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Året 2021 fra styret
Som i fjor har dette året vært preget en 
del av uforutsigbarhet og begrensninger 
på grunn av Corona. Spesielt første del av 
året satte dette litt hindringer for oss. Vi 
har ikke måttet avlyse noe på grunn av co-
rona i år, men noen av arrangementene er 
blitt gjennomført med begrensninger eller 
blitt flyttet til perioder med mindre smit-
tepress. Vi måtte derimot avlyse skogs-
fuglprøven på grunn av dommermangel.

Vi i styret har i år hatt ekstra fokus på 
kunnskapsdeling og det sosiale miljøet i 
klubben

Kunnskapsdeling har vi fokusert på fordi 
styret i et par år har vært veldig avhengig 
av enkeltpersoners kunnskap og erfaring. 
I år har derfor opplæring vært en sentral 
del av alle prøvene våre, og vi har også 
kastet nye personer ut i oppgaver de aldri 

har vært med på før, med støtte fra resten 
av styret.

For å gjøre det lettere for nye personer å 
være prøveledere har vi fått i stand hus-
kelister som gir en litt bedre oversikt over 
hva som må gjøres i forbindelse med en 
prøve, med håp at det gjør det litt lettere å 
tilnærme seg rollen. Vi har også fått hen-
tet fram dokumentasjon fra tidligere år og 
lagret det slik at det er lett tilgjengelig for 
alle i styret, og gitt alle tilgang til klub-
bens innboks.

Forsøket vårt på å utdanne instruktører 
har ikke vært like vellykket. Der har vi hatt 
flere skjær i sjøen med smittebølger, syk-
meldinger og så videre. Ny dato er nå satt 
til januar, så får vi håpe det lar seg gjen-
nomføre da.

For å videreutvikle det sosiale i klubben 
har vi fokusert på lav terskel for delt-
agelse, på å treffe bredt, og å få til noe 

som vi kan bygge opp over tid.

Vi har gjort forsøk på å finne den magiske 
formelen tidligere år også, men i år føler vi 
at vi traff veldig godt med apporttreninger 
og utstillingstrening på Hegra. Vi hadde 
veldig godt oppmøte alle dagene, det var 
veldig gode tilbakemeldinger, og det var 
mye samarbeid og samtaler mellom folk 
som ikke hadde møtt hverandre før.

Vi ser også resultater av det vi gjør, vi får 
gode tilbakemeldinger fra sentralstyret 
og andre klubber, münsterlanderklubben 
har spurt om å samarbeide med oss, og vi 
får flere medlemmer. Vi har nå tippa den 
magiske grensa på 200 medlemmer, som 
gjør at vårt distrikt får tre stemmer til dis-
triktskonferansen der vi tidligere har hatt 
to. Litt spesielt er det også at vi stadig får 
spørsmålet “Må man ha vorsteh for å være 
med i vorstehklubben?”



Vintersamlinga
Årets vintersamling traff litt dårlig på med 
corona, vi var på vei inn i en ny bølge, og 
reglene endret seg ofte. Vi la til slutt plan-
er om en ganske begrensa versjon av vin-
tersamlinga, men måtte nedskalere enda 
en gang på grunn av veldig dårlige vær-
meldinger.

Vi var til slutt åtte stykker som ga oss ut i 
fjellet en søndag i mars, ledet av Julie. Det 
var bra med vind, så vi valgte å holde oss 
litt lavt i terrenget. Litt tunge forhold for 
hundene, men en trivelig dag likevel.

Vintersamlinga, fritt etter hukommelsen:

(Bildet er fra 2020)



Apporttreninger
Dette er jo et nytt arrangement av året, og 
som nevnt ser vi på apporttreningene som 
en stor suksess. Over tjue ekvipasjer kom 
til Hegra onsdag etter onsdag, uavhengig 
av vær. 

Det var litt utprøving de første gangene 
for å finne det rette formatet. Vi ønsket 
at folk i størst mulig grad skulle bli kjent 
med hverandre og jobbe sammen, men 
var litt usikre på hvor mye rammer som 
trengtes for å sette det hele i gang. Det 
vi vel kom fram til var at vi trenger noen 
standplasser for de forskjellige øvelsene, 
og kanskje en person som hjelper nyb-
egynnere å komme i gang.

Vi har helt klart planer om at dette skal bli 
en tradisjon, og håper de ikke har blitt for 
lei av oss på Hegra :)

Live og Alexander hadde hovedansvar for 
dette fra NVKs side, i samarbeid med Lisa 
Asmervik og Fredrik Sunde fra weimaran-
erklubben, og med litt støtte fra Geir og 
Julie.



Utstillingstrening
Vi fikk også til en utstillingstrening i vår, 
hvor Vigdis Nymark stilte opp og ga gode 
tips om hvordan hver enkelt hund burde 
føres i ringen. Treninga ble holdt på Træl-
stad Østre på Hegra, hvor Lisa Asmervik 
og Fredrik Sunde har planert en uteplass 
nettopp til dette bruket. 

Oppmøtet på treninga var veldig bra, me-
ner vi telte rundt en 25 ekvipasjer, så det 
er også en ny aktivitet som bør gjentas :)



Apportprøve
På årets apportprøve, i år døpt Songliapporten, fikk vi 
strålende vær og påmeldingsrekord :) 

Mange av de som stilte var også våre egne medlemmer, som 
er litt gøy. Flinke var de også, det var høy premieringsgrad 
og mange gode premier. To AK-hunder og fire UK-hunder 
fikk førstepremie begge dager, begge AK-hundene og to av 
UK-hundene tilhørende NVK Trøndelag :D 

Live, Lene og Christian hadde hovedansvar for denne prøven, 
med noen gode hjelpere i bakhånd. Geir, Geir Henning og Jos-
tein Myhr var de trivelige dommerne.

Prøvens beste UK-hund: Elli Driv av Potensial - Lisa Asmervik
Prøvens beste AK-hund: Tappra (s)Noor - Julie Grande

1. premie UK: 
For The Win Alot of Beretta - Mali Nordvang Rundfloen (x2)
Havheims Andre Sjakk Matt - Christian Laverton (x2)
Rognhøgdas D-Dio - Geir Striger/Carina Rudhager
E-Azina Jerva av Brandsegg Søndre - Anders Sander Peders-
en/Live Kristine Kaasin

1. premie AK
Tappra (s)Noor - Julie Grande (x2)
Bekkstuggu’s Dbm Skruff - Birgit Westgård (x2) 
MarionViolet’s Jordan - Violet Andersen
Sødorpfjellets Ria - Violet Andersen
Tappra Scud (Storm) - Ulla Mølby Dahl
Anortositts Dine Beretta - Pia Sofie Nilsen
Tiurvingen’s Varg Sigr - Tonje Schmitz/Magnus Carlsen



RIO-kurs
Årets RIO-kurs var også en litt ny modell. 
Vi har slitt litt med instruktører de siste 
årene. Det er så få av de som opprinnelig 
ble utdanna av Westerlund som fortsatt er 
aktive, og da ender man opp med å spørre 
de samme hvert år. Det blir sårbart for 
klubben når noen ikke kan, så utdanning 
av flere instruktører bør stå høyt på prior-
iteringslista framover.

Når det er sagt er vi veldig glade for å ha 
Stokkmarka i nærheten, for de er virkelig 
ikke gjerrige på duene sine! Gabrielle og 
Rune jobber ut fra positive treningsprin-
sipper og spiller på hundens naturlige 
viltbegjær. Med mye praktisk trening på 
fugl var det slitne og fornøyde deltakere 
som dro hjem på søndag. Visstnok var det 
eneste som trakk ned at det var litt lite 
lompe på dag 2 :p

Anna dro i gang dette kurset, i samarbeid 
med Stokkmarka.



Apportkurs
I år som i fjor fikk vi Solveig Strøm Aaknes 
til å holde apportkurset for oss. Hun er en 
utrolig flink instruktør, som har løsningen 
på alle utfordringer man møter på un-
derveis. Kurset måtte dessverre utsettes 
en runde på grunn av corona.

“Solveig gikk gjennom sin arbeidsmetode 
for innlæring av apport, og demonstrerte 
dette med egne hunder. Så fikk vi prøve 
oss på noen av de grunnleggende øvelsene 
i arbeidsmetoden. Når vi støtte på ut-
fordringer var Solveig rask med å forklare 
hvordan hun leste hunden og samspillet 
mellom hund og fører, og foreslo teknik-
ker for å komme videre. Når noe virket ek-
stra vanskelig, viste Solveig at god timing, 
riktig intensitet og bra motivasjon løser 
det aller meste. Det er som regel eier det 
står på, ikke hunden :)”

- Fornøyd deltaker



Snåsasamlinga
Som vanlig ble det veldig fort fullt på 
Snåsasamlinga, muligens enda tidligere 
enn før, i hvertfall var det en del som ble 
litt overrasket over at de havnet på ven-
teliste når de syntes de var tidlig ute.

Vi hadde også med oss en del deltakere fra 
andre distrikt i år, inkludert medlemmer 
i hovedstyret og avlsrådet. Arild Walter 
Hansen og Trond Lereng hjalp også til på 
instruktørsida, så det var veldig trivelig.

I år prøvde vi oss for første gang på å kjøre  
fullkombinertparti. Dette var superpop-
ulært, og vi måtte fordele folk på lørdag 
og søndag. Tar det som et tegn på at dette 
er noe vi bør fortsette med. 

Roar Heggdahl, Geir Henning Strøm, 
Steinar Lund stilte også opp som instruk-
tører for oss, stor takk til dem :)



Fullkombinertprøven
Ett parti gikk ut på Songli i år også, ganske 
vått vær, og det ga muligens utslag også 
i premiene. I fjor fikk seks av sju hunder 
premie, i år hadde vi bare en premiering. 
Kragborg Mabel til Øyvind Andren var den 
eneste som fiksa fuglene denne dagen, og 
fikk seg en 2.AK fullkombinert.

Dommer i fjellet var Vigdis Nymark, som 
fikk utrolig gode tilbakemeldinger da de 
kom ned fra fjellet. Geir Sve dømte ap-
portdelen, og han fikk forsåvidt også gode 
tilbakemeldinger på den ene deltakeren 
han fikk bedømt :p Kjentmann var Chris-
tian, som også stilte som prøveleder, i sa-
marbeid med Anna.



Høgkjølprøven
Høstens triveligste prøve gikk av stabelen 
med base på Songli gård med terrenger 
godt besatt med fugl i litt vekslende vær.
 
Det ble i år endags VK, med 

Sekretariatet fungerte knirkefritt og 
tradisjon tro kunne de friste med varm 
kjøttsuppe på oppropet og kaffe og vafler 
når deltagere kom ned av fjellet.

Prøvens beste hunder ble:

VK: Knutsvollens Hi-tex
E/f: Ingvar Rødsjø som fikk 1.VK m/CK

UK: Fagermoa’s O-Cava E/f: Asgeir Mur-
vold

AK: Schou’s Sara E/f: Bjørn Nyhagen

Geir Sve var prøveleder på denne prøven, 
med god hjelp av Lene, Live og Christian.



1.UK: Eddie av Brandsegg Søndre 
- Petter Dille 

1.UK: Burre - Geir Henning Strøm

Utmerkelser på jaktprøve

1.VK m/CK kval: NUCH Speldraget’s 
J - The Boss - Rune Fossum

3.VK Finale: A-Myrtel Av Brandsegg 
Søndre - Rune Fossum

1.UK: For The Win Alot Of Beretta 
- Mali Nordvang Rundfloen 

1.AK: Burre - Geir Henning Strøm



Norsk jaktchampion:
A-Myrtel av Brandsegg Søndre - Rune Fossum 



Utmerkelser på apportprøve

1.UK: Stajbihound Mirozzie’s Seek & De-
stroy - Pia Sofile Nilden 

1.UK: Havheims Andre Sjakk Matt - 
Christian Laverton

1.AK: Bekksttuggu’s DBM Skruff - Birgit 
Westgård



Årets jaktpremierte utstillingshund strihår i NVK 2020 Malvikfuglehund klubb pris for årets utstillingshund i 2020

Utmerkelser på utstilling
C.I.B. Nord UCh. N.SE.VCh. B.H. EUJW-15 NJV-15 NV-17 DKV-18 NV19-20 Skarsemsløkkjas Larris - Birgit Westgård



Viljetun’s FFM Ry - Lene Eriksen Sandvik Izira’s Blazing Bella - Stian Aasenhus 
Johansen/Dina Arnevik Johansen

CK/CERT/HP

MarionViolet’s Tesoro, Jordan og Sødorpsfjel-
lets Ria - Violet Andersen

Tareskogens Liliedugg - 
Lindis Pettersen

Grindmoens Tundra - Fredrik Dahle 
Klocke

Springleikens Ago - Jan Petter Jermstad C-Fight av Brandsegg Søndre - 
Rune Fossum

Ulveslagets BTE Aiko - Karianne Elde-
gard Eriksen/Martin Andersen



CK/CERT

Fjordlandets Ludo - Andreas Mal-
mo Moe og Tora Elisabeth Klausen 
Norby

Dikemarkens Dobbel Jippi 
- Berit Rossen 

Ulveslagets ATS Ekko - Kristian Fis-
kum Nesser

Stjärnbergets Abl Capella - Einar Evensen

A - Jerva av Skjeldbreiosen - 
Wenche Hammer Johannessen

Brungmarkas Vinter - Mari Johnsen



Holebakken’s Mirac - Birgit Westgård

Fullcertet + stor-CERT + Nordisk CERT



Alphäxans Berlins Remo - Jon Inge Alstadvold

Norsk utstillingschampion



NVC







Årets hund i NVK Trøndelag


