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Referat fra NVK hovedstyremøte 

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

124/21 Godkjenne referat fra 13.10. 2021 
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.  
 

Sissel  

125/21 Innkommen post 

13.10 FKF. vedrørende terminlister for utstilling, 

prøver mv for 2022 (Se vedlegg) 

 

18.10 Timeliste 2021 Kay Rune Johannessen 

 

19.10 FKF, info om forsinkelse i søkeprosess 

prøver/utstilling fra NKK, (se vedlegg)  

 

23.10 FKF-Ny Årsberettning med sak 3.3 (se 

vedlegg) 

 

26.10 FKF Fuglehundtinget 2021 Påminnelse (Se 

vedlegg) 

Roger  

 02.11. 2021 kl. 20.00 

Roger Brenden, Rune Mikalsen, Harriet Wiggen med nyfødt datter, 

Signe Karin Hotvedt, Birthe Wold Myhre, Tone Englokk Jorde, Eva 

Pedersen, Sigurd Nikolaisen, Henriette Sæbø.  

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

 

Roger. Frist 11 november  

28 november på  Olavsgaard.  
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27.10 FKF Sakspapirer fra Fuglehundtinget 2020 Se 

vedlegg) 

126/21 IT 

Ny e-post ordning for NVK 

Epost løsningen. Det har ikke skjedd noe siden sist 

av samme grunn som på forrige styremøte.  

Vi avventer.  

God trafikk på nettsidene, trafikktopp under 

Trippelprøven.  

Ny Sponsor Northen Outdoor presenteres på NVC.  

I forhold til vår ordinære hjemmeside er det lite 

trafikk på NVC siden. 

Det bør vurderes om sponsorene som presenteres 

på NVC også skal presenteres på hjemmesidens 

forside. 

 

Signe 

 

127/21 Avlsrådet 

Indekser 

Hatt et møte. Indeksene er oppdatertAvlsrådet tar 

kontakt med Ødegaard og ber om et møte for 

gjennomgang av indeksene. Dette for å få en bedre 

forståelse av utregninger og hva som ligger til grunn 

for disse.  

Valpekull på facebook. 

Avlsrådet begynner å publisere valpekull som fyller 

krav til godkjenning på facebook.  

Avlshunder. 

Det er har blitt noen godkjente avlshunder etter 

prøvene i høst, men avlsrådet ser at det kan være 

flere hunder som fyller kravene til 

godkjenningAvlsrådet legger ut informasjon på FB 

med håp om å få flere inn på listene over godkjente 

hunder.  

Spesielt i forhold til avlsgodkjente strihåret 

hannhunder er det for få å velge mellom. Vi trenger 

flere godkjente SV hannhunder.  

Tredelt Valpeliste 
I siste styremøte ble forslaget avlsrådet fremmet via 
styret om publisering av flere kull på valpelista på 
datahound, etterlyst. For å være sikker på at dere får 

Tone  
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siste, og riktige, versjon sender jeg sakspapirene til 
DK/RS. 
Se side 53. Det kom en protokolltilførsel: NVK 
Innlandet foreslår: Under tilleggskrav sak: 12/21. For 
alle kullkategorier ligger samme krav til 
avkomgransking og "sperring" i påvente av 
avkomgransking. Avlsrådet inntar Innlandets forslag i 
sitt forslag. 
Det må vi altså tydeliggjøre i forslaget. 
Lage et nytt forslag til RS.  
Essensen tilnærmet lik, men med små endringer.  
Vedtak:  
Vi sender en anmodning til alle distriktene at de tar 
saken opp med sine medlemmer før RS. Og 
forbereder seg til RS. Ta ut forslaget fra saken i fjor.  
Avlsrådet/Tone ser på protokolltilførselen fra 
Innlandet, og tydeliggjøre dette.  
Sender dette til Sissel som igjen sender dette ut til 
distriktene.  
 

128/21 Jaktrådet 

Ikke noe spesielt fra jaktrådet. Forbereder seg til NM 

vinter. Andøya.  

Rune/Harriet  

129/21 Fuglehunden 
Neste fuglehunden nr 1.  
Frist 11 november. Roger skriver leder. Fint om vi får 
med kåringene i det nummeret.  
Fortsatt lite skriving fra distriktene.  
 

Harriet  

130/21 Regnskap 

Bente har sendt blomster til premierte hunder og 

eiere. Rune har mottatt mange hyggelige 

takkehilsninger.  

Angående regnskap er det ikke noe å bemerke.  

Bente  

131/21 Raseutvalget (RU) 
Neste møte i RU møtet 12.november.  
Eva og Birte møter der.  

Agenda og referater ligger på FKF sine sider.  

 

Birte 

Eva 

 

132/21 FKF 

Fuglehundtinget  

Gjennomgang av saker til Fuglehundtinget.  

Roger  
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Sak 1.  Årsberetninger.  

I NVK hovedstyret har ingen kommentar. Støtter 

innstillingen.  

Sak 2. Regnskap. 

NVK hovedstyret har ingen kommentar. Støtter 

innstillingen.  

 

Sak 3: Forelagte saker.  

3.1 Honnørdommerstatus.  

«FKF styrets vurdering: Styret i FKF mener forslaget bør 

justeres før det eventuelt blir stemt over. Dette med bakgrunn i 

hvordan dommerutvalgene er organisert. Det er de som sitter i 

lokale dommerutvalg som deltar på sentrale 

dommerkonferanser. Det vil derfor være naturlig at en 

honnørdommer eventuelt deltar på lokale 

dommerkonferanser.  

FKF styrets forslag til vedtak: FKF styret overlater til 

Fuglehundtinget å vurdere saken» 

NVK hovedstyret er innstilt på at forslaget kan 

justeres slik at det kan stemmes over på årets 

Fuglehundting.  

 

3,2 FKF Fase I, II og III Instruktørutdannelse.  

NVK hovedstyret har ingen kommentar. Støtter 

innstillingen.  

3.3 Tromsø hundeklubb, søknad om opptak som 

medlemsklubb. 

NVK hovedstyret har ingen kommentar. Støtter 

innstillingen.  

sak 4: Kontingent. 

NVK hovedstyret har ingen kommentar. Støtter 

innstillingen.  

Sak 5: Budsjett 

NVK hovedstyret har ingen kommentar. Støtter 

innstillingen.  

 

 

 

 



5 
 

133/21 Sponsorer 

Henriette har skrevet et sponsor brev, og sendt ut til 

diverse aktuelle sponsorer. Det har ennå ikke 

kommet neon respons.  

Vedtak: 

Sponsorene i NVC vises også på forsiden.  

Henriette  

134/21 Distriktskonferanse RS 2021 
Olavsgaard er booket 11, 12 og 13 februar. 
Styret møtes på fredag.  
Distriktskonferansen avholdes på lørdag og søndag 
12 og 13 februar.  
Vi legger ut at DK/RS blir denne helgen på nettsiden 
og i melding til Distriktskontakter. Signe legger ut på 
hjemmesiden og face, Sissel sender melding til 
distriktskontaktene.  
 

Roger  

135/21 Registering av valper med foreldre med 
annen hoftestatus enn A og B 
 
Har NKK formelle retningslinjer i forhold til 
problemstillingen?  
Eva jobber videre med problemstillingen 
 

Birte 

 

Eva 

 

136/21 Fysisk møte  
Fysisk møte avklares.  
Avholdes på Olavsgaard. Oppmøte kl 09.00-18.00 
Lunsj og middag.  
Roger setter opp agenda, Sissel Sender ut 
innkallelse.  

Roger  

137/21 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  

Alle  

138/21 Eventuelt  

• Lukket skogsfuglprøve- prøve bare for 
vorstehhund rasene Et steg i planleggingen 
med å få flere deltakere på skogsfuglprøve. 
Roger skal spille inn et forslag til distriktene.  
Jobbes videre med. 
 

 

 Roger 
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Roger har vært i Frankrike, møtt og snakket 
med presidenten i Korthårsklubben. Stor 
produksjon av korthår vorsteh i Frankrike. Det 
er registrert Won Willebrandt på korthår i 
Frankrike.  
 

• Landsamlingen 2023.  Roger undersøker hva 
som skjer. .  

 

 


