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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 

105/21 Godkjenne referat fra 31.08.2021 
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.  
 

Sissel  

106/21 Innkommen post 

Ingen innkommen post 

FKF post inn i dag, nyinnmelding for prøver. Ny 

terminliste system, klubbene legger inn selv og 

søker fortløpende. Sendt ut til distriktene. 

Roger  

107/21 IT 

Ny e-post ordning for NVK 

Bra trafikk på nettsidene, stabil tilgjengelighet, med 

et unntak hvor serveren ble oppdatert.  

Ny epost ordning blir utsatt på grunn av utforutsette 

hendelser.  

 

 

Signe 

 

 13.10. 2021 kl. 20.00 

Roger Brenden, Rune Mikalsen, Signe Karin Hotvedt, Birthe Wold 

Myhre, Tone Englokk Jorde, Eva Pedersen, Sigurd Nikolaisen, 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

 

Meldt fravær: Henriette Sæbø, Signe Karin Hotvedt, Harriet Wiggen.  

Nr 1 kommer i januar med frist i november .  

2 november kl 20 00 
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108/21 Avlsrådet 

Epilepsi; status på forskning ved 
Veterinærhøgskolen-(NMBU) med mål om å 
utvikle gentest 
Det er mottatt ca 15 prøver i 2020 og hittil ca 20 i 
2021. Prøvene kommer både fra hunder med 
epilepsi, og noen friske hunder. Noen har litt uklare 
diagnoser (frisk eller syk, eller for unge til å være 
sikker frikjent?) 
Det er også kommet inn prøver fra noen familier, 
dvs epilepsihunder der det også er også er 
innhentet prøve av begge foreldrene. Dette er 
svært viktige prøvesett! 
 
Forskere ved Veterinærhøskolen har arbeidet en 
god del med dette prosjektet, men mangler 
finansiering. 
 
10-12 hunder er sekvensert og er bakgrunn for 
foreløpige resultater 

  
Veien videre, flere prøver, flere analyser 
Det er viktig å få enda flere prøver i løpet av høsten. 
Følgende prøver er viktig for å komme videre; 
 
Hunder med epilepsi i alle aldre. Er det hunder som 
har hatt epilepsianfall og som går på medisinering, 
trengs det prøve av disse 
 
Friske foreldre til hunder med epilepsi. Det kan være 
mange som har sendt inn prøver fra epilepsihunder, 
men er foreldrene i live og mulig å få prøve fra? 
Viktig! 
 
Andre gamle friske hunder. Gamle hunder som aldri 
har hatt epilepsi på 10-12-14 + år. Flott hvis det blir 
tatt blodprøve av slike hvis de er hos dyrlegen i 
annet ærend. Minstealder for de gamle friske er over 
8 år, men jo eldre desto bedre. 
  
Økonomi 
Forskningsprosjektet ber om det er mulighet for 
finansiering til nye analyser. De har til nå hatt over 
100.000 i utgifter til kjøp av analyser/reagenser 
hittil, og er avhengig av finansiering  for å kunne 
komme videre med å  utvikle en evt. gentest. En 
enkelt sekvensiering av prøver koster mellom 10 000 
– 15 000 kr. 
 

Tone  
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Resultatene så langt gir grunn til forsiktig 
optimisme. Med flere gode prøver fra syke og gamle 
friske hunder, og ikke minst familier er det ikke 
urealistisk at i slutten av 2022 eller 2023 kan 
være mulig at det er utviklet en gentest.  
 

109/21 Jaktrådet 

På Norgesmesterskapet høyfjell ble det gull til 

Korthårlaget.  

På norgesmesterskapet lavland ble det sølv til 

korthårlaget og bronse til strihårlaget.  

NM bronse til KV Texas og Øystein Dahl.  

 

Trippelprøven. Ble vunnet av en KV Kaiser og 

Lisbeth Ottesen. 

 

I løpet av november/desember er jaktrådet klar med 

kåringen av årets hunder. 

Rune/Harriet  

110/21 Fuglehunden 
Harriet var ikke til stede.  

Harriet  

111/21 Regnskap 

Trippelprøven går med underskudd på ca 30 000 kr.  

Bente  

112/21 Raseutvalget (RU) 
Ikke noe nytt, ikke fått innkalling til nytt møte.  

Birte 

Eva 

 

113/21 FKF Roger  

114/21 Sponsorer  

Henriette har skaffet oss to Norway Outdoor 

kaffekjeler. En anonym giver har gitt 2000 kr til 

klubben.  

Henriette  

115/21 Trippelprøven 2021 

Evaluering  

Gode tilbakemeldinger på arrangementet, før, etter 

og under arrangementet.  

Roger  

116/21 Habilitet 

Forståelsen av habilitet. 

Hovedstyret har fått en henvendelse fra 
valgkomiteen i Oslo/Akershus ang forståelsen av 

Roger  
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habilitet når det gjelder personer og posisjoner i 
forhold til NVK sitt regelverk. De etterspør 
hovedstyrets forståelse og tolkning av dette.  

Hovedstyret har gjennomgått NVK sine retningslinjer 
og regelverk når det gjelder habilitet.  
Vedtak: 
Hovedstyret forstår retningslinjene og regelverket til 
NVK slik at habilitet gjelder saker og sakers innhold, 
og ikke personer og deres posisjoner.  

Det blir sendt ut et skriv fra styret til 
Distriktskontaktene.  

117/21 Distriktskonferanse og RS 2021 
Sted: Olavsgaard. 
Tid: Fredag 11 lørdag 12 og søndag 13 februar.  
Det er ennå ikke bestemt om det blir to dagers eller 
tre dagers.  
Sissel booker hotellet.  
 

Roger  

118/21 Registering av valper med foreldre med 
annen hoftestatus enn A og B  
Ved registrering av valper hos NKK, er det krav om 
at HD status på foreldredyrene er kjent. Dvs.at 
valper i våre raser kan registreres fra foreldredyr 
med blant annet C hofter og verre enn det. 
Jeg foreslår at NVK fatter vedtak om at HD status 
skal være A eller B. Valper etter foreldre med annen 
HD status kan ikke registreres. 
 

Styret drøftet saken.  
Eva Pedersen undersøker i NKK det formelle rundt 
dette.  

 
Skal det jobbes videre med denne saken må den 
fremmes for RS. 

Birte  

119/21 Fysisk møte  
Vi tok opp dette på forrige møte. Bente skulle 
undersøke sted og pris. Forslag på dato  
Søndag  
 

Bente  

120/21 Oppfølging av oppmerksomhet til de som 
gjør det bra på skogsfuglprøver. 
Dette var sak på styremøte 31 august. 
Signe foreslår at de som har blitt premiert på skog 
får en oppmerksomhet av jaktrådet. Signe sender 
navnene til Rune, og han tar kontakt med som får 
gode resultater.  
Alle har blitt kontaktet den 13 september, de har 
takket og satt stor pris på at de fikk oppmerksomhet 

Signe 

Rune 
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fra styret. Det er to det har vært umulig å få tak i. 
De som har fått premie etter dette tidspunktet blir 
kontaktet.  
 

121/21 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  

122/21 Tredelt Valpeliste 

Skal styret fatte et vedtak om vi skal gå videre med, 
eller omarbeide, den tredelte valpelista? Nå henger 
det litt i lufta i og med at RS-vedtaket bygget på et 
forslag om å sende det tilbake til styret fordi det var 
svakt forankret.  
 
Utsatt til neste møte.  
 

Signe Karin  

123/21 Eventuelt  

Hvordan skal vi legge opp møter hvor større 

saker skal opp til behandling? 

Vedtak: 

Sakslisten endres slik at det er god nok tid til å 

behandle saken på en ordentlig måte.  

Lukket skogsfuglprøve- prøve bare for 
vorstehhund rasene Et steg i planleggingen med 
å få flere deltakere på skogsfuglprøve. 
Prøven kan arrangeres som en lukket prøve for alle 
våre raser, KV, SV og LV Dette for å få flere til å 
starte, og hvor hunder og deltagere stiller med de 
samme forutsetningene.  
Forslag fra Rune. Det kan også arrangeres prøver 
med partier for nybegynnere, eventuelt med en  
fadderordning for nybegynnere på prøver.  

 
Roger spiller inn et forslag til distriktene om å 
arrangere en lukket skogsfuglprøve.  

 
Påskjønnelse fra NVK for god innsats på NM lag.  
Lagene har fått tilbud om middag. 
NVK sender blomst til alle som har gjort det bra på 
NM. Bente bestiller blomster.  
 

 

 

Roger 

 

 

Eva 
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