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Styrets årsmelding for 2021 
 
        
      
 
 
 

Distriktsgruppestyre/verv 
 
Styret har siden siste årsmøte (28.04.2021 og 04.08.21) bestått av: 

Verv: Navn: Til 
Leder/Distriktsrepresentant 
(fra 04.08.2021): 

Thomas Ellefsen 
e-post: thomas.ellefsen@hotmail.com 
mobil: 901 43 261 

2021 

Sekretær: Britt Svendsen  
e-post: britt.svendsen@hotmail.com 
tlf: 984 26 092 

2022 

Kasserer:  Espen Halvorsen  
e-post: eshalvor@hotmail.com 
tlf: 416 39 615 

2021 

Styremedlem: John Halvor Madsen 
e-post: john.halvor.madsen@nli.no 
tlf: 913 13 726 

2022 

Styremedlem:  Audun Kristiansen 
e-post: audun.kristiansen@veidekke.no 
tlf: 918 41 655 

2021 

Varamedlem (medlem fra 
01.08.2020-04.08.2021): 

Peder Standal 
e-post: pederstandal@gmail.com 
tlf: 948 96 648 

2021 

Varamedlem Tom Eirik Kragh 
E-post: kragh-tom@hotmail.com 
Tlf: 901 15 459 

2022 

 
Revisor: Åse Irene Furuheim 

e-post: fura65@online.no 
tlf: 916 86 888 

2022 

Revisor vara: Renate Engell Sæthereng 
e-post: renate@engellhundesenter.no 
tlf: 901 18 080 

2022 
 

   
Valgkomite:  Ole Erik Furuheim 

e-post: furukos@hotmail.com 
tlf: 915 18 019 

2022 

 Morten Bøhmer 
e-post: morten.bohmer@imemo.no 
tlf: 913 31 778 

2021 

 Åse Irene Furuheim 
e-post: fura65@online.no 

2021 
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tlf: 916 86 888 
 
 
Grunnet covid-19 pandemien har 2021 i likhet med 2020 vært et uvanlig og i forhold til aktiviteter et 
ekstra krevende år. Vi har allikevel vært i stand til å arrangere de største aktivitetene, apportprøve og 
skogsfuglprøve, gjennom året for gruppa. Og flere av medlemmene har fått gode resultater på 
hundene til tross for kortere prøvesesong vinteren 2021. 
 
Representasjon  
Britt Svendsen representerte distriktgruppa på NVKs representantskapsmøte som ble avholdt på 
teams i 2021.  
 
Styrets virksomhet 
Styret har i løpet av 2021 hatt 4 styremøter, i tillegg kontakt på telefon og e-post spesielt i 
forbindelse med avvikling av prøvene. Tema for møtene har i hovedsak vært planlegging og 
oppsummering av distriktgruppas aktiviteter.  
Se for øvrig alle aktiviteter nedenfor.  
 
Distriktgruppas hjemmesider på www.vorsteh.no og Facebooksiden har vært brukt til å legge ut 
meldinger om arrangementer/aktiviteter, referater og gode resultater fra jaktprøver og utstillinger.  
 
Medlemmer 
Det er pr desember registrert 101 medlemmer som har betalt kontingenten for 2021. Dette er en 
liten oppgang fra 2020. 
 
Klubbens eiendeler 

 4 stk elektriske halsband.  
 4 stk jaktradioer  
 4 stk 9 mm revolvere 
 Dommerbøker, kritikkskjema til apportprøve og skogsfuglprøve  
 Diverse forbruksmateriell 
 1 stort partytelt 
 Premier i form av krus og glass med NVK Vestfold/Telemark logo. 

 
Økonomi 
De største aktivitetene i 2021 har vært apportprøven og skogsfugl/fullkombinertprøven. Vi fikk 
dessverre ikke arrangert hund/sau som tidligere år og inntektene er dermed mindre enn budsjettert. 
Det vises til regnskapet for 2021 for detaljer. 
 
 
Aktiviteter i løpet av 2021: 

Vintersamling på Hovden. 
Avlyst pga Covid-19 

Skytetrening på Malerødbanen  
Avlyst pga Covid-19 

Årsmøte 2020, 28. april 
Årsmøtet ble holdt på Teams pga Covid-19. 
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Apporttreninger i Oklungen 
Pga Covid-19 var dette tilbudet kun for medlemmer i Grenland. 
 
Hund/sau aversjonsdressur i juni og august 
Avlyst pga manglende tilgang til sau.  

Treningsdag med fokus på apport  
Avlyst pga Covid-19. 

Apportprøve på Presteseter 19.-20. juni 
Under årets apportprøve på presteseter var det til sammen 64 startende ekvipasjer over to dager. 
Prøveleder var Britt Svendsen. Årets dommere var Arild W. Hansen, Birthe Myhre, Ove Myhre og Ivar 
Ekenes.  
Av de totalt 64 startende reiste 52 hjem med premie. Prøvens beste hund i henholdsvis UK og AK var;  

UK: KM Ospekollens D-Maia, e/f: Ellen H Bergli 
AK: P Halsenuten’s WI Ipa, e/f: Anja B Pedersen 
 

Ekstraordinært årsmøte 4. august 
Det ble holdt ekstraordinært årsmøte 4. august på Teams. Sak til behandling var valg av 
distriktsrepresentant som ikke ble valgt på årsmøtet i april. 

 

Skogsfugl- og fullkombinertprøve 21. -22. august 
Skogsfugl- og fullkombinertprøven på Presteseter var fulltegnet også i år. Det var i tillegg venteliste 
begge dager.  Prøveleder var Thomas Ellefsen. Dommere var Per Tufte, Paal Aasberg, Audun 
Kristiansen, Anders Simensrud og Torfinn Lyngroth. I tillegg stilte Ernst Evensen opp som 
apportdommer ved fullkombinert.  
Den helga opplevde vi at fuglene hadde flyttet seg ned i lavere myrområder etter en tørr og varm 
sommer, så på lørdag opplevde vi alt fra fire oppflukter på et parti til over 30 oppflukter på andre 
partier. 
Det må nok sies at det var tidenes dårligste premieutdeling, da det ble mye ramp og ettergang. 
I løpet av helgen var det kun èn ekvipasje som lyktes. Etter litt ramp på lørdag slo Rugguglans Boss, 
e/f Thomas Klever, til med 3 fuglearbeider, 2 med reis og et uten og ble tildelt 1.AK søndag. Han ble 
med det dagens og prøvens beste hund.  

 
Årsmøte 8. desember 
 
 
Deltagelse på prøver 
Det har i år vært bra deltagelse på prøver til tross for utfordringene med covid-19, og mange av 
gruppas hunder har gjort det svært godt.  
 
Se vedlagt premieliste.  
Styret viser for øvrig til NVC på www.vorsteh.no for de resultatene som er lagt ut der.  
 
 
Hof, 23.11.2021 
 
Styret i NVK Vestfold/Telemark 


