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Referat styremøte 19.april 2021 
Kl. 18.30 på Teams 
 
Tilstede: Ranveig Østvold, Trond Lereng, Kristin Kirkeby, Eva Pedersen, Martin H. Amundsen, Trym 
Alexandersen og Ove Myhre (referent). 
 
SAK 1: Forslag om å innføre HONNØRDOMMERSTATUS til FKF`s jaktprøvedommere og 
apportprøvedommere.  
Forslagsstiller: Birte Wold Myhre, medlem O/A. 
Vedtak: Styret i NVK OA støtter forslaget som sender det videre til NVK hovedstyret. 
 
SAK 2: Styrets representant i Instruktør gruppa og nyetablering av styret i gruppa. 
Bente Øfjord ønsker å tre ut av gruppa. Thomas Klever var styrets representant, men er ikke lenger i 
styret. Forslag om at Trond Lereng, varamedlem som allerede er med i instruktørgruppa, og kan være 
styrets representant. Forslag på Martin Hønsi Amundsen inn i gruppa. 
Vedtak: Instruktør gruppa`s medlemmer: Trond Lereng (styrets repr.), Anne Borgerud(er allerede 
medlem) og Martin Hønsi Amundsen. 
 
SAK 3: Innkjøp av nettbrett. 
Det er kommet forslag fra Eva og Ellen Marie Imshaug som er ansvarlige for gjennomføringen av 
spesialutstillingen i pinsen, om å gå til innkjøp av et nettbrett. Kostnaden utgjør ca. kr 5.000, - kr 
10.000,-. I tillegg abonnement. Et slikt nettbrett må ha simkort. 
Diskusjon i styret om nødvendigheten av slikt innkjøp, da O/A sjelden er arrangør av utstillinger. 
Vedtak: Styret støtter ikke forslaget til innkjøp av nettbrett. Ved behov kan leies eller lånes. 
 
SAK 4: Webpolicy 
Eva har tidligere sendt NKK`s retningslinjer til styret. Dette er retningslinjer som gjelder alle 
medlemmer tilsluttet NKK, derav også medlemmene i NVK O/A. 
Vedtak: Styret ser ingen grunn til å lage egne retningslinjer og følger NKK sine. 
 
SAK 5: O/A middag 
Invitasjonen til alle hjelpere/instruktører/dommere om middag i regi av OA, er blitt satt på vent 
grunnet pandemien. Dette pleier å gjennomføres i februar hvert år.  
Ser ikke ut som det ennå kan bli lettelser som gjør at middagen kan arrangeres, og når høsten 
kommer, er de fleste opptatt med jakt og jaktprøver.  
Forslag om at dette avlyses i år. 
Vedtak: O/A middag avlyses i år, tas opp igjen i 2022. 
 
SAK: 6: Foredrag medlemsmøte august 
Temaer ble diskutert. Trond foreslår foredragsholder Odd Wangen. Han er genetiker og tar opp 
generelt om hundeavl. 
Martin hadde også forslag på foredragsholder. Som blir alternativ 2. 
Ansvar: Trond tar kontakt med Odd Wangen med forslag til dato 10.august eller 12.august. 
 
SAK 7: Medlemsmøte NVK DK saker 
Årets DK/RS  vil bli gjennomført digitalt på teams søndag 6.juni.  
Hvis ikke det er forslag på saker, ser ikke styret i O/A nødvendigheten av å gjennomføre 
medlemsmøte på teams.  
Avventer dette da frist for forslag på saker til HS, er 2.mai. 
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SAK 8: Referat styremøtene. 
Noen medlemmer har etterlyst disse. 
Dette skal nå være i orden og allerede lagt ut på websiden. 
 
SAK 9: Drop Inn dressur - Lillestrøm 
Kristin holder i trådene her. Kabalen er nesten lagt ferdig. 
Det kan bli et valpekurs i tillegg, men ikke avklart ennå helt med instruktør ennå. 
Ansvar: Kristin holder oversikten.  
 
Dressurkurs v/Martin 
Martin Hønsi Amundsen og Gro Irene Hansen er ansvarlig for kurset: jakthundens grunndressur, et 
kurs som har måttet bli utsatt grunnet smittevernregler. De har nå planlagt annen struktur på kurset, 
slik at det kan starte opp. 
Ansvar: Martin 
 
SAK 10: Skogsfugl kurs 
Et slikt kurs er under planlegging. Sted: Nannestad. Dato: 16.oktober. 
Hovedansvarlig/instruktører: Tor Danielsen/Trond Lereng. For å kunne nå flere medlemmer mener 
styret det bør utvide med en 3dje instruktør.  
Annonse vil bli utarbeidet. 
 
SAK 11/12: Apportprøvekurs  
Trond informerte. 12 deltakere, kun vorsteh. Stedene er som tidligere år. Bruker samme opplegget 
som tidligere.  Tidspunkt: mai/juni. Alt er i rute. 
Instruktører: Trond Lereng, Beate Løken, Ellen Marie Imshaug og Bjørn Nyhagen. 
 
Annet ifht.kurs i regi av O/A. Diskusjon om at det bør lages oppdaterte retningslinjer som arrangør 
må følge.  
Ansvar: Ove og Eva utarbeider forslag om dette, som styrebehandles og skal være gjeldende fra 
01.01.2022. 
 
SAK 13: Dressurkurs 
Se sak 9 
 
 
SAK 14: Ervalla i august 
Kjell og Anne Larssen er ansvarlig for samlingen.  
Annonse er utarbeidet og lagt ut på websiden. 
 
SAK 15: Landssamlingen pinsen 2021 
Landssamlingen vanskelig å få gjennomført. Fordi det da vil komme flere på tvers av 
kommunegrensene, overnatting ikke mulig å tilby, ikke kiosksalg etc.  
Kristin har hatt løpende kontakt med smittevernoverlegen i Nes kommune. Hun ga ikke støtte til å 
gjennomføre landssamlingen, men ser positiv til å gjennomføre apportprøvene og spesialutstillingen. 
Da vil de fleste reise til og fra stedet og smittervernsreglene kan lettere håndteres riktig. 
Ove har vært i kontakt med avd.Buskerud, som stiller seg positive til om O/A ønsker å utsette 
landssamlingen til 2022.  
Diskusjoner og tanker rundt dette i styret, det viktigste er at vi klarer å følge til enhver tid 
smittevernreglene.  
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Forslag om at utstillingen blir gjennomført som planlagt lørdagen.  
Eva informerte om at dommer og ringsekretær er i orden, men mangler skriver. 
Vedtak: Styret besluttet å utsette Landssamlingen til 2022.  
Med unntak av følgende arrangement som vil bli gjennomført pinsen 2021: 
Apportprøven 22.mai og 24.mai. 
Spesialutstilling 23.mai. 
Det blir ikke arrangert apportprøvekurs i pinsen. 
 
Trym legger ut info så snart som mulig på websiden. 
Birte utarbeider annonse vedr. apportprøvene. 
 
 
SAK: 16 Eventuelt  
Det har kommet henvendelser fra medlemmer om blodsporkurs. 
Martin informerte om at han planlegger slikt kurs etter sommeren og med tanke om å avslutte med 
en prøve, hvis det lar seg gjennomføre. 


