STYRETS BERETNING 2021:
Styret har i perioden bestått av
•
•
•
•
•
•
•

Ernst Evensen, leder
Frode Aasberg, nestleder
Monica Rognheim, sekretær og nett + hyttesjef
Thomas Svane Jacobsen, økonomi
Tomas Løvstad, styremedlem
Toril Weum Ekjord, styremedlem
Vara: Reidar Børdalen (fast møtende)

Styret har avviklet 4 formelle styremøter. I tillegg har det vært tett kontakt via en intern
Facebook- gruppe, på telefon og på samlinger/medlemskvelder på hytta.
I denne løpende kontakten gjøres mye av planlegging, daglig drift og iverksettelse av ulike
aktiviteter i lokallaget.
Samarbeidet i styret har i perioden fungert bra, men det er veldig mye å gjøre for flere, ikke
minst i forbindelse med de store arrangementene som Holleia-prøven.
En aktiv klubb
Norsk Vorstehhund avdeling Buskerud har lagt nok et år bak seg med stor aktivitet
og flotte resultater, men året har vært noe preget av Covid 19.
Pr dags dato har NVK Buskerud 159 medlemmer, det er 1 mindre enn ved utgangen i 2021.
Utad til medlemmene kommuniserer vi på distriktssiden på Vorsteh.no, via vår Facebookgruppe, ognoen ganger også via e-post til medlemmene.
Facebook-siden vår har nå hele 993 følgere, og er vår hovedkanal ut til medlemmer og
potensielle medlemmer. Der deler vi alle artikler som publiseres i Buskerud-kategorien på
vorsteh.no, samt en rekke oppdateringer, premier og arrangementer.
Den høye aktiviteten avspeiler seg også i at klubben har flinke frivillige, et engasjert styre, og
gjennom det god økonomi. Således har vi hatt råd til flere nye investeringer i året som nå
ebber ut.
Våre medlemmer og deres hunder har også bidratt til lagets fine omdømme og
resultater på jaktprøver, apportprøver, kurs, samlinger og utstillinger. Det kan vi alle
være stolte av.
Ressurspersoner i og utenfor styret har i 2021 stått på ved de forskjellige aktivitetene, slik
at vi alle kan samles og ha det gøy sammen med likesinnede og hundene våre.
Økonomi
NVK Buskerud har en solid økonomi. Egenkapitalen var per 31. oktober 2021 på kroner
152 760. Det er en økning på kroner 48 605 i forhold til samme tidspunkt i 2020.
Regnskapsåret går fra 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Årsresultatet for perioden
viste et overskudd på kroner 40 105. Det var budsjettert med et underskudd på kroner 29
460 for regnskapsåret. Arrangementene (kurs og prøver) til klubben gav i år et samlet

overskudd på kroner 31 059. Dette til tross for at mange av våre «faste» kurs og prøver har
blitt avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen. NVK Buskerud byttet i 2020 bankforbindelse
til Sparebank 1 Modum. Det har gjort at vi både i 2020 og 2021 har mottatt midler for
utbedring av NVK hytta. I 2021 mottok vi kroner 35 000 fra Sparebank 1 Modum, samme
beløp som i 2020.
NVK Buskerud har i 2021 mottatt kroner 19 542 i momsrefusjon fra myndighetene for
regnskapsåret 2018/2019. Det er søkt om momsrefusjon for regnskapsåret 2019/2020.
Eventuell utbetaling vil skje i desember 2021.
Ytterligere detaljer om økonomien er gitt i regnskapet og revisjonsberetningen.
Bli grasrotgiver
NVK Buskerud har i regnskapsåret fått utbetalt kroner 6 622 fra Norsk Tipping AS
Grasrotandelen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere seg som grasrotgiver
for Norsk Vorstehhundklubb Buskerud. Dette kan gjøres ved alle spillesteder, eller ved å
sende SMS «Grasrotandelen 913527127» til 2020.
Aktiviteter
NVK Buskerud har hatt noen terminfestede aktiviteter i 2021. I tillegg kommer uformelle
treff på NVK-hytta på Holleia, i hovedsak i forbindelse med dugnader og som onsdagstreff.
Medlemmer fra klubben har også deltatt på mange arrangementer i våre naboklubber.
Vi tiltrekker oss stadig nye medlemmer fordi vi har det flotte treningsområdet på Holleia. Vi
ønsker å trekke flere av disse med i frivillig innsats for klubben.

NVK-hytta
Styret har utnevnt Monica Rognheim til hyttesjef med ansvar for booking og oppsyn med
driften.
Vi fikk også i år støtte fra Sparebank 1 Modum på kr 35 000,00, som ble brukt til å utbedre
veien, vi kjøpte inn noen pop up telt, + at vi satte opp gjerde nede ved elva slik at vi fikk et
treningsområde til.
Hytta har vært i bruk i forbindelse med den store apportprøven, fullkombinert prøver +
skogsfuglprøven. I tillegg har det vært valpesamlinger, drop-in apporttrening og fase 1-kurs i
regi av NVK O/A.
Det er en kjerne av medlemmer som holder aktivitetsnivået høyt og sørger for et godt miljø.
Disse står på hele på året for et godt tilbud til klubbens medlemmer.
Sosiale fellestreninger
Hver fredag i vårhalvåret ble det arrangert egentrening med instruksjon i Drammen Hundepark.
En unik og sosial mulighet til å trene innendørs om vinteren som ofte samler opptil 30
hundeeiere, ledet helt uformelt av frivillige instruktører. Treningene finansieres ved en liten
egenandel per hund.
Lufteområdet
Bruken av det rundt 30 mål store lufteområdet er meget stort. Noen er på feltet omtrent daglig,
andre kommer reisende langveisfra.
Det gjøres stadig utbedringer og vedlikehold på gjerdet og port. Beklageligvis er det de samme
ildsjelene som går igjen på alle dugnader. Klubben ønsker seg at flere medlemmer tar del i
dugnadsarbeidet og det hyggelige sosiale samværet.
Bli med på dugnadene om du bruker lufteområdet!
Apportkurs
Apportprøvekurset i juni ble også avlyst pga. Covid 19.
Det har vært arrangert apportbevisprøver flere ganger. Dette er et populært tiltak, og mange
kom langveisfra.
Saueaversjon i Lier
I juni hadde vi tre mandager med saueaversjonsdressur på Sjåstad i Lier. Dette ble gjentatt i
august, med fire mandager. Oppmøtet var meget stort, rundt 150 stk var innom på disse
dagene. Det er mange tilbydere på dette feltet. Deltakere kommer langveis fra til dette.
Vi har i år utdannet 2 nye aversjonsinstruktører, Monica Rognheim og Aurora Stensaas.
Instruktører som deltok var: Pål Berge, Jonny Løvstad, Arild Walter Hansen og Tomas Løvstad,
Sverre Stenersen, Monica Rognheim og Aurora Stensaas.

Apportprøve på Holleia
Det var 90 startende hunder og hele 61 av de ble premiert på årets prøve. Det var riktignok
ikke like mange deltakere som i årene før, men tror folk var fornøyd uansett. Fint vær og lite
kø var det ihvertfall.
Litt amputert ble det selvsagt også i år, men håper at i 2022 så blir alt ved det gamle slik at
man kan arrangere eliteapport og ha loddtrekning og felles samling på kvelden.
Prøvens beste hunde i AK lørdag ble SV Rose til Martin Hønsi Amundsen, og i UK GM Hera des
Grandes Vorachyres til Christian Bakke.
På søndag ble GS Pointmanns Granit til Therese Bowits Havsø best i AK og P Rallarjans Ella til
Barbro Sandal best i UK.
Beste AK hund totalt ble Sv Schou's Saga til Berit Kvisli Østmoe, mens i UK ble det GM Hera
des Grandes Vorachyres og Christian Bakke.
Prøveleder var Monica Rognheim. Eliteapporten ble også i år avlyst pga Covid
DM apport
Distriktsmestre i apportdisiplinen ble kåret på bakgrunn av apportprøven lørdag hvor den beste
lokale ekvipasjen blir vinnere.
•

UK: LV Langvassåsens A Senna – Ole Kristian Hesthagen

•

AK: ingen lokale med premiering på lørdag

Kurs i føring av hund på skog
Ernst Evensen har i løpet av høsten hatt med 12 deltakere i innføring av føring hund på skog.
Det har vært arrangert som et 1 til 1 tiltak, og tilbakemeldingene tyder på at alle var fornøyde.
Fullkombinert
7. september og 18. september. var det fullkombinert prøve på Holleia. Begge dager var det
påmeldt 8 ekvipasjer
Det var mange gode hunder, og flere premieringer.
•

Tirsdag 7. September:
o 1. Premie FK IS «US» Punky – Joakim Tveter
o 2. Premie FK SV Rampejegerns Brunla – Valeria Lindvåg

Prøveleder var Ernst Evensen, og dommere var Anders Simensrud og Bjørn Solheim, mens Ernst
Evensen dømte apporten.
•

Lørdag 18. September:
o 1. Premie FK GM Gera Des Grandes Vorachyres – Christian Bakke
o 2. Premie FK KM Vierhøgdas Mille – John Petter Gundersen
o 2. Premie FK ES halvartuns Pia P – Grethe Sætrang

Prøveleder var Ernst Evensen, og dommere var Anders Simensrud og Egil Åsli, mens Joakim
Grande dømte apporten.

DM lavland
Ikke aviklet i 2021
Skogsfuglprøven
Det var 22 startende og 3 premierte på skogsfuglprøven i år. Det var også på denne prøven
færre deltakere, mye pga dårlig rykte ang lite fugl, men også muligens fordi det var NM skog
samme helg. I år hadde vi bra med fugl begge dager, fint vær og glade deltakere selv om det
ikke gikk veien for alle. Noen startet på prøve for første gang og fikk uttelling for det, mens
andre har vært med før uten å komme helt til topps. Slik var det for Halvard Gavelstad og GS
Gullura's Tinka på 10 år som dro til med en 1 AK og ble med det prøvens beste hund. I tillegg
fikk Schou's Bror som tilhører Eva Badendyck og Gullsmedåsens K-Michelangelo med eier
Martine Struken hver sin 2.AK skog.
Prøveleder var Monica Rognheim
Årets hunder 2021
ÅRETS UK HUND:
KV Skåtfjellets DTL Riekko – Wenche Dørmænen
• 1. UK apport x 1
• 2. UK apport x 1
• 3. UK apport x 1
• 2. UK høyfjell høst x 1
ÅRETS AK HUND:
KV Skåtfjellets Ekko – Wenche Dørmænen
• 1. VK med CK høyfjell vinter x 1
• 1. AK apport x 1
• 2. AK apport x 2
• 2. Fullkombinert x 1
• 2. AK høyfjell høst x 1
ÅRETS UTSTILLINGSHUND:
•
•

KV Viljetuns Hiawatha
Exc AK 1.AKK CK 1.BHK Nordic Cert BIM

Kriteriene for distriktsmester er beste lokale hund i apporten på Holleia, på lørdag.
DISTRIKTSMESTER APPORT UK:
• LV Langvassåsens A Senna – Ole Kristian Hesthagen
DISTRIKTSMESTER APPORT AK:
• Ingen lokale med premieringer

Støtt våre sponsorer – de støtter oss!

