og 2018).
Alle parringene var godkjente med Locus EE dokumentert.
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GEMYTT OG ATFERD
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Ut over det er det ikke registrert
hunder med avvik på atferd/gemytt på utstilling eller jaktprøve som avlsrådet er kjent
med. Ved vurdering av godkjent avlsmateriale fra utlandet har avlsrådet fokus på
atferd/gemytt. Samarbeid med avlsråd i nabolandene er viktig når det skal benyttes
utenlandsk hannhund.
HELSE OG EKSTERIØR
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene fra HDrøntging som blir systematisk registrert. Andelen HD-røntgede hunder øker jevnt og det er
fra 2010 til 2020 påvist bare tre hunder med HD (C).
Noen LV selges også til Sverige. Ut fra det som er kjent er det heller ikke der påvist HD på
norskavlede hunder. Det hadde vært ønskelig med mulighet for å ta HD-resultater fra
Sverige inn i den norske databasen. Hvis vi ser på antall røntgede totalt for Norge og Sverige
er det flere kull som er på 100 % dekning, men resultatene er ikke tilgjengelige.
Det er et
mål at
flest mulig
røntger
sine
hunder.År
Født
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Antall
norske
hunder
23
8
26
13
20
17
17

Antall
importer

Totalt røntget
antall

1
0
8
3
21
4
13
8
17
3
14
1
9
Tabell over -røntgede
HD
hunder

A

HD-fri
B

HD
C

100%
7
72 %
16
76 %
10
63 %
13
70 %
11
50 %
8
og resultat
2014 -2020

1
5
2
4
3
-

1
1

%

Langhår har svært gode HD-resultater og det er positivt at valpekjøperne prioriterer å få
røntget sine hunder. Valpekjøperne betaler et depositum som tilbakebetales når
hundene HD-røntges. Dette er et tiltak som nok bidrar til at de fleste tar arbeidet med å
få sin hund røntget.
Utstilling
Vi vil også i år minne om at man også må holde fokus på eksteriøret selv om man har stort
fokus på hundenes jaktlige egenskaper. I den sammenheng mener vi at rasekompendiet
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vil være et nyttig verktøy fremover. Det er en sammenheng mellom hundens eksteriør og
hundens helse, og vi må ikke glemme at vi har et ansvar for å avle rasetypiske hunder med
godt eksteriør. Rasestanderen og RAS ligger på vår hjemmeside og NKK. Der vil også
rasekompendiet legges ut.
Det har frem til 2020 vært en gradvis økning i antall LV som deltar på utstilling, noe som
oppdretterne kan ta mye av æren for. Det er positivt at rasen vises frem, og LV holder
god rasestandard. I 2020 har det vært færre utstillinger som følge av covid-19 og færre
hunder som er stilt på utstilling.
Fra 2015 til 2019 er antall LV som deltar på utstilling doblet/økt fra 16 til 32.
Utstilling
Starter
Antall hunder

2015
24
16

2016
39
25

2017
35
23

2018
57
30

2019
44
32

2020
12
11

I 2020 fikk sju av 11 hunder Excellent og to med CK.
I 2019 var det 21 av 32 hunder som fikk Exellent, 11 unghund/junior og 10 voksne (inkl. to
Champ.kl.og en Veteran). Det var en lavere andel i forhold til 2018 hvor det var 57 starter
på fordelt på 30 hunder og 25 av hundene fikk Excellent.
Det ble totalt gitt 30 CK i 2018, 10 i 2019 og bare tre CK i 2020.
PRØVERESULTATER 2020
I 2020 var det 11 Langhår som deltok på en eller flere jaktprøver, og totalt var det 26
starter. Det er flere hunder som er på vei opp med gode karakterer på jaktlyst og fart.
Resultat fra 2020 viser at fem av 11 hunder ligger fra gjennomsnittet og over i jaktlyst (3,6)
og (3,4) fart. Gjennomsnitt fart i 2019 var 3,6.
Det er fortsatt lav deltakelse på jaktprøver, og det bør være et mål å få med flere LV
på prøver slik at rasen får vist seg frem.
År
Ant.start.
Ant. hunder
Ant. premier

2015
2016
2017
2018
2019
39
57
36
57
30
14
20
14
17
14
4
9
3
8
6
Tabell - oversikt over jaktprøvedeltakelse og premier

2020
26
11
7

Det ble sju premieringer på jaktprøver i 2020 fordelt slik:
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Fuglehundprøve – lavland
• 3.AK – Giron Av Mjøsgløtt – Gunnar Klingwall
•
Fuglehundprøve – høyfjell
• 2.AK – Atlas Vår Joika – Terje Schjelderup
• 3.AK – Langvassåsens Luna – Liv-Jorunn Karlsen
• 3.AK – Langvassåsens Luna – Liv-Jorunn Karlsen
Fuglehundprøve – skog
• 1.AK – Rognhøgdas Alva – Martin Tangen
• 2.AK – Rognhøgdas Alva – Martin Tangen
• 2.AK – Rognhøgdas Trixie – Guro Ronglan Aarnes/Knut Andreassen
I apport hadde vi i 2020 19 starter og 11 premier. Det er høy andel premiering innen
apportprøver hos noen få LV som deltar på apportprøver. I 2019 var det en del nye hunder
som forsøkte seg på apport og denne utviklingen fortsetter i 2020.
År
Ant.start.
Ant. hunder
Ant. premier

2015
2016
2017
2018
2019
15
5
12
4
13
6
3
8
3
7
14
5
6
2
6
Tabell - oversikt over deltakelse på apportprøver og
premier
Apportprøve - premieringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020
19
10
11

1.AK – Rognhøgdas Alva - Martin Tangen
1.AK – Kjøttjegern’s Tequila - Frøydis Røtter
1.AK – Kjøttjegern’s Tequila - Frøydis Røtter
1.AK – Cille – Anne Mette Tuft
2.AK – Rognhøgdas Trixie - Guro Ronglan Aarnes/Knut Andreassen
2.AK – Kjøttjegern’s Camaro – Kari Soot
3.AK – Langvassåsens Luna - Liv-Jorunn Karlsen
3.AK – Langvassåsens I-Divi - Torstein Svendsen
3.AK – Kjøttjegern’s Tequila - Frøydis Røtter
3.AK – Wysiwyg Stella – Eva Margrete Tuft Larsen
3.AK – Cille - Anne Mette Tuft
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Vi gratulerer med gode resultater og ønsker alle lykke til i arbeidet med sine Langhår om
det er avl, utstilling, jaktprøver eller grunndressur i hverdagen.
Avlsrådet for Vorstehhund Langhår/Tysk langhår - 2020
Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen
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Årsberetning Jaktrådet 2020
2020 har vært preget av pandemien, spesielt vinterprøvene der alle prøvene fra 13. mars
ble avlyst. På høsten ble prøvene gjennomført. Det var 1301 påmeldinger for KV, SV og LV,
fordelt på 335 forskjellige hunder. 239 premieringer på 142 forskjelligere hunder som er litt
under de tidligere år. Årsaken er nok mange avlyste vinterprøver.
Når det gjelder høystatusprøvene så greide Korthårlaget å kapre bronsemedaljen.
Gratulerer til dere.
Det har ikke vært noe deltakelser på VM/St.Hubertus i 2020.
Flere ekvipasjer klarte fullkombinertpremier. På disse prøvene ble det flere 1. premier.
KV Tiurjegerens Solo Av Sognexpressen ble tildelt tittelen C.I.T., som er Internasjonal
Jaktchampion. Dette er den første og eneste hunden i NVK. Gratulerer!
NVC
Det har vært bra med registreringer av resultater i cupen. Det tekniske fungerer fint, og de
få feilregistreringer ble straks rettet opp.
NM LAG VINTER
NM-Lag vinter og NM vinter individet ble avlyst å grunn av covid-19.
ARCTIC CUP
Arctic Cup ble avlyst på grunn av covid-19.
SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP
Ingen vorstehere i finalen.
NM SKOG
Tre korthår og fem strihår var påmeldte. Dessverre ikke noen premieringer.
NM-LAG HØYFJELL
Følgende hunder ble tatt ut på korthårlaget:
• Rypesteggens Ravna og Ulf Antonsen
• Tiurjegeren Solo av Sognexpressen og Robert Brenden
• Rugdelias Embrik og Trude Giverhaug
Reserve: Sødorpfjellets Ria og Violet Andersen
Følgende hunder ble tatt ut på strihårlaget:
• Bivdar av Brandsegg Søndre og Rune Mikalsen
• Tareskogens Rogg og Ketil Arntsen
• Beethoven av Brandsegg Søndre og Rune Fossum
Reserve: Speldragets Goldigger og Randi Schulze.
I år klarte korthårlaget bronse, og strihårlaget 4.plass.
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NM INDIVIDUELT
I kvalifiseringen ble KV Aska til Jens Thomas Sagør premiert med 1.VK.
Det ble 2.VK på SV Munkefjellets Vill Iver til Ellen Marie Imshaug, og 2.VK på KV Kaiser til
Lisbet Ottesen. Fem vorstehere til semifinalen, men ingen videre til finalen.
NORSK DERBY
Fire vorstehere var påmeldt her. De som kom seg videre til semifinalen var KV Burre til Geir
Henning Strøm og SV D-Laiva av Brandsegg Søndre til Øyvind Gruben. Ingen videre til finale.
NM-LAG LAVLAND
Følgende hunder ble tatt ut på korthårlaget:
• Volleåsens Amigo og Ivar Ekenes
• Tiurjegerens Solo av Sognexpressen og Robert Brenden
• Ajt Kali og Linda Mari Dammen Moe
Reserve: Hågakollen’s Toya og Kristin Kirkeby
Følgende hunder ble tatt ut på strihårlaget:
• Speldraget’s F Golddigger og Randi Schulze
• Munkefjellets Vill Iver og Ellen Marie Imshaug
• Ice Artemis Freyja og Monica Sawicz
Reserve: Sølensriket’s A-Fryd og Monica Sawicz
Korthårlaget kom på 6.plass og strihårlaget på 7.plass.
NM LAVLAND INDIVIDUELT
Mange vorstehere stilte på kvalifisering. De som ble premiert i kvalifiseringen: 1.VK m/CK til
KV Tiurjegerens Solo av Sognespressen til Robert Brenden, og 3.VK til KV Volleåsens Amigo
til Ivar Ekenes. Det var åtte hunder som gitt videre til semifinale på søk.
I semifinale ble KV Vollenåsens Amigo til Ivar Ekenes premiert med 1.VK, og SV Ice Artemis
Freyja til Monica Sawicz 2.VK. KV Ganjo’s Hector til Espen Halvorsen kom videre til finalen
på søk.
I finalen ble det 4.VK til KV Ganjo’s Hector til Espen Halvorsen.
Gratulerer til alle premierte under NM lavland!
ÅRETS HUNDER
NVK
• Årets Vorsteher - SV C.I.B NSEUCH NJ(K)CH NJCH Speldraget’s F Golddigger. Eier
Randi Schulze.
• Årets Allround - KV C.I.T. NUCH NJCH Tiurjegerens Solo av Sognexpressen. Eier
Robert Brenden
• Årets unghund - KV Burre. Eier Geir Henning Strøm
NVC
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årets Vorsteh - SV C.I.B NSEUCH NJ(K)CH NJCH Speldraget’s F Golddigger. Eier Randi
Schulze.
Årets Allround Strihår - SV C.I.B N SEUCH NJ(K)CH NJCH Speldraget’s F Golddigger.
Eier Randi Schulze.
Årets Lavlandshund - SV C.I.B N SEUCH NJ(K)CH NJCH Speldraget’s F Golddigger. Eier
Randi Schulze.
Årets Høyfjellhund - KV C.I.T. NUCH NJCH Tiurjegerens Solo av Sognexpressen. Eier
Robert Brenden
Årets Allround Korthår - KV NUCH Sølvrabbens Aaa Narya. Eier Tor Danielsen
Årets Skogsfuglhund - KV NJ(K)CH Rypesteggens Cot Eowyn. Eier Sveinung Steine
Årets Vinterhund - SV NJ(K)CH Bivdar av Brandsegg Søndre. Eier Rune Mikalsen
Årets Unghund vinter - SV Nattmålsheias Risk. Eier Sigurd Nikolaysen
Årets Unghund høst - KV Burre. Eier Geir Henning Strøm
Årets Unghund lavland - KV Burre. Eier Geir Henning Strøm
Årets Unghund Allround - KV Skåtfjellets Riekko. Eier Wenche Dørmænen
Årets kombinerthund ikke-vorsteher - KM NUCH NJ(K)CH Ospekollens B-Frøya. Eier
Hans Ole Ingulfsvann

Rune Mikalsen
Jaktrådsleder
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Resultatregnskap og balanse for 2020
Revisjonsberetning 2020

Hovedstyrets innstilling:
Regnskap for 2020 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Resultatrapport 01.12.2019 - 30.11.2020
Regnskap
01.12.2019
30.11.2020
Driftsinntekter
3100 Salgs artikler
3110 Renteinntekter
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3400 Momskompensasjon
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3920 Medlemskontingenter

4 698,00
3 109,49
8 000,00
60 002,00
-3,95
666 300,00
742 105,54

Driftskostnader
4090 Beholdningsendring Salgsartikler - Premier
6140 Avlsrådet
6145 Jaktrådet
6150 Distrikskonferansen
6155 Ungdomstiltak
6160 Medlemsavgift FKF
6165 Distriktiltak
6300 Leie lokaler
6560 Rekvisita
6810 Datakostnad
6840 Fuglehunden
6860 RU Møter, kurs, oppdatering etc.
6865 Styremøter
6940 Porto
7420 Blomster/gaver
7770 Bank og kortgebyrer

Årsresultat

-4 000,00
-75 921,00
-32 092,00
-137 986,00

Budgett
01.12.2019
30.11.2020
10 000,00
20 000,00
35 000,00
640 000,00
705 000,00

-42 000,00
-2 895,00
-60 448,00
-184 098,40
-1 170,00
-40 166,21
-1 260,00
-6 673,00
-1 496,00

-60 000,00
-65 000,00
-130 000,00
-5 000,00
-30 000,00
-5 000,00
-60 000,00
-10 000,00
-70 000,00
-200 000,00
-5 000,00
-50 000,00
-2 000,00
-10 000,00
-3 000,00

-618 465,61

-705 000,00

-28 260,00

123 639,93

Anders Simensrud
Leder

Geir Sve
Nestleder

Harriet K. Wiggen
Styremedlem

Hilde Børdalen
Styremedlem

Signe Karin Hotvedt
Styremedlem

Roger Brenden
Varamedlem

Rune Mikalsen
Jaktrådsleder

Trude Lien
Avlsrådsleder
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Balanserapport
NORSK VORSTEHHUNDKLUBB
894765402

Regnskapsår 01.12.2019 - 30.11.2020
Gjelder periode: 01.12.2019 - 30.11.2020
Ved
periodens
begynnelse

Ved
periodens
slutt

Endring

8 000,00
403 935,00
334 000,00

124 800,93
2 839,00

4 000,00
528 735,93
336 839,00

745 935,00

123 639,93

869 574,93

745 935,00 745 935,00

123 639,93 128 495,04

869 574,93
-874 430,04

EIENDELER

Omløpsmidler
1400 Salgsartikler/premier
1920 Driftskonto
1930 Plasseringskonto 1560 33 15386

SUM EIENDELER

-4 000,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2050 Annen egenkapital

Udisponert resultat
Udisponert resultat

0,00

4 855,11

4 855,11

-745 935,00

-123 639,93

-869 574,93

0,00

0,00

0,00

-745 935,00

-123 639,93

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
Gjeld

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
869 574,93

Saldo

0,00

-

0,00 0,00
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Revisjonsberetning
for
2019 - 2020
Norsk Vorstehundklubb
Vi har fått forelagt regnskapet til Norsk Vorstehundklubb for 2019 - 2020 som
viser et overskudd på kr. 123 639,93
Regnskapet som er ført på Visma eAccounting består av resultatregnskap og
balanse pr. 30.11.2020 samt kommentarer.
Føring av regnskapet på Visma eAccounting gir et godt bilde av klubbens
økonomiske stilling.
Vi har gjennomgått regnskapet og finner ingen uregelmessigheter.
Bankkontoene er kontrollert opp mot regnskapet.
Vi mener at regnskapet gir utrykk for klubbens økonomiske situasjon pr.
30.11.2020 og for resultatet i regnskapsåret.
Vi innstiller til årsmøtet i NVK at regnskapet blir godkjent og at styret meddeles
ansvarsfrihet.

Engerdal, 4. april 2021

Stavanger, 9. april 2021

Morten Sørensen

Kjetil Kristiansen
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Saksbehandler:
Anders Simensrud

Sak 008/2021: Handlingsplan for NVK 2021
H
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
008/20

Vedlegg: Styrets handlingsplan

Hovedstyrets innstilling:
Handlingsplan for 2021 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

53

Vedlegg til sak 008/20
Handlingsplan for hovedstyret 2021
•
•
•
•

Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferansen
Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge
Oppfølging av god kjenning av RAS
Tiltak for å rekruttere flere til å delta på NM skog og skogsfuglprøver.
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Saksbehandler:
xxxx

Sak 009/21 : Forslag fremmet av Oslo/Akershus.
Honnørdommerstatus

Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
009/21

Vedlegg: Innstilling fra Oslo/Akershus
Brev fra Birthe Wold Myhre

Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret støtter forslaget

leder
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Vedlegg til sak 009/21
Oversender et forslag som ble behandlet i styremøtet i OA 19.april og vedtatt der å fremme
vedlagte forslag. Vi er åpen for endringer i formuleringer, så lenge konteksten med
honnørdommere for prøvedommere opprettholdes.
Med vennlig hilsen
Styret i Oslo/Akershus
Ove Myhre
Birte Wold Myhre
Siggerudveien 874
1425 Ski
tlf.: 91635963
mail: birtesin@online.no
Til
Norsk Vorstehhundklubb
avd.Oslo/Akershus

Ski, 18.04.2021

Jeg ønsker å fremme et forslag til FKF, som handler om å sette ekstra "heder" på våre
prøvedommere:
HONNØRDOMMERSTATUS
Honnørdommerstatus kan innvilges til jaktprøvedommer og apportprøvedommer som ikke
lenger ønsker å dømme jaktprøver og apportprøver i og utenfor Norge.
Honnørdommere avslutter sin aktive del av dommergjerningen, men beholder sin
dommerstatus som innebærer tilbud om å delta på dommerkonferanser.
De blir oppgradert på nye regler og endringer og er forsatt å betrakte som dommer, men
ikke lenger aktiv.
Dette er en status som allerede eksisterer i regelverket for utdanning av eksteriørdommere
og som har vart i flere år. I det regelverket er det fastsatt maks alder for dømming, men man
kan søke for et år av gangen utover maks alder.
Jeg ser ikke nødvendigheten av å ha maks alder for dommere utdannet via FKF, da dette ofte
gir seg selv at dommer velger å ikke dømme lenger.
Dommer må selv søke FKF om honnørdommerstatus.
Med vennlig hilsen
Birte Wold Myhre
sign.
medlem NVK avd.Oslo/Akershus
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Saksbehandler:
xxxx

Sak 010/21: Forslag fremmet av Agder distrikt vedrørende NVCregler

Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
010/21

Vedlegg: Forslag fra Agder

Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret støtter ikke forslaget
NVC er skapt som en levende cup basert på at medlemmer melder inn sine resultater
fortløpende. Den skal motivere til jaktprøver og bruk av våre nettsider. Ved å fjerne frist på 7
dager vil resultater kunne meldes inn helt på slutten av året. Spenning og interesse for cupen
og nettsider vil da avta. Vi kan både sentralt og i distrikter heller bli flinkere til å opplyse om
NVC, informere og minne alle på om frister.

leder
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Vedlegg til sak 010/21

NVK Agder holdt sitt årsmøte 07.04. Det innkom et forslag om endring
av 7-dagersregelen for registrering av resultater til NVC. Det ble
enstemmig vedtatt for å sende inn forslaget til DK/RS 2021.

Forslag vedrørende NVC-regler
Det foreslås at regelen om at alle resultat må være innmeldt NVC senest innen 7 dager
enten sløyfes, eller at det gis en åpning for etterregistrering for eksempel de siste to ukene
av april for vinterprøver, og de siste to ukene av november for øvrige prøver. En slik
etterregistrering kan da annonseres på klubbens nettside og andre relevante fora med
beskjed om at siste frist er for eksempel innen 1. mai og 1. desember hvert år.
BAKGRUNN FOR FORSLAGET Det oppleves med jevne mellomrom at fristen på 7 dager blir
glemt, eller verre, - at nye prøvedeltakere ikke har kjennskap til dette og derved ikke får
registrert sine resultater. Ved å lette på 7-dagersfristen er man bedre sikret mot at feil
vinnere av NVC-titler utropes samtidig som det vil oppleves mye mer inkluderende for nye
vorsteh-eiere som oppfordres til å stille hundene sine på prøver.

Dersom hovedstyret skulle komme til å ikke støtte forslaget, ber vi om å få opplyst hva NVK
vil tape på å fjerne 7-dagersregelen/åpne for etterregistrering
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Saksbehandler:
Anders Simenrud

Sak 11/21: Forslag fremmet av hovedstyret. Presisering av tekst i
våre Lover og vedtekter.

Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
011/21

Vedlegg: Forslag fra Hovedstyret

Hovedstyrets innstilling:

leder

Vedlegg til sak 011/21
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Forslag fra hovedstyret til RS 6.6.2021
Forslag: Presisering av tekst i våre Lover og vedtekter.
§ 3-4 Representantskapets (RS) og Årsmøtets oppgaver
I siste avsnitt står det «Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke
tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS.»
Endres til:
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag
til saker på dagsorden kan fremsettes under RS. Når det gjelder valg kan det fremsettes nye
navn på kandidater under RS dersom navnene er spilt inn til valgkomiteen innen fristen.
NB Samme tekst må settes inn under Distriktenes årsmøter.
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Saksbehandler:
Avlsrådet

Sak 012/21: Avlsrådet fremmer forslag til ny kategori for parringer
på valpelist

Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
012/21

Vedlegg: Forslag fra hovedstyret.

Hovedstyrets innstilling:

leder
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Vedlegg til sak 12/21
Innledning:
Avlsrådet har gjennom flere år fått ulike innspill, tilbakemeldinger og en del kritikk for sin
håndheving av avlskriteriene som er vedtatt av klubben. Det går blant annet på at det er for
mange og strenge krav til dokumentasjon. Avlsrådet mener at avlskriteriene slik de foreligger
er riktige og nødvendige for godkjente kull, slik at vi stimulerer avl som gjenspeiler
avlsmålene i avlsplanen vår. Det er likevel ønskelig med større fleksibilitet, dette har blant
annet ført til at det er understreket at avlsrådet har mulighet til å bruke skjønn.
Avlsrådet forstår av noen av innspillene og tilbakemeldingene at medlemmene i noen
tilfeller ønsker seg mer og annerledes bistand fra avlsrådet enn hva som er tilfelle i dag.
I lengre tid har vi sett en negativ trend når det kommer til valpeproduksjon, selv om det de
siste 2 årene har vært noe bedring. Det synes likevel å være stort underskudd i
valpeproduksjonen. Oppdrettere opplever stor pågang.
Vi ønsker at flere medlemmer/oppdrettere skal få tilbud om å annonsere på nettsiden til
NVK, dette kombinert med at det er mange fordeler knyttet til at det meste av
valpeproduksjonen ligger på valpelista til klubben og ikke på Finn.no eller på Facebook, har
resultert i at vi ønsker å utvide med en ny kategori parringer.
Vi ønsker at klubbens egen valpeliste skal være stedet man leter etter ny valp.

Problemstilling:
Avlsrådet har i dag god kontakt og dialog med de oppdretterne og hundeeierne som har
godkjente avlshunder, og mindre kontakt og dialog med dem som ikke fyller kravene i
avlskriteriene, selv om vi oppfordrer alle til å ta kontakt.
Vi mener at vi bør tilstrebe å være et avlsråd som inviterer til dialog med alle medlemmer og
særlig nye oppdrettere/eiere av avlshunder. Vi mener også at det vil føre til at vi diskuterer
avl med flere. Vi opplever at noen oppdrettere ikke tar kontakt med oss når de ser at tispa
eller kombinasjonen de ønsker å gjennomføre ikke fyller kravene. Vi tror det kunne tilført
noe positivt om vi kunne diskutere dette med de aktuelle oppdretterne, da vi noen ganger
sitter på informasjon om linjer/individer som kan være viktig og få med i vurderingen.
Forutsetningen bør være at de er medlemmer av raseklubben.
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Avlsrådet opplever også at det er en del valpekjøpere som kontakter oss for å forhøre seg
om kullene som ligger både på valpeliste, sosiale medier og finn.no.
Tiltak:
Avlsrådet ønsker å utvide valpelista til å omfatte flere kull. For å skille mellom parringer som
i ulik grad oppfyller krav om godkjent parring foreslår vi å innføre en tredje kategori kull i
tillegg til godkjente parringer og andre parringer. Denne tredje kategorien vil inneholde kull
som ikke fyller krav til godkjente parringer eller andre parringer.
Dette vil kunne føre til mer aktivitet i klubben og flere kull på valpelista.
Valpekull samles ett sted og flere valpekull kvalitetssikres opp mot klubbens grunnleggende
krav. Dette vil gi oss bedre oversikt over hele produksjonen, også hvis noe ikke er bra. Blant
annet får vi bedre oversikt over bruken av hannhunder i avl.
Forhåpentligvis vil flere medlemmer og oppdrettere kjenne på at klubben også er for dem.
At det ikke bare er for de oppdretterne som befinner seg helt i "toppsjiktet".
Forslag til modell for formidling av parringer og kull
Vi legger frem et forslag med 3 kategorier parringer.
•
•
•

Godkjente parringer
Andre parringer
Parringer som ikke tilfredsstiller avlskriteriene

For enkelthets skyld kan vi kalle dette A-, B-, og C-kull med krav til de enkelte kategoriene.
Vi ønsker å beholde navn på kategoriene «Godkjente parringer» og «Andre parringer» som
er godt innarbeidet.
Vi må legge ut lett forståelige forklaringer på kriteriene for de ulike kategoriene.
Forslag:
Inndeling og sortering av valpelisten for NVK.
Godkjente parringer (A-kull)
Må tilfredsstille avlskriteriene (ikke endring fra dagens godkjente parringer)
Andre parringer (B-kull)
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Må tilfredsstille kravene til «andre parringer» (ikke endring fra dagens «andre parringer»)
C-kull. Parringer som ikke tilfredsstiller krav til A kull eller B kull
Generelle krav for denne kategorien:
- Oppdretter skal være medlem av NVK.
Tilleggskrav for den enkelte rase:
- SV: Fri- status for vWD (gentest eller fri gjennom arv)
- LV: Locus E/E (dokumentert ved gentest eller fri gjennom arv)
For øvrig gjelder NKK sin avlsstrategi og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
https://www.nkk.no/nkks-avlsstrategi/category1026.html
https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1025.html
Rangering:
Kullene rangeres etter kategori og det må etableres et tydelig skille mellom de ulike
kategoriene ved hjelp av for eksempel fargekoder.
Godkjente kull (A-kull) legges øverst på valpelista i Datahound, deretter «andre parringer»
(B-kull) og nederst parringer som ikke tilfredsstiller kriteriene (C-kull).
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Saksbehandler:
Anders Simenrud

Sak 013/21: NVK Hordaland fremmer forlag om å skifte navn til NVK
Vestland.

Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
013/21

Vedlegg: Sak fra NVK Hordaland

Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret støtter forslaget

leder
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Vedlegg til sak 013/21
Årsmøtet i NVK Hordaland har vedtatt at vi vil skifte navn til NVK Vestland.
Vi fremmer dette som sak til RS.

MVH Mette Eknes, Leder NVK Hordaland
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Sak 014/21: Kontingent 2022
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
06.06.2021

Saksnummer
014/21

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Kontingenten for 2022 holdes uforandret.

Anders Simensrud
leder
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Saksbehandler:
Bente Holm

Sak 015/21: Budsjett 2021
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2021

015/21

Vedlegg: Budsjett 2021

Hovedstyrets innstilling:
Budsjett for 2021 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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INNTEKTER

BUDSJETT 2021

Foreløpig
RESULTAT 2020

BUDSJETT 2020

630000
5000

661275
4749

640000
10000

30000

60002

35000

8000

8000

20000

Styret:
Medlemskontingent
SalgsartiklerI/premier
Renteinntekter
Momskomensasjon

Jaktråd
Sponsorinntekter

Avlsråd:
Valpe formidling

Trippelprøven

1000

Sum

674000

734026

705000

UTGIFTER
Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Avgift FKF
Distriktskonferansen
Avlsråd
Distrikts tiltak
IT-utvikling
Jaktrådet:
SalgsartiklerI/premier
Ungdomstiltak
Sum

205000
140000
30000
85000
60000
5000
70000
65000
5000
5000
670000

182693
120592
28260
143995
23489
60348
22091

200000
140000
30000
130000
60000
5000
70000
65000

581468

5000
705000

4000

152558

0

RESULTAT
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Saksbehandler:
Valgkomiteen

Sak 016/20:Valg
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Representantskapet

06.06.2021

016/21

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret NVK

Valgkomiteens innstilling:

Anne Grete Langeland
Valgkomiteens leder
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Valg Norsk Vorstehhund Klubb 2021
Valgkomiteen i Norsk Vorstehhund Klubb har bestått av Anne Grete Langeland (leder), Eva
Pedersen, Marius Kjønsberg og Geir Henning Strøm (vara). Alle valgt ved RS 2020. Siden Eva
Pedersen er en av de foreslåtte kandidatene, har hun gått ut av komiteen og Geir Henning
Strøm har tatt hennes plass.
Vi har vært i kontakt med alle i dagens styre som sto på valg og forespurt om de har vært
interessert i å ta gjenvalg. Flere har valg å ikke ta gjenvalg, og det er derfor foreslått mange
nye kandidater. Blant annet har både leder, nestleder og avlsrådsleder ikke ønsket gjenvalg.
Vi har forespurt distriktene om forslag til kandidater, men ikke mottatt forlag fra noen
distrikter.
Forslaget valgkomiteen har kommet frem til har vært i dialog med avtroppende kandidater
og spesielt leder og avlsrådsleder samt vårt forslag til ny leder. Som kanskje noen legger
merke til så er styret utvidet med et styremedlem. Under RS 2019 ble våre lover endret slik
at RS kan velge 2-7 styremedlemmer. Tidligere har styret hatt fire styremedlemmer og vi har
i vårt forslag valgt å utvide styret med et styremedlem.
Representant(er) fra valgkomiteen vil delta på årets RS hvor vi ønsker å redegjøre i mer
detalj for vårt forslag og kunne svare på spørsmål.
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Valgkomiteens forslag:
Funksjon og tid
Leder 1 år
Nestleder 1 år
Avlsrådsleder 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 1 år

Navn
Roger Brenden
Birte Wold Myhre
Tone Engløkk Jorde
Rune Mikalsen
Signe Karin Hotvedt
Harriet Wiggen
Eva Pedersen
Sigurd Nikolaisen
Henriette Sæbø

Valg 2021
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år

Revisjon

Revisor 2 år
Vararevisor 1 år

Morten Sørensen
Kjetil Kristiansen

Ikke på valg
Velges for 1 år

Valgkomite

Valgkomite 3 år
Valgkomite 2 år
Valgkomite 1 år (leder)
Vara valgkomite 1 år

Geir Henning Strøm
Marius Kjønsberg
Anne Grete Langeland
Anders Simensrud

Velges for 3 år
Ikke på valg
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Styret

Innstillingen er enstemmig.
18.05.2021
Anne Grete Langeland

Geir Henning Strøm

Marius Kjønsberg
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