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ÅRSBERETNING FOR NVK DISTRIKT OSLO/AKERSHUS 01.11 2020- 31.10.2021 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Distriktsrepresentant: Ove Myhre 

Styremedlem/Nestleder: Eva Pedersen 

Styremedlem/webredaktør: Trym Aleksandersen  

Styremedlem: Kristin Kirkeby 

Styremedlem: Martin Hønsi Amundsen  

Kasserer: Ranveig Østvold  

Varamedlem: Trond Lereng 

 

Materalforvalter/ikke møteplikt eller stemmerett: Thomas Klever 

 

Revisor: Anne Grethe Sætrang  

Vararevisor: Anne Borgerud  

 

Valgkomitèen har bestått av: 

Arne Eliassen  

Tor Frigård 

Thomas Klever 

 

Valget ble gjennomført på årsmøtet 09.02.2021.  

 

I store deler av 2021 har vi hatt påvirkning av Covid-19 regler og restriksjoner. Tross disse mener 

vi at vi har fått til svært mye for medlemmer i OA. 

Noen ildsjeler som ser løsninger istedet for problemer, er hovedgrunnen til at det har vært en del 

aktiviteter i 2021.  

 

Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode eller kalenderen. Grunnen til det, er ulike perioder 

for at de ulike distriktene skal kunne avholde egne årsmøter, avholde valg og melde inn nye 

valgkomitèer, nye distriktsrepresentanter, godkjent regnskap og godkjent årsberetning til HS i 

forkant av NVKs Representantskapsmøte (RS). 

Pr.31.10.2020 hadde klubben registrert 445 medlemmer, altså en økning med 35 medlemmer ifht. 

2020.  

Vi tar det til inntekt for at OA fortsatt er attraktiv som samarbeidspartner for hundeiere med 

fuglehund. 

 

Styret har i løpet av perioden avholdt 7 styremøter, alle på teams. I tillegg til møtene har det vært 

nødvendig dialog via mail i noen hastesaker. De fleste saker på møtene, har vært evaluering av 

arrangementer og planlegging av kommende arrangementer.   
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Det er lagt ut flere artikler, informasjoner og referater fra styremøter og annet på websiden 

vorsteh.no og i bladet Fuglehunden. 

 

Styret har jobbet med 3 forskjellige alternativer for å skaffe OA ett egnet inngjerdet område for 

aktiviteter i båndtvangs tiden, men har i skrivende stund kun ett alternativ igjen som vi skal prøve 

å realisere i løpet av året. 

 

Nye retningslinjer for hvordan OA sine instruktører skal arrangere samlinger og at alle 

transaksjoner skal gå igjennom klubb konto er også utarbeidet. Dette grunnet at vi er underlagt ett 

regime av regnskaps regler. 

 

Ove Myhre og Eva Pedersen representerte NVK OA på distriktskonferansen i juni 2021, som ble 

gjennomført digitalt. 

NVK OA hadde følgende sak til NVK RS: Forslag til Honnørdommerstatus for dommere 

tilsluttet FKF. Forslaget ble vedtatt og er sak på FKF Fuglehundtinget i år. 

 

Det har vært avholdt 1 digitalt medlemsmøte hvor temaet var Hvordan jaktprøver gjennomføres i 

Skandinavia og Tyskland. Foredragsholdere var Arild Walter Hansen og Dag Teien.  

Et medlemsmøte på 4H Gården med foredragsholder Neal Wallis fra Hundeskolen Veiviseren. 

Ansvarlig: Eva Pedersen. 

 

Det har vært utrolig mange hunder fra vårt distrikt som har gjort det særdeles bra på jaktprøver, 

apportprøver og utstillinger.  

Antallet er så høyt at det er umulig å gjengi hvilke ekvipasjer dette gjelder og «ingen nevnt, ingen 

glemt».  

Men vi vil allikevel fremheve 2 lagprestasjoner ved at KV Ess til Hans Birger Stensrud var på 

sølvlaget lavland og at SV laget med 3 damer fra OA; Vill Iver til Ellen Marie Imshaug, Freya til 

Monica Sawic og Goldigger til Randi Schulze. 

Finaleplassen lavland til KV Texas til Øystein Dahl er også verdt å nevne. 

  

Styret ønsker å gratulere ALLE OA medlemmer som har vært på prøver og fått sine premier, 

både på jakt, apport og utstilling i 2021. 

 

AVDELINGENS WEBSIDE/FB 

Distriktets webredaktør har fortløpende lagt ut resultater, men er selvfølgelig avhengig av 

informasjon fra medlemmene.   

NVK O/A har også egen Facebook side hvor nyheter publiseres og som vi er særdeles fornøyd 

med at det er stor aktivitet, men vi har fått signaler fra den yngre garde at instagram er neste 

plattform vi må gjøre oss bemerket på. 

 

BLADET FUGLEHUNDEN 

Ingen store endringer, men vi har faktisk hatt noe på vorstehsidene, så vi håper at vi fortsatt kan 

bruke dette mediet også. 

 

ØKONOMI 

Mange arrangementer ble rammet av Covid-19 restriksjoner, allikevel fikk vi gjennomført en hel 

del, takket være kreative folk som tok kontakt og fikk aksept fra de forskjellige 

kommuneoverleger. 
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 Avdelingen har fortsatt en meget god og sunn økonomi. Etter styrets oppfatning gir 

årsregnskapet et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. 

Årsmøtet 2020 ga styret tilslutning til at vi ikke bør ha bare fokus på overskudd.  

 

Det kom en forespørsel fra NVK sentralt om vi hadde mulighet for å bidra med et lån til NKK, 

via NVK. I skrivende stund er ikke lånet på kr 50.000,- blitt effektuert. Avtalen i store trekk er at 

lånet er avdragsfritt en kort periode og at lånet i sin helhet betales ned over 5 år. I følge det vi vet 

i dag, så har NVK som helhet bevilget kr 270.000,- til dette formålet. 

I skrivende stund, er lånet ikke etterspurt. 

 

SPONSORER 

Sponsoravtale er inngått med Royal Canin, en avtale vi er fornøyd med. 

Avdelingen blir sponset med forpremier, dekken etc. på arrangementer i regi av NVK OA. 

 

GULLRYPA 

Styret ville hedre Bjørn Bernhard Størkersen med Gullrypa. Så derfor er han innehaver av  

Gullrypa 2021. 

Verdt å merke seg at Bjørn Bernhard Størkersen er første mannlige mottaker av denne 

utmerkelsen. 

 

Gullrypa tidligere år:  

2007 Nina Smidtsrød  

2008 Bente Holm  

2010 Anne Larssen  

2013 Mette Lien  

2014 Kjell Larssen 

2017 Ellen Marie Imshaug 

 

MESTERSKAPSRYPA 

Ansvarlig: Arne Eliassen 

Høyfjell:  SV Brå    Rune Brenna 

Lavland:  SV Speldragets F Golddigger   Randi Schulze 

Skog:   KV Sølvrabbens AAA Narya    Tor Danielsen 

Apport:   KV Sølvrabbens AAA Narya    Tor Danielsen 

Årets AK hund:  SV Speldragets F Golddigger   Randi Schulze 

Pga. koronatider vil vi dele ut rypene ved en passende anledning. 

 

Gratulerer til vinnerne! 

 

Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året. Det er eierne selv som må 

melde inn premiene. 

 

 

ARRANGEMENTER I REGI AV NVK O/A 
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MEDLEMSMØTE – Digitalt 

På dette møte ble sakene til distriktskonferansen gjennomgått. 

 

Foredrag ved Arild Walter Hansen og Dag Teien. 

 

MEDLEMSMØTE 9.AUGUST - 4H GÅRDEN 

Foredragsholder var Neal Wallis. 

 

 

APPORTKURS - JANUAR 

Ansvarlig: Randi Shulze 

Medlemmer av NVK OA fikk tilbud om apportkurs med oppstart januar. 

Kurset ble avsluttet med med en apportbevisprøve som ble dømt av Birte Wold Myhre. 

 

DM VINTER - MARS  

Ansvarlig: Henning Skau, Bjørn Nyhagen, Nina Smidtsrød og Kristin Kirkeby 

 

DM VASET/GOMOBU NVK OSLO & AKERSHUS 5-7 MARS 2020 

I flott vintervær ble deltakere til årets DM på Vaset tatt løpende imot. Øyet sa at forholdene var 

prima, realiteten var at det var blytunge forhold for hundene. Til tider kunne det høres ut som vi 

var på guidet tur hos Wasa knäckebröd butik och Museum, det ble brukt godt med potesokker og 

diverse tapevarianter for både SV, LV og KV. Men, været var godt hvis vi velger å se bort fra 

solid vind og vindkast. Ekstremt godt humør og god stemning blant årets deltakere, det gjør 

helgen vellykket! 

Opprop lørdag i frisk vind, de som hadde en lengre fredag våknet fort  Nina tok seg av opprop og 

ønsket alle velkommen utenfor Gomobu Fjellstue. Bjørn og Kristin tok med følgende parti til 

DM kval: 

UK Kurt SV 

UK Saga KV 

UK Mezzo KV 

UK Tikko KV 

AK Bjørk SV 

AK Tjorven SV 

AK Bo SV 

AK Faun SV  

AK Harket SV 

AK Bark KV 

AK Tiril KV 

 

Nina og undertegnede tok med siste kval parti bestående av: 

UK Barak KV 

UK Indie KV 

UK Mira KV 

AK Fram SV 

AK Alva LV 

AK Brå SV 
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AK Gustav SV 

AK Cosmos KV 

AK Socrates KV  

AK Barte Sam SV 

 

Begge partier observerte fugl i lufta, dessverre ingen fuglearbeid. Kanskje ikke så rart, da diverse 

fjellski ga en helt ubeskrivelig flott og skremmende lyd i terrenget. Humøret var fortsatt på topp 

og vi ble også vitne til noen fall på førere i god fart og stil, utelukkende 20 i stilpoeng! 

Hundene fikk ikke kommet seg ut i ordentlig søk, men basert på innsats, lyst og vilje ble det 

plukket ut et finaleparti for AK søndag. For unghundene ble dette tungt og ingen finale på de 

dessverre.  

 

Bjørn ledet an finalen søndag, litt høyere opp i terrenget. Nina og undertegnede delte oss opp 

med treningsparti litt lavere. For noen i treningspartiet, ble dette en mer positiv dag. Noen 

fuglearbeid ble det og da dukket det opp noen flotte glis på førere. Ingen ettergang og livet 

smiler! 

Det ble rapportert om div fuglearbeid i finalen og pallen ble som følger: 

 

• LV Alva 2 fuglearbeid 

• SV Gustav 1 fuglearbeid 

• SV Tjorven 1 fuglearbeid 

Gratulerer til Martin Tangen og hans LV Alva som vinner av DM Vinter 2020. Det nevnes også 

at vinneren var litt tyngre enn normalt, da det spradet noen småtasser inni der. Drektig vinner av 

DM 2020 der altså…   

Eventuelle klager på utfallet i finalen kan rettes til Bjørn Nyhagen, hans telefon står på 24/7! 

Friskt i minne har han nylig blitt apportprøvedommer, derfor ville jeg nok avstått fra å klage. 

Muligheten for at du møter den blide Nord-Ødølen på prøve er stor… 

 

Selve innkvarteringen samt middagen på Gomobu står til terningkast 7! Litt usikker på hva jeg 

hadde bestilt, var ikke dette jeg så for meg… Nydelig suppe som forrett, hjort til hovedrett og en 

sjokovariant full av kalorier til dessert. God stemning rundt bordet og skravla gikk, tydelig at 

flere syns det var godt å komme seg bort fra hjemmekontor… 

 

Til tross for ny rekord på antall mail inn og ut, har det vært en fryd å få mulighet til å arrangere 

DM 2020 og det frister til gjentakelse. Vaset og Gomobu er et ypperlig sted for å arrangere slike 

samlinger, håper dere alle var fornøyde. 

 

Til sist en stor takk til kjentmann i finalen, Finn O. Larsen. Har ikke sett han siden den helga, 

håper han har funnet veien tilbake til hytta…  

 

Fuglehundhilsen  

 

Bjørn, Nina, Kristin og Henning  

 

MAI – DRESSURKURS  

Ansvarlig: Martin Hønsi Amundsen og Gro Irene Hansen  

Kurset hadde oppstart i mai. 
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UTSTILLINGSKURS – MAI 

Ansvarlig: Ellen Marie Imshaug  

Deltagerne ble instruert i praktisk trening og i utstillingsteknikk. 

 

APPORTKURS - APRIL 

Ansvarlig: Bente Holm 

Oppstart var i april. Målsetningen med kurset var at våre medlemmer skulle få en arbeidsglad 

hund som apporterer alt. Kurset gikk over 10 kvelder. Antall deltakere: 10. Kurset ble avsluttet 

med apportbevisprøve, hvorav 9 klarte beviset.  

 

APPORTPRØVEKURS - MAI/JUNI 

Instruktører: Ellen Marie Imshaug, Bjørn Nyhagen, Beate Løken og Trond Lereng. 

Kurset var fulltegnet og ble i år, som tidligere år, stor suksess.  

DRESSUR ONSDAGSTRENINGER – DROPIN - JUNI  

Hver onsdag i juni/juli/august var det dropin dressur ved rådhuset i Lillestrøm. 

Stor suksess med mye folk, stor valpegruppe, godt ledet av Trond Lereng. Og mange instruktører 

fra instruktørgruppa har vært involvert for de voksne hundene. 

 

BUHOLPRØVEN APPORT - 22. OG 24.MAI 

Ansvarlig: Kristin Kirkeby (plassjef), Ove Myhre (ansvar for dommere) og 

Birte Wold Myhre (prøveleder) 

OPPSUMMERING APPORTPRØVENE PÅ BUHOL, NES. 
 
Andre året med corona og strenge smitteverntiltak gjorde at vi i noen uker før arrangementet, 

ventet med spenning på om prøvene og spesialutstillingen kunne gjennomføres. Dette ga noen av 

oss noen søvnløse netter bare dager før prøvene. 

Kristin Kirkeby i styret i OA hadde god kommunikasjon med smittevernoverlegen i Nes 

kommune. 

Vedkommende ga et JA, men da med grupper på maks 10 personer. 

Dette ga oss en stor utfordring på å finne en løsning på dette. Lørdag var det påmeldt  42 

deltakere, hvorav 38 startet. 33 premieringer  (87%).  

Mandag var det påmeldt 44 deltakere, hvorav 36 startet. 26 premieringer (72%). 

Premielistene finner dere på vorsteh.no og distrikt Oslo/Akershus. 

 

Da valgte vi følgende løsning, vi lagde "Kohorter". Startlistene inneholdt maks 10 deltakere og 

bestemt på forhånd hvilken øvelse partiet skulle starte med. Deltakerne måtte møte opp direkte til 

første øvelse. Der tok dommer imot og informerte og sjekket fuglene. Alle måtte ha med eget vilt. 

Deltakerne måtte vente på hverandre og at de sammen gikk videre til neste øvelse, som også var 

bestemt på forhånd av prøveleder. Dette for å unngå å måtte møtes og kunne holde god avstand. 

Deltakere som røk på en øvelse, måtte forlate området og reise hjem. Alle dommere og hjelpere 

fikk med seg håndsprit, som også var plassert flere steder. 

 

Kristin Kirkeby var "plassjef" og handlet inn mat/drikke og ordnet frokost og middag til alle 

dommere og hjelpere. 

Dommere i år var: Ove Myhre (NKK repr.), Ellen Marie Imshaug,  Birte Wold Myhre, Morten 

Andersen, Ernst Evensen, og Rune Brenna. 

Dommerelever: Maiken Gyldenskov Horn og Bjørn Nyhagen. 

Settedommer: Roger Sjølstad. 
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Vi hadde i år igjen, mange dyktige hjelpere som stilte opp, også på kort varsel: 

Thomas Klever, Mette Klever, John M. Dahlen, Andrèe Dahlen, Trym Aleksandersen, Martin 

Hønsi Amundsen og Beate Løken. 

 

 

 

Lørdag: 

Prøvens Beste UK hund (30 poeng): 

KLM Fugleskogen's GTC-Gero, SE20863/2020, eier/fører: Thomas Hammestad 

Prøvens Beste AK hund (30 poeng): 

SV Paulssons Caliber, SE42748/2017, eier/fører: Tea Sjølstad. 

Mandag: 

Prøvens Beste UK hund (30 poeng): 

SV Græsmerkens Pelle, DK14201/2019, eier/fører: Pernille Saltnes. 

Prøvens Beste AK hund (30 poeng): 

Stakkhaugen's Harket, NO49157/17, eier/fører: Gro Irene Hansen. 

 

Apportbevisprøve alle tre dagene ble annonsert i god tid. Flere benyttet seg av det tilbudet og 

klarte beviset. Deltakerne her måtte ha med eget vilt. 

 

En stor takk til alle sammen, også deltakerne, for at dere fulgte smittevernreglene gjennom hele 

dagen og gjorde prøvene helt gjennomførbare. 

 

En stor takk også til sponsor Royal Canin og til Stangeskovene som er utleier av stedet og 

områdene vi får bruke. 

 

SPESIALUTSTILLING - 23.MAI 

Det var mange utstillere som møtte opp, men dessverre ikke anledning til å være tilskuer eller 

ledsager. Dette grunnet strenge cornarestriksjoner. 

 

Jeg skal samtidig hilse så mye fra Vigdis Nymark, som dømte spesialutstillingen søndag. 

Hun roser hele gjengen, også apportgjengen, altså alle som kunne krype og gå. 

Har fått lov av henne å gjengi hva hun skrev under arrangementet på FB til NVK O/A: 

 

"Hei på dere alle. Vil med dette takke for meg. Jeg har kost meg masse• Tusen takk til alle 

som har stått på for at dette flotte stevnet ble noe av Det er ingen selvfølge at folk stiller opp 

som dere har gjort. Tusen takk til Janne G som holdt orden i ringen på en proff måte. Stille 

og på en rolig måte. Glimrende. Det er jo nok at dommeren fekter med armer og bein og 

forteller. Hjertelig takk til finger rappe Maiken på tastaturet. For en super skriver. Ta godt 

vare på disse to foran nevnte. Igjen tusen takk til dere som stiller opp for klubben. Ikke 

minst kjøkken hjelpen varme rundstykker i pausen Når jeg skulle dra var kjøkken hjelpen 

på plass med pannen varmet pølser dem var nok redde for at jeg var sulten. Ta vare på 

hverandre" 
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Ski, 30.mai 2021 

 

Birte  

prøveleder 

 

BREVIKPRØVEN - 12.JUNI 

Prøveleder: Eva Pedersen 

Flott vær, litt trangt om plassen til bilene, smittevern, trivelige folk og høy stemning gjorde dagen 

perfekt. 

Totalt starter: 18 i UK, 23 i AK. 

Dommere: Morten Andersen, Birte Wold Myhre, Ernst Evensen. 

Sensor: Ove Myhre for Bjørn Nyhagen. 

Sponsor Royal Canin. 

 
 

26. og 27. juni avhold avd. O/A Mentalbeskrivelse Hund for første gang i NVKs historie 

Testen ble avholdt på Stenberg Hundesenter på Eina på Toten. 

Været var varmt, knotten var ille, men det var godt humør på både deltakere, beskrivere og 

testleder, så vi hadde en flott dag i skogen! 

15 hunder stilte til start og av disse var det 9 vorstehhunder, 2 Australian Shepherd og 4 

Hovawart. 

Alle gjennomførte og fikk da kjent mental status, som blir liggende ute på hunden i DogWeb. 

Beskrivere var Lise Ulleberg Kirkemo og Bjørn Strandvik. Testleder var Merete Greaker. 

Tusen takk til alle som bidro slik at vi fikk arrangert denne testen! 

Skikkelig gøy å se de ulike rasene i aksjon! 

Takk også til Royal Canin for sponsing. 

Hilsen 

Prøveleder 

Eva Pedersen 

 

ERVALLA 19.-22.AUGUST 

Ansvarlig: Kjell Larssen og Anne Larssen 

Nytt sted å overnatte, flotte, store hytter.  

Inger Karlsson, Ingemar Roselin hadde ansvar for dressurgruppa.  
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Ove Myhre og Lars Karlsson hadde feltdelen. 

Mye fugl og mange glade og fornøyde deltakere. 

Fullt kurs frister til gjentakelse i 2022. 

 

 

 

 

ØSTMARKAPRØVEN 23.AUGUST 

Prøveleder: Eva Pedersen 

Prøvesekretær: Birte Wold Myhre 

For første gang så er dette et 100% OA arrangement. Var også meningen å få ut et par partier på 

skogen, men dommermangelen gjorde at vi  så oss nødt til å avlyse skogsfuglsprøven. 

Uansett, nok å gjøre med apportprøven, hvor det var mange påmeldte og det var greit å ha med 

hodelykt. 

Dommere var: Morten Andersen, Pål Andersen, Thomas Svendsen, Bergthor Anthonsson. 

Ove Myhre var sensor for 2 nye apportprøvedommere fra NVK Innlandet; Roger Brenden og 

Joakim Grande. 

Sponsor Royal Canin 

 

HØYFJELLSAMLING, BITTERMARKA 20.-22.AUGUST 

Ansvarlig: Hans Birger Stensrud/Elisabeth 

Instruktører: Pål Walter Pettersen, Britt Schibbye og Hans Birger. 

Gjennomgang av dagens slipp, ble beskrevet med stor innlevelse under kveldens middag. 

 

FASE 1 (FKF) – 27.-29.AUGUST 

Ansvarlig: Ove Myhre 

Birte Wold Myhre var kurssekretær. 

Det var 6 deltakere. Ingen fra OA. 

Ble et forholdsvis stort overskudd til OA. 

 

AVLYSTE ARRANGEMENTER GRUNNET CORONAPANDEMIEN 

• Camp  Villmark v/Ranveig Østvold 

• Landssamlingen pinsen v/KristinKirkeby – FLYTTET TIL PINSEN 2022 

• Blodsporkurs v/Eva Pedersen 

• Fellesutstillingen v/Ellen Marie Imshaug 

• Distriktsmesterskapet lavland 

• Middagen for alle hjelpere i OA. 

  

Som vanlig, stilte styret opp med sine styrehonorarer til en felles takkemiddag.  

Styret i OA ville denne gangen prøve en annen vri ved å samles på 4 H Gården og med catering. 

Tilbakemeldingen fra deltakerne på middagen, sa at dette konseptet må videreføres. 

Kriteriene for deltakelse på middagen, er ressurspersoner som bidrar særdeles mye gjennom hele 

året og som OA er helt avhengig av.  

 

Styret takker alle som har bidratt og vist sitt engasjement til at alle arrangementer/kurs og prøver 

har kunnet bli gjennomført. Uten dere, hadde dette blitt en for stor utfordring. 
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Styret takker også de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2021 og ønsker det nye styret 

velkommen og lykke til i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 08.11.2021 

 

Styret i NVK O/A 

 

Ove Myhre   Eva Pedersen    Kristin Kirkeby 

distriktsrepresentant  styremedlem/nestleder  styremedlem 

sign.    sign.     sign. 

 

Martin Hønsi Amundsen Trym Aleksandersen   Trond Lereng 

styremedlem                styremedlem    varamedlem    

sign.    sign.     sign. 

 

Ranveig Østvold   

kasserer  

sign.   


