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Innkalling NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:    Roger Brenden 

 

Hovedsak på dette møtet er Trippelprøven.  

Saksnr Sak Ansvar Frist 

079/21 Godkjenne referat fra 24.06.2021  
 

Sissel  

080/21 Innkommen post 

05.07 NKK Vedrørende terminlister for  

utstillinger, prøver mv. Vedlegg 1.  

 

05.07 FKF Vedrørende terminlister for utstillinger, 

prøver mv. - VIKTIG INFO Vedlegg 2 

Bente Holm halvårsregnskap Vedlegg 3 

09.07 Nkk Renate Sjøli Slutt på etterregistrering av 

"Fri pga. avstamning" f.o.m. 01.08.2021 Vedlegg 4 

Kommentar til vedlegg 4: Avlsrådet informerer om 

innholdet i dette brevet på NVK.no da det har 

betydning for oppdrettere. Avlsrådet ser på saken.  

21.07 Avlsrådet. Ny rasekontakt for SV – forslag fra 

avlsrådet Vedlegg 5 

Roger 

 

 

 

 

 

 

Avlsrådet 

 

 04.08. 2021 kl. 20.00 

Roger Brenden, Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt, Birte Wold Myhre, 

Tone Englokk Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Henriette Sæbø, 

Anders Simensrud, Ernst Evensen 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

Meldt fravær: Harriet Wiggen 

Rune Mikalsen skriver neste leder. Frist for innlevering til nr 6 er 22. 

september. Harriet sprø redaktør i Fuglehunden om å få utsatt fristen til 

etter Trippelprøven.  

31.08.2021 
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FKF 28.07.Orientering vedr lavlandsaktiviteten. 

Vedlegg 6 

FKF 28.07 Ny veileder. Vedlegg 7  

29.07. Norsk Pointerklubb NM Skog Vedlegg 8 

 

081/21 IT 

Trippelprøven.  
Signe Karin har opprettet et event og side på 
Facebook for Trippelprøven. 
 

Vorsteh,no 

Presentasjon av de nye styremedlemmene på 

vorsteh.no 

Ny e-post løsning.  
Begrunnelsen for å bytte e-postordning er at dagens 
ordning fra Uniweb er preget av dårlig spamfilter og 
svært begrenset lagringsmulighet. Sammen med IT-
kontakt Ståle Garborg foreslår Signe at NVK går 
over på en Microsoft 365-løsning med e-post, Teams 
og Word som også gir mulighet for skylagring. 

Vedtak:  
Styret er innstilt på å endre e-postordning. Signe 
lager en skriftlig redegjørelse med kostnadseffekt til 
neste styremøte. 

Kjøp av nye domener: 

NVK har fått tilbud om å overta to domenenavn fra 

Ståle Garborg. Det gjelder Vorsteher.no og 

Vorstehhund.no.  

Styret mener at det er viktig at disse domenene ikke 
havner utenfor klubbens kontroll, og er blitt enig med 
Ståle om å overta disse for 1500 kr per domene, det 
vil si 3000 kroner totalt. 
 
Domenene overføres til ISP Webhuset hvor NVK 
allerede ar et kundeforhold.  Alle domener settes 
opp til å peke til vorsteh.no. 
Kostnad for flytting er per domene er 300 kroner. 
Utover det er videre kostnad bare årlig gebyr, ca. 
100 kroner per domene. Dette faktureres av 
Webhuset/Norid. 
 

 

 

Signe 

 

Signe 

 

http://vorsteh.no/
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Ståle forestår den tekniske kontakten med 
Webhuset. 
 
Vedtak:  
Enstemmig bifalt i styret. Bente overfører 3000 kr til 
Ståle Garborg.  

082/21 Avlsrådet 

Ny rasekontakt for strihåret vorsteh  

Forslag til kandidat er Ida Sollie.  

Styret har gått igjennom kandidatens kunnskap og 

kompetanse når det gjelder strihåret vorsteh og hund 

generelt, og har funnet kandidaten kvalifisert. Styret 

mener hun er et verdifullt tilskudd til avlsrådet.    

Vedtak:  

Det ble enstemmig vedtatt at Ida Sollie blir medlem 

av avlsrådet og er rasekontakt for Strihåret vorsteh 

fra 1. august 2021.  

Gelber brandt. (farge på korthåret vorsteh) 

Det er tidligere besluttet å sende brev til den Tyske 

korthåret vorsteh hundeklubben angående Gelber 

Brandt. Hensikten med brevet er å få et svar på hva 

som står i den Tyske klubbens rasebeskrivelse når 

det gjelder tillate farger på korthåret vorsteh. Brevet 

er ennå ikke sendt.  

Vedtak:  

Det nåværende avlsråd undersøker hva som ligger i 

saken fra før. Avlsrådet forfatter og sender dette 

brevet til den Tyske klubben. 

 

Tone 

 

 

083/21 Jaktrådet 

På denne tiden av året avholdes det mange 

apportprøver. Det er utdelt flest første premier, både 

i UK og AK. Få tredje premier.  

Rune/Harriet  

084/21 Fuglehunden 
Harriet tar kontakt med Fuglehunden og ber om 
utsatt frist på neste innlegg, slik at vi får med en 
reportasje fra Trippelprøven 24,25 og 26 september.  

 

Harriet  
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085/21 Regnskap 

Halvårs regnskap levert. Ingen ting å bemerke. 

Økonomien er god.  

Bente  

086/21 Raseutvalget (RU) 
Representant til RU. 

Vedtak:  
Birte Wold Myhre representerer NVK i Raseutvalget.  

Birte etterspør neste møte. 

Birte  

087/21 FKF 

Det har kommet et innspill fra FKF om instruktører 

fase 1,2 og 3. FKF jobber med å «renvaske» listene 

og få en oppdatert oversikt over aktive fase 1,2 og 3 

instruktører.  

Sissel sender en henvendelse til distriktene og ber 

om tilbakemelding på hvem som er aktive fase 1,2 

og 3 instruktører. Videresender listene til FKF.  

Roger  

088/21 Sponsorer 

Henriette har gjort en stor innsats for å skaffe 

sponsorer. Hun opplever at det er lite respons og 

liten interesse.  

Signe Karin lager et innlegg med presentasjon av 

Henriette på vorsteh.no, og skriver om sponsor 

situasjonen.  

Geir Henning har hjulpet til med sponsorer til 

Trippelprøven.  

Henriette  

089/21 Trippelprøven 2021 

Status og fremdrift.  

Ernst Evensen og Anders Simensrud informerte 

styret om status. Dommere er under kontroll, rom er 

bestilt og hjelpere under arrangementet er også 

under kontroll. Ernst Evensen har laget et 

arbeidsdokument for prøven som sjekkes ut etter 

hvert. Sponsoravtale med Troll er i orden, og det 

jobbes med nye sponsorer fortløpende. Ernst 

Evensen og Anders Simensrud har ting under 

kontroll og Trippelprøven blir også tema under neste 

møte 

Anders 

Simensrud 

Ernst 

Evensen 
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090/21 Handlingsplanen for hovedstyret 

• 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. 

• Trippelprøven 

  

Roger 

  

 

091/21 Eventuelt  

Kriterier for æresmedlemskap og gullmerker 

I et styrereferat fra 2019 ble det besluttet å sette ned 

en komité for å se på kriteriene for utdeling av 

gullmerker og æresmedlemskap. Dette har ikke blitt 

gjort. Dette blir sak på neste styremøte. Forslag til 

komité bestemmes. Kriterier for gullmerker og 

æresmedlemskap skal presenteres som sak på RS 

2022.  

Hovedstyrets kontakt med distriktene. 

Det er et mål og et ønske at hovedstyret blir kjent 

med og har kontakt med distriktene. Hva skjer i 

distriktene, hvordan jobbes det og hva oppleves 

problematisk?  

Hovedstyret ønsker åpenhet og ønsker innspill og 

synspunkter fra distriktene. 

På hvilken måte hovedstyret skal oppnå dette 

diskuteres på neste styremøte. Roger lager et 

innspill med ideer.  

Honnørdommerstatus. 

Sak på RS 2021. Det ble vedtatt å sende forslaget 

om hønnørdommerstatus til FKF. Sissel sender 

henvendelse til FKF.  

Endringer i lovteksten ved valg 

På RS 2021 ble det vedtatt å fremme forslag om 

endring av lovteksten ved valg på RS og årsmøter i 

distriktene.  

Birte sender vedtaket til NKK (Norsk kennelklubb) 

ved Hilde Engeland.  

 

 

Roger 

 

 

 

 

 

 

Roger 

 

 

 

Sissel 

 

 

Birte 
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Ros til Eva Pedersen. 

Eva hadde et stort ansvar på Fellesutstillingen, hun 

fortjener stor ros fro den jobben hun gjorde!! 

Eva tilføyer at hun fikk god hjelp, og at Vorstehfolket 

er en helt spesiell rase som stiller opp og hjelper til! 

Birte 

 


