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Sak 001/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmer 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.22 001/22 

 

 

Vedlegg: 

Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2021 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes. 

 

Roger Brenden  

leder  
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Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS 2022 

 

 

Distrikt Antall medlemmer 

pr. 31.12.2021 

Antall stemmer  

på RS 2022 

Agder 39 1 

Buskerud 155 2 

Finnmark 40 1 

Innlandet 181 2 

Møre og Romsdal 23 1 

Nordland 68 1 

Oslo/Akershus 451 5 

Rogaland 60 1 

Troms 83 1 

Trøndelag  204 3 

Vestfold/Telemark 105 2 

Vestland 80 1 

Østfold 69 1 

Totalt                           1558                               22 

 

Det er 77 medlemmer som ikke er tilknyttet noe distrikt. Totalt antall medlemmer er 

1635.  
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Saksbehandler: 

Sissel Marthinsen 

 

 

 

 

Sak 002/22: Valg av ordstyrer  

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 002/22 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Forslag fremmes i møtet. 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Saksbehandler: 

Sissel Marthinsen 

 

 

 

 

Sak 003/22: Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 003/22 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Forslag fremmes i møtet. 

 

 

Roger Brenden  

leder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Saksbehandler: 

Sissel Marthinsen 

 

 

 

 

004/22: Godkjenning av nye distriktsrepresentanter 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.22 004/22 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Nye distriktsrepresentanter er: 

Trøndelag: Live Kristine Kaasin 

Buskerud: Wenche Dyreng 

Vestfold/Telemark: Thomas Eleffsen 

Rogaland: Karen Marie Thaule-Pedersen: 

 

 

Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes. 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  

. 
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Saksbehandler: 

Sissel Marthinsen  

 

 

 

 

Sak 005/22: Godkjenning av distriktenes valgkomiteer 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 005/22 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Distriktenes valgkomiteer for 2022 godkjennes. 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer for 2022 

De distriktene som står skrevet med rød skrift har ikke avviklet årsmøte for 2022 

 

 
AGDER: 
Helge Reinertsen.  
Njål Lundevik 

 
BUSKERUD 
Signe Karin Hotvedt 
Christoffer Pedersen 
Arild Walter Hansen 

 
FINNMARK 
Torhild A Jacobsen  
Linda Margrethe Rognan.  

INNLANDET  

Espen Dammen Moe 

MØRE OG ROMSDAL 
Grete Hoel 
Frode Erlandsen 
 

NORDLAND 

Walter Paulsen 

Morten Moe 

OSLO/AKERSHUS 
Tor Frigård 
Thomas Klever 
Trond Lereng 
 

 
ROGALAND 
SveinEnes  
Ellinor Nesse 
Alexander Kristiansen, 
 

 
TROMS 
Stephan Winsjansen 

Sigurd Nikolaisen 
Linda Margrethe Rognmo 

 

TRØNDELAG 

Øyvind Årsund 
Svend Asle Eggen 
Jan Anders Halvorsen 

 
 

VESTFOLD/TELEMARK 

Ole Erik Furuheim 
Audun Kristiansen 
  

 
 

VESTLAND 

Børge Follesøy 
Endre Gunnar Bergesen 
Lorenzo Wiese-Hansen 

ØSTFOLD 

Geir Luthen 
Øyvind Thorgersen 
Terje Johannessen 
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006/22: Hovedstyrets årsberetning for 2021 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet  13.02.2022 006/22 

 

 

 

Vedlegg: 

Årsberetning for hovedstyret i NVK 2021 

Årsberetning IT i NVK 2021 

Årsberetning Avlsrådet i NVK 2021 

Årsberetning Jaktrådet i NVK 2021  

 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Årsberetning for 2021 godkjennes. 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Hovedstyrets årsberetning 2021   

Styret og sentralt tillitsvalgte  

• Roger Brenden (Leder) 

• Birte Wold Myhre (Nestleder, sitter i RU) 

• Signe Karin Hotvedt (Styremedlem ansvar for IT og webside)  

• Tone Engløkk Jorde (Leder Avlsråd og styremedlem)  

• Rune Mikalsen (Styremedlem Leder for Jaktrådet)  

• Harriet Wiggen (Styremedlem, Jaktråd og redaktør i FH)  

• Eva Pedersen (Styremedlem, sitter også i RU) 

• Sigurd Nikolaisen (Styremedlem, medlem av avlsråd strihår) 

• Henriette Sæbø (Varamedlem ansvar for sponsor)  

• Sekretær Sissel Martinsen 

• Kasserer Bente Holm 
Avlsråd KV 

• Ingeborg Nina Nygaard 

• Britt Schibbye 

• Arild W Hansen 
Avlsrådet SV 

• Sigurd Nikolaisen 

• Ørjan Alm 

• Ida Sollie 
Avlsrådet LV 

• Liv-Jorunn Karlsen 

• Bjørn Frode Eriksen 
Øvrige ansvarsområder 

• Dataansvarlig Ståle Garborg 

• Nettredaktør Signe Karin Hotvedt 

• Redaktør Fuglehunden Harriet Wiggen 

• Materialforvalter Sissel Martinsen 
Revisor  

• Morten Sørensen  

• vara Kjetil Kristiansen 
Valgkomite  

• Anne Grete Langeland 

• Marius Kjønsberg 

• Geir Henning Strøm 

• Vara Anders Simensrud 
Representasjon RU/FKF 

• Birte Wold Myhre  

• Eva Pedersen 
FCI-kontakt 

• Audun Kristiansen 
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Årsberetning 2021 
Nok et spesielt år har gått, pandemien har ikke sluppet taket og det har medført at 

2021 ble et meget spesielt år, igjen.  

Mange, om ikke alle våre prøver ble avlyst vinteren 2021, vårens store aktivitet, 

landssamlingen ble også rammet av avlysning. Heldigvis ble sommeren nesten 

normal og apportsesongen ble gjennomført uten utbrudd av Covid. 

Distriktskonferansen ble avlyst, men vi gjennomførte en digital RS på TEAMS i juni 

hvor det nye styret ble konstituert. Det nye styret vil rette en stor takk til styret ved 

Anders Simensrud for den gode jobben de har gjort for NVK. 

I 2021 har vi hatt 12 styremøter, hvorav ett møte i november var fysisk på 

Olavsgaard. Teams har i år blitt den nye møteplattformen for hovedstyret. Det har 

vært mange saker på agendaen, mange av driftsmessig karakter i et rolig år for NVK.  

Høsten har vært et stort lyspunkt for NVK, vi fikk mange fine jaktpremier i 2021 selv 

om mange prøver ble avlyst. Det er laget en artikkel på hjemmesiden vår hvor alle de 

74 førstepremiene er nevnt, i tillegg må vi ikke glemme alle andre og tredje premier. 

Styret har hatt et mål om bedre deltagelse på skog og det har resultert i 26 

førstepremier! 

NVK vant NM - Høyfjell med KV laget, NM – Sølv på Lavland ble det på KV laget 

mens SV laget tok bronse. NM Bronse individuelt på KV Høgdelias Texas til Øystein 

Dahl. Vi har kåret årets hunder. (Se fyldig rapport fra jaktrådet).  

NVK var vertskap for Trippelprøven og teknisk arrangør for Norsk Derby høsten 

2021. Et flott arrangement med stor innsats fra teamet til Ernst Evensen som var 

prøveleder for Trippelprøven. Utfordrende vær på fredag med snøfall og kollisjoner 

som stengte E6 på Dovrefjell, men været og fuglene kom i løpet av helgen. Det var 

god deltagelse av våre raser på Trippelprøven og i Norsk Derby, vi nådde ikke helt 

opp i Norsk Derby, men det ble en vorsteher som vant i finalen på Trippelprøven. 

Gratulerer til Kaiser og Lisbeth Ottesen med 1 VK med CACIT. 

Vorstehere har også vist seg frem på andre arenaer i 2021 og vi håper de viser frem 

våre fine hunder også i 2022. 

 

Vil også takke alle der ute for at dere står på for NVK og som representerer NVK på 

en god måte. Takk til distriktskontakter og styremedlemmer som legger ned mye 

arbeid for oss. Takk til hovedstyret for godt samarbeid i 2021. Vi krysser fingre og 

poter for at 2022 blir det åre vi igjen kan møtes som normalt 

Hilsen Roger Brenden, leder NVK 
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IT Årsberetning 2021 

Trafikken på vorsteh.no har vært tidvis veldig bra i 2021, om enn ikke på nivå med et 

«godt, gammelt» normalår. Året har vært preget av pandemien og mange avlyste 

prøver og samlinger/arrangementer, men trass i det har høsten vært nesten normal, 

med klart høyere aktivitet enn i 2020 

Brukere av nettsida 

Når det gjelder trafikken på nettsiden hadde vi 53.000 gjester (unike brukere) i 2021. 

Det var et kraftig hopp opp fra 31.000 i 2020. 

Sidevisninger 

Nettsidene våre hadde i 2021 i alt 252.000 sidevisninger, opp fra 202.000 i 2020. 

Ikke uventet kom trafikktoppen den helgen da vi arrangerte Trippelprøven og Norsk 

Derby. 

 

Den mest populære enkeltartikkelen var (som året før) «Valpelister og avlshunder» 

med 27.000 sidevisninger. På tredjeplass kom hovedartikkelen om Trippelprøven og 

Norsk Derby med 7500 sidevisninger. 

Dessverre har vi ikke detaljtall for trafikken inne på Datahound. 

Et flertall av brukerne våre er på mobil (64 prosent, opp fra 55 prosent i 2020). Det 

stiller krav til innholdet. Det må ha fristende og tydelige titler, og være egnet til å 
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leses på liten skjerm. Det er inngangen på artikkelen og bildet som avgjør om den blir 

åpnet, lest og delt videre i sosiale medier.  

NVC 

Bruken av NVC-sidene er noe annerledes. En større andel av brukerne er på 

datamaskin, noe som kan bety at sidene er noe mindre mobilvennlige. 

Rundt 2000 brukere var innom NVC-sidene, med i alt 8741 sidevisninger. Trafikken 

følger stort sett prøvesesongen. 

Drift 

Driften av nettsidene som hostes hos Idium har vært stabil gjennom hele året, men 

noen timers nedetid sist høst i forbindelse med en oppgradering fra Idiums side. 

Nedetiden kolliderte heldigvis ikke med noen viktige arrangementer. Alt innhold ble 

gjenskapt fra backup. 

NVC hostes problemfritt hos Uniweb. Det har bare vært et par korte tilfeller av 

nedetid. 

Men det er risikabelt å ha nesten hele klubbens historikk og innhold på ett sted, og 

styret jobber nå med en løsning hvor vi tar i bruk Microsoft 365 som webløsning for 

e-post, Teams, Office Online og sikker skylagring av dokumenter. Det håper vi å få 

testet og på plass i løpet av første halvår 2022. 

Webredaksjon  

Redaksjonsgruppen har i 2021 bestått av Harriet Wiggen og Signe Karin Hotvedt. Vi 

to har dekket de store mesterskapene og høystatusløp mellom oss. Harriet og Ståle 

Garborg har i tillegg hatt ansvar for oppdatering og drift av NVC, og Ståle er også vår 

kontaktperson mot Datahound. Gruppen trenger stadig å bli styrket med et par 

personer for å minke belastningen på skribentene og sørge for kontinuitet. 

Ved årsskiftet hadde vi 28 bidragsytere med skrivetilgang ute i distriktene, men 

aktiviteten varierer veldig. Noen distrikter sliter med å få publisert, og fine historier 

går under radaren. Den sentrale redaksjonen er hardt belastet og kan dessverre ikke 

påta seg å publisere for de distriktene som sliter. En løsning kan være at 

nærliggende distrikter hjelper hverandre. 

Det er siden starten publisert 1495 artikler og 170 informasjonssider (sider med 

innhold som blir oppdatert/skiftet ut, for eksempel kontaktsider, oversikt over 

vandrepremier, reglementer osv. Det er viktig at slikt innhold legges på info-sider, slik 

at vi ikke risikerer at ukorrekt eller utdatert innhold ikke er tilgjengelig på for eksempel 

søk). 
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Det er i alt lastet opp 6083 filer og bilder i arkivet (over 1000 nye i 2021), de aller 

fleste tatt av våre egne medlemmer. Kvaliteten på bildematerialet blir stadig bedre. 

Signe Karin Hotvedt, nettredaktør/IT 

 

Avlsrådet Årsberetning 2021 

Avlsrådets sammensetning 

Korthår: Ingeborg Nina Nygaard, Arild Walter Hansen og Britt Schibbye               

Langhår: Liv Jorun Karlsen og Bjørn Frode Eriksen 

Strihår: Sigurd Nikolaisen, Ørjan Alm, Tone Engløkk Jorde (til juni), Ida Sollie (fra 

september). Leder: Trude Lien (juni), Tone Engløkk Jorde (fra juni) 

Generelt 

Det har vært avholdt 7 møter i AR dette året. På grunn av situasjonen med pandemi 

har vi kun hatt digitale møter.  

Arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer som tidligere 

med henvendelser om parringer, andre typer henvendelser og løpende arbeid med 

blant annet utredninger og oppdateringer. Avlsrådet for den enkelte rase har utover 

felles avlsrådsmøter hatt digitale møter og hatt hyppig kontakt via chat og/eller 

Facebook.  

Fagartikler 

Avlsrådet har skrevet to fagartikler i 2021, om epilepsi og forskningsprosjektet i 

samarbeid med NMBU, samt en artikkel om nedarving av barter og bryn hos SV. 

Felles avlsråd/Raseutvalget (RU) 

Felles avlsråd - som har vært en felles møteplass for avlsråd og avlsrådsledere i 

fuglehundklubbene, ble i 2020 innlemmet som en del av Raseutvalget. 

Avlsrådsledere eller representanter for avlsrådet i de ulike klubbene deltar i RU 

sammen med ledere for klubbene. For NVK har avlsrådsleder og nestleder deltatt i 

RU-møtene frem til DK/RS 2021. Deretter har nestleder og styremedlem deltatt. Fra 

november 2021 ble det besluttet i styret at det er hensiktsmessig at avlsrådet også 

deltar i RU.  

Kontakt med naboland 

AR har sporadisk kontakt med de andre nordiske landene på flere nivåer. 

For LV er det på grunn av liten populasjon helt nødvendig å benytte utenlandske 

hannhunder. Her vil AR utrede muligheten for import av frossen sæd i regi av 

avlsrådet. Dette vil medføre kontakt med flere land, også utenfor nabolandene. 

AR samarbeider også med Danmark og Sverige når det gjelder fargen «Gelber 

Brandt» på KV.  

AR har også hatt kontakt med det svenske avlsrådet for strihår i forbindelse med 
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epilepsiprosjektet. Her vil vi ta opp kontakten igjen da det er verdifullt om vi også kan 

få inn prøver av svenske hunder. Ellers har AR stor nytte av de danske, svenske og 

finske databasene i avlsarbeidet. 

 

Reproduksjon og avlsverktøy 

Henvendelser om parringer 

Vi opplever at det er en positiv utvikling når det gjelder henvendelser til avlsrådet. 

Flere ber om råd, også de som ikke har en godkjent avlshund eller har en parring 

som kan legges ut som godkjent. AR ønsker dialog med alle, og selv om man ikke får 

til en parring som fyller alle kriteriene til en godkjent parring kan AR bidra med nyttige 

innspill og kunnskap om hunder og linjer. Dette er slik vi ønsker det, det vil si å være 

en naturlig kontakt- og samarbeidspartner når oppdrettere vurderer avl. Selv om det 

fremdeles er slik at mange har bestemt seg for hannhund i det de henvender seg til 

avlsrådet, er det likevel flere som er åpne for innspill og søker informasjon fra 

avlsrådet.  

Valpeproduksjonen 

Valpeproduksjonen har totalt sett vært for lav i forhold til etterspørselen. De fleste kull 

er "utsolgt" før valpene kommer. Det er registrert både henvendelser fra valpekjøpere 

til avlsrådet og vi ser jevnlige innlegg i sosiale medier at det kan være vanskelig å få 

kjøpt valp, særlig for nybegynnere, og de som ikke jakter eller går jaktprøver. Det har 

også i 2021 vært et korona-år med mye hjemmekontor og gode forhold for å ta imot 

valp, slik at etterspørselen etter valp også har vært ekstra stor.  

Avlsplan = RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) 

RAS ble jobbet ferdig i 2018 og lagt frem for DK i 2019. RAS dokumentene ble sendt 

til NKK i 2019. NKK har fremdeles ikke prioritert å gjennomføre arbeid med revisjon 

av raseklubbenes RAS dokumenter. Våre RAS dokumenter fra 2019 er derfor ikke 

formelt godkjent av NKK, men RAS fungerer utmerket som klubbens avlsplan. 

 

Det har vært kontakt med NKK to ganger i løpet av 2021 vedrørende godkjenning av 

RAS.  

Avlsindekser  

Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i avlsarbeidet. Vi opplever at medlemmene 

og oppdrettere stadig blir mer opptatt av å bruke indeksene. I periodene med 

nedstenging av jaktprøver, først på grunn av hundesykdommen og deretter korona, 

var indeksene ekstra nyttig i avlsarbeidet da man hadde få eller ingen prøvekritikker 

på nye hunder som aldersmessig klare for avl. Indekskjøring skjer to ganger årlig, 

etter høstsesongen og etter vintersesongen. Målet er at vi skal ha oppdaterte 

indekser innen utgang av juni og i løpet av januar. Dessverre er det stadige 

forsinkelser i dette arbeidet. Forsinkelser skjer i flere ledd, både ved uthenting av 

data fra raseklubbene, og ved kjøring av data.  
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NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med 

avlsplanen vår RAS. Det er en relativt stor andel importer/import av gener, dette 

påvirker klubbens innflytelse på utviklingen av hundene våre. Våre hunder blir 

påvirket av den avl som føres i landene vi importerer hunder fra. Dette trenger ikke 

være negativt, men utviklingen blir mer uforutsigbar både når det gjelder helse, 

gemytt, eksteriør og jaktlige egenskaper. Det er viktig å være ekstra nøye med å 

sjekke importhundenes slektninger. Kontakt med andre land er derfor viktig. 

IT 

Datahound, NVK’s hundedatabase fungerer godt.  

Vi registrerer at mange er opptatt av hvilke hunder som ligger på avlshundlistene, 

mens andre ikke er klar over at de har en hund som er kvalifisert og heller ikke 

melder dette inn. Vi har i 2021, via relevante Facebook-grupper, oppfordret eiere om 

å sjekke om de har en godkjent avlshund og bedt om at de kontakter oss. Det har 

ført til at flere har kommet med på lista over godkjente hunder. 

Det er viktig å huske at vi må opprettholde genetisk variasjon og jo flere avlshunder, 

jo bedre.  

Helse 

Utviklingen av HD 

Avlsrådet følger godt med på HD utviklingen for rasene våre. I 2021 har det vært et 

godt resultat for alle rasene. I 2020 kom det kriterium om krav til samleindeks på 200 

for godkjente parringer for KV, dette for å få ned tallet på hunder med HD. For SV ble 

det krav til avkomsgranskning etter første kull for avlstisper samt at for å få godkjent 

parring må minst en av hundene ha HD A. Det er fortsatt for tidlig å si hvilken effekt 

dette har hatt gjennom lengre tid, men det økte fokuset på HD er forhåpentligvis en 

del av årsaken til meget godt resultat de to siste årene. Det er fortsatt svært viktig å 

sjekke linjer ved import eller bruk av utenlandsk hannhund. AR ser også i år at 

importhunder eller avkom av utenlandske hunder har en større andel HD enn de 

norske linjene. 

 

Epilepsi 

Antall meldinger om epilepsi opplever vi at har økt etter at det ble lagt ut informasjon 

om samarbeidet med Frode Lingaas ved NMBU. De tar imot prøvemateriale fra friske 

hunder, syke hunder og deres slektninger. Det er i 2021 kommet inn flere "gode" 

prøvesett av hunder som har fått diagnose, med foreldre. Avlsrådet har hatt kontakt 

med oppdrettere som har vært veldig positive til å bidra med prøver. Det er mottatt 

ca. 15 prøver i 2020 0g 26 prøver i 2021. Prøvene kommer både fra hunder med 

epilepsi, og noen friske hunder. Av hundene i 2021 er ca. halvparten hunder med 

epilepsi. 

Det er også kommet inn prøver fra noen familier, det vil si epilepsihunder der det 

også er også er innhentet prøve av begge foreldrene. Dette er svært viktige 
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prøvesett! 

10-12 hunder er sekvensert og er bakgrunn for foreløpige resultater. Veien videre går 

via flere prøver og flere analyser.  

Flere prøver er viktig for å komme videre. Hunder som har hatt epilepsianfall og som 

går på medisinering vil være svært viktige å få prøve fra, friske foreldre til hunder 

med epilepsi og andre gamle friske hunder. Med gamle hunder menes hunder som 

aldri har hatt epilepsi på 8 -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. Forskningsprosjektet 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 eventuell gentest. En enkelt sekvensering av prøver koster 

mellom 10 000 – 15 000 kr. 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 det i slutten av 2022 eller 2023 kan være mulig at det er utviklet en 

gentest. 

NVK ved avlsrådet donerte i desember 2021 kr 35 000,- til ytterligere analyser. Det er 

lagt inn tilsvarende midler på forslag til budsjett for 2022.  

Det er også formidlet kontaktinformasjon og prøveskjema til den svenske klubben. 

Det hadde vært ønskelig om de kunne bidra med flere prøver, og kanskje en 

donasjon til prosjektet. 

 

Annet vedrørende helse 

Avlsrådet følger med på sykdomssituasjonen for rasene våre både i Norge og i andre 

land. Ved årsskiftet fikk AR melding om en avlshannhund som er bærer av det 

autosomale, recessive ECLE- genet (Exfoliative cutaneous lupus erythematosus). 

Genet kan gi en autoimmun alvorlig hudsykdom (kroppen starter feilaktig å produsere 

antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev). Sykdommen opptrer kun 

hos KV. Avlsrådet har påbegynt arbeidet med å få oversikt over status til slektninger 

til hunden. Vi følger som tidligere med på både vWD og EBJ på KV, uten at vi har 

sett noe av dette i Norge. Vi holder situasjonen under oppsikt og test av importer som 

brukes i avl vil være en faktor som vil redusere risiko. 

Det kommer enkelte meldinger om sykdommer som allergi og OCD.  

Vi har imidlertid også opplyst at vi gjerne ser at avlsrådet blir informert om syke 

hunder. Dette gjelder alle typer sykdommer som kan ha en arvelig faktor, for 

eksempel allergi, OCD (bruskløsning), korsbåndskader og entropion (innrullet 

øyelokk) Listen er ikke uttømmende. Når vi sitter på slik informasjon kan vi fraråde 

avl som medfører at hunder med samme sykdom i linjene kobles sammen. 

Avlshundene selv skal selvsagt være friske.  

Vi har i 2021 hatt dialog med flere oppdrettere i forbindelse med arvelig sykdom. 

Avlsrådet har stor respekt for oppdrettere som tar kontakt og informerer om sykdom i 

linjer/kull. Vi er takknemlig for, og avhengig av åpenhet om slike sykdommer om 

vorstehhunden skal være like frisk og robust også i fremtiden.  
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Eksteriør 

I 2019 ble det opprettet en pris for beste jaktpremierte utstillingshund.  

I 2021 har det vært gjennomført færre utstillinger enn oppsatt. Vi har likevel fått inn 4 

søknader på KV, 2 søknader på SV, og 1 søknad på LV. Vinnerne er legges ut på 

nettsiden og kan finnes i årsmelding for den enkelte rase. 

Vi fikk godkjenning fra NKK til å gjennomføre høydemåling for alle rasene på alle 

utstillinger i 2019 og 2020. Dette på bakgrunn av at det har blitt reist spørsmål om 

hundene har blitt mindre i fysisk forstand, dette gjelder særlig for SV og KV.  

Dessverre var vi maksimalt uheldig med hensyn til den perioden dette skulle 

gjennomføres, i 2019 falt mange høstutstillinger ut grunnet hundesykdom, og i 2020 

og 2021 grunnet Corona. Vi har tatt en oppsummering på dette og bør søke NKK om 

å få en ny periode for gjennomføring av høydemåling da det viser seg at de fleste 

dommere ikke har gjennomført målinger. AR må også finne årsaken til manglende 

målinger, om det dreier seg om manglende informasjon. 

 

Farge «Gelber Brandt» hos KV 

NVK har over lang tid påpekt at det er en feil i oversettelsen av rasestandard for KV. 

Dette gjelder angivelsen «Gelber Brandt» i den tyske standarden.  

«Gelber Brandt ist zugelassen», oversatt i den norske standarden til:  

«Gule tan-tegninger tillatt.»  Dette mener vi er feil, og vi har angitt i det omtalte 

rasekompendiet hva vi mener er riktig håndheving av denne fargevarianten. Den 

tyske standarden angir ikke noe om hvilken farge dette faktisk er og hvor mye som er 

tillatt av denne fargen. Det ble derfor forfattet og sendt en felles henvendelse fra KV-

klubbene i Sverige, Danmark og Norge til den tyske klubben for korthår i mars 2021 

hvor vi ber om en beskrivelse av fargen og hvor mye/hvor på kroppen denne fargen 

er tillatt. Vi fikk dessverre ikke svar og det er sendt purring per e-post. I desember 

2021 ble brevet samt følgebrev sendt på nytt, denne gangen på papir og via ordinær 

post. Så håper vi at saken får en avklaring og kan avsluttes med 

ferdigstilling/godkjenning av RAS. 

NVK planlegger for en konferanse for eksteriørdommere i første kvartal 2023. Hvis 

RAS fortsatt ikke er godkjent når konferansen avholdes vil AR tilrettelegge slik at 

konferansen holdes med bakgrunn i gammel RAS hvor det opplyses om foreslåtte 

endringer i RAS som ligger til godkjenning. 

 

For resultater fra utstillinger og prøver, samt statistikk, vises det vises til årsmelding 

fra hver rase. I tillegg kan resultater finnes på datahound og Dogweb.  

 

Tone Engløkk Jorde, Avlsrådsleder  
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Avlsrådet korthår årsberetning 2021 

Avlsrådet for KV i 2021 har bestått av Britt Schibbye, Ingeborg Nygaard og Arild W. 
Hansen. 
 

Arbeidet i avlsrådet - KV 
Ingen fysiske møter i 2021, men digitale møter har vært avholdt på Teams. I tillegg 
bruker vi mye epost og FB- gruppe. 
 
I løpet av 2021 har vi som i 2020 hatt ca 30 formelle henvendelser om parringer.  De 
fleste oppdretterne har bestemt seg for hannhund men noen spør om forslag. 
 
Avlsrådet har godkjent 25 parringer (inkl 11 stk som ikke forventes født før 2022), 
hvorav 4 fikk status som andre  parringer. Videre gikk 2 gikk tom og 2 ble ikke 
gjennomført. På slutten av 2021 synes det som det står bra til med 
valpeproduksjonen inn i 2022.  
 
Selv om vi jobber for at oppdretterne skal ønske å benytte AR som en 
samarbeidspartner i avlsspørsmål, og at parringene oppfyller avlskriteriene til 
klubben vil det nok alltid være noen parringer som ikke avlsrådet håndterer. 
 
Det kommer og henvendelser fra svenske oppdrettere som ønsker opplysninger om 
norske hunder. Vi har videre tispeeiere som vil bruke svenske og finske hannhunder, 
der vi må undersøke bakgrunnen til disse. Rasekontaktene får også noen 
henvendelser fra aktuelle valpekjøpere. 
Vi får og inn resultater og innmeldinger til avlspris og årets jaktpremierte 
utstillingshund, med innmeldingsfrist 31.12. Dette må gjennomgås av oss med 
dokumentasjon i Dogweb og våre nabolands resultatbaser. 
 
 

Avlspris 

 

Avlspris 2021 
     

      

NO48570/10 N UCH Rampen's Extra 
    

Eier: Nina Smidtsrød 
     

Totalt 2 kull, 17 avkom Avkom Jaktpremie HD Utstilling Poeng 

 
Rampen's Rte Senta 1. UK B 

0 0 

 N UCH N JCH N J (K)CH 
Rampen's Rte Flax 

1. VK m. ck A UCH 
7 

 N UCH Rampen's Tae 
Ellevill 

1. AK A UCH 
5 
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 N UCH Rampen's Tae 
Claudio 

1. AK B UCH 
5 

 
Rampen's Tae Karma 1. AK A exc 

5 

 
Rampen's Tae Embla 3. UK A exc 

1 

 
Rampen's Tae Sisu 3.UK B exc 

1 

SUM 
    24 

      

NO36486/13 
N JCH N UCH N J(K)CH 
Rampen's Rte Flax 

    

Eier: Nina Smidtsrød 
     

Totalt 2 kull, 14 avkom Avkom Jaktpremie HD Utstilling Poeng 

 
Rampen's Ubf Helt Dilla 1. UK B ex 

5 

 
Rampen's Ubf Lucky Liss 2. AK B vg 

3 

 
Rampen's Ubf Kira 2. UK A ex 

3 

 
Rampen's WRF Helt Gira 2. UK A vg 

3 

 
Rampen's WRF Happy 1.AK A ex 

5 

 
Rampen's WRF Kløver 1. AK A ex 

5 

SUM 
    24 

      

NO39969/10 Høgdalia's BKE Nesta 
    

Eier: Øystein Dahl 
     

Totalt 2 kull, 18 avkom Avkom Jaktpremie HD Utstilling Poeng 

 
Høgdalia's ENS Lily 1. AK B vg 

5 

 
Høgdalia's ENS Bounty 2. UK A ex 

3 

 
Høgdalia's GNT Leia 1. AK A cert 

5 

 
Høgdalia's GNT Texas 1. VK m.CK A cert 

7 

SUM 
    20 
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Årets jaktpremierte utstillingshund 2021 
 

          

Reg nr Navn 
Utst.dat
o 

Tellende 
resultat 

Deltaker
e 

BHK/BT
K 

Poen
g 

BI
R 

BI
M 

Su
m 

NO47548/1
6 

NORD UCH 
NORDIC UCH 
DKJV-17 NJV-
17 NV-17-18 
Rugdelias 
ZAE Livia 

       28 

Eier: Anne 
Grete 
Langeland, 
5243 Fana 

 
5/6/21 

NKK 
Sandefjor
d 

7 
1. BTK 

5 2  7 

  
14/8/21 

NJFF 
Elverum 

14 
1. BTK 

6 2  8 

  
4/9/21 

NKK 
Rogaland 

2 
1.BTK 

4 2  6 

  
20/11/21 

NKK 
Sandefjor
d 

7 
1.BTK 

5 2  7 

NO33508/1
8 

N UCH 
Sølvrabbens 
Aaa Narya 

       22 

Eier: Tor 
Danielsen, 
2030 
Nannestad 

 
23/5/21 

NVK, 
Buhol 

33 
1.BTK 

8 2  10 

  
26/6/21 

Romerike 
FHK, 
Fetsund 

2 
1.BTK 

4 2  6 

  
17/7/21 

ØFHK, 
Savalen 

8 
1.BTK 

5  1 6 

NO33512/1
8 

NJV-18 
NORDJV-18 N 
UCH 
Sølvrabbens 
Aaa Apollo 

       12 

Eier: 
Vibeke 
Dale Oen, 
5337 Rong 

 
19/6/21 

Hallingdal 
FHK, Ål 

6 
1. BHK 

5 2  7 

  
20/6/21 

Geilo 
JFF, Ål 

3 
1.BHK 

4  1 5 
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NO53480/1
9 

Masterbakken
s aeo Árja 

       6 

Eier: 
Ingeborg 
Nygaard, 
9350 
Sjøvegan 

 
29/5/21 

HVFK, 
Lødingen 

3 
2. BTK 

3    

  
12/6/21 

MTFK, 
Bardufoss 

5 
2.BTK 

3    

 
 

Avlsgrunnlaget   
Ved utgangen av 2021 er det 72 avlshanner mot 76 i 2020 på lista over godkjente 
avlshanner. En del hannhunder falt også i 2021 ut av godkjentlisten  pga alder. 
Avlsrådet oppfordrer hannhundeiere til å sjekke om deres hannhund oppfyller 
kravene for å bli godkjent som avlsdyr for å øke avlsbasen.  Det er 76 avlstisper på 
lista ved årets slutt, mot 88 i 2020. 
Genetisk variasjon har fremdeles stort fokus og det er gledelig at oppdrettere 
benytter utenlandske hannhunder på sine tisper. Utfordringa er at nivået og 
sikkerheten på indeksene er mindre ved manglende data på disse. Vi må følge med 
på disse tallene etter hvert som avkomsdata kommer inn. AR setter 
Viltfinner/Jaktlystindeks til 100/100 på utenlandske hunder når vi vurderer og 
godkjenner parringer, men dette tallet følger ikke med når avkom får beregnet sine 
indekser, da settes utenlandske foreldre til historisk middel (lavt). Vi benytter og 
skjønn. Utover dette må vi alltid ta høyde for at vi kan få inn uønskede 
lidelser/sykdommer ved bruk av utenlandsk avlsmateriale. 
 

Registrering av valper og kull 
I datautplukk av NKK Dogweb 10.1.22 er det 36 norskfødte kull i 2021 med totalt 250 
valper født (189 i 2020).  
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En flott økning for vår rase! 15 kull er godkjent etter NVK’s avlskriterier. Oppdrettere 
til 5 av kullene som er født har vært i kontakt med avlsrådet men pga bruk av 
hannhunder med for mange avkom tilfredsstilte ikke parringene klubbens avlskriterier 
og kunne ikke legges ut på valpelista til klubben. 13 hunder er i Dogweb registrert 
importert i 2021. Sverige er det landet de fleste av våre importerte hunder kommer 
fra (4 voksne og 3 valper i 2021), men og hunder fra Tyskland, Serbia og Polen er 
registerte i NKK i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227

278

237

165

233

163

232

256

193

219

190 191 190

250

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antall registrerte KV valper 2008-2021



 

25 
 

Valpeproduksjon i våre naboland: 
Sverige: 

 
 
 
 
Finland: 

 
 
Avlsrådet registrerer at de aller fleste har solgt alle valpene når de er leveringsklare, 
og vi oppfordrer flere til å avle på de gode tispene sine. 
  

Gemytt og atferd 
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over veldig bra. Fra 2019 påla NKK alle 
klubber å bruke digitale kritikker på utstillinger. Nå er alle kritikker tilgjengelig for alle 
og begrunnelse for manglende premiering kan leses.   

  
Helse og eksteriør       
Helsesituasjonen på Korthåret vorstehhund 
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra 
HD-røntgen som blir systematisk registrert. 
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Utvikling HD KV- (avlest, data i 
Dogweb 01.01-31.12) det enkelte år. 

 Ant avlest HD% 

2015 105 3 % 

2016 117 6 % 

2017 113 8 % 

2018 93 14 % 

2019 165 16 % 

2020 97 10 % 

2021 105 3% 

 

 
 
HD situasjonen for 2021 er svært gledelig, og vi må tilbake til 2015 for å finne et 
tilsvarende lavt antall. Men vi må ikke glemme at fokus på HD forsatt er viktig, og vi 
håper det gir seg utslag i at flere HD- røntger hundene sine.  



 

27 
 

Svensk- og finsk kennelklubb har gode, offentlige HD statistikker for vorstehhund 
korthåret og disse forsøker vi å følge med på. Finland sin kennelklubb beregner også 
HD- indeks. 
 
Utover det som er beskrevet om HD foran, kan vi fortsatt beskrive Vorstehhund 

korthår som en gjennomsnittlig frisk rase. Avlsrådet ønsker fremdeles at sykdommer 

som potensielt kan være arvelige, blir rapportert inn til oss slik at vi kan unngå å 

kombinere enkeltdyr og linjer som har de samme svakhetene.   

Eksempler på sykdommer som kan ha en arvelig komponent er korsbåndskader, 

bruskløsning (OCD), epilepsi, øøyelidelser som f. eks innrullede øøyelokk og 

hudlidelser som allergi. Ved årsskiftet fikk vi melding om en avlshannhund som er 

bærer av det autosomale, recessive ECLE- genet (Exfoliative cutaneous lupus 

erythematosus). Genet kan gi en autoimmun alvorlig hudsykdom (kroppen starter 

feilaktig å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev). I 

dette tilfellet var det eier av hunden som tok kontakt og avlsrådet har påbegynt 

arbeidet med å få oversikt over status til slektninger til denne. Vi er takknemlig for, og 

avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden skal være like frisk og 

robust også i fremtiden. 

Eksteriør 
Det foreligger 235 utstillingsresultat fra 157 ulike individ som har kunnet delta på 52 
terminfesta OG gjennomførte utstillinger for rasen i 2021. Dette er en liten og gledelig 
oppgang fra 2020 (tross covid-19 og 45 avlyste utstillinger iflg terminlista). 
 
Fordeling på premiegradene er relativt uendret. I 2020 fikk 46 % E, 21% fikk VG og 6 
% fikk G. I 2021 fikk 49% E, 19 % VG og 6 % G.  
 

 
AR ba NKK om høydemåling på alle våre hunder på utstilling i 2019. Men usikker på 
hvorvidt alle dommerne måler hundene og hvordan AR eventuelt skal følge med på 
denne registreringen. 
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Resultater fra prøver 2021 
Antall jaktpremieringer på KV  i 2021 er 145, hvorav ca 33% 1.premier, 45% 2. 
premier og 22%  3.premier. 
 
I ”normalår” 2018 var antallet premieringer 217 med en premierings% på 18,5 og 
2019 221 premieringer med en premierings% på 21,4. I korona-årene 2020 ble det 
146 premieringer og i 2021 145 premieringer med en premierings% på 18.9.  
 
Antall starter i 2021 var 716 (780 i 2020, 1035 i 2019 og 1262 i 2018).
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Apportprøver 
Deltagelse har vært relativt høy, det samme er premieringsprosenten på 
apportprøver i 2021. 
I 2019 var det 185 starter og 81% premiering. I 2020 var det hele 228 starter med en 
premierings% på 70. I 2021 ble det 213 starter med en premierings% på 72 og de 
fleste 1. premier!

 
  
  
Vi ønsker at samtlige oppdrettere setter seg inn i NVK sin avlsplan, vi har sammen et 
ansvar for å avle rasetypiske hunder med gode jakt- og eksteriøregenskaper. 
 
Avlsrådet vil takke for et godt år for rasen vår i 2021 og ønsker lykke til med både avl 
og alle de prøver og utstillinger som vi krysser fingrene for blir gjennomført i 2022. 
  
  
Ingeborg Nygaard, Britt Schibby og Arild W. Hansen, avlsrådet korthår 
 
 

Avlsrådet Strihår årsberetning 2021 

2021 ble også sterkt preget av korona. Som i 2020 synes vi å merke at 

hjemmekontoret og den manglende muligheten for feriering i sydligere strøk har fått 

avlsinteressen opp blant medlemmene av NVK. I strihårgruppa har vi håndtert et likt 

antall henvendelser som i fjor. Henvendelsene spenner fra parringsforespørsler, 

spørsmål om sykdom, spørsmål om gjeldene kriterier, oppdatering av 

hannhund/tispeliste og indekser. Strihårsrådet har bestått av Sigurd Nikolaisen, Tone 

Engløkk Jorde (fram til juni), Ørjan Alm og Ida Sollie (fra september). Møtevirksomhet 

ved digitale møter, og jevnlig kontakt via meldinger. 

Angående parringsforespørsler har det som tidligere år vært mange der tispeeier 

allerede har bestemt seg, men vi synes det er flere som melder fra tidlig og ønsker 

en diskusjon rundt sine valg og muligheter. Det ble registrert 24 valpekull i 2021, av 

disse er 5 født i 2020 og 1 i 2019. I tillegg vet vi det er født noen kull på høsten som 

ikke er blitt registrert enda og dermed ikke er med her i denne oversikten. 

De 18 kullene født, og registrert, i 2021 resulterte i 136 valper. Dette gir en 

gjennomsnittlig kullstørrelse på 7,6 valper. Vi ser at fruktbarheten holder seg på et 

relativt stabilt nivå de siste årene. Små svingninger vil det alltid være. 
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Det ble importert 10 hunder til Norge i 2021, en blanding av valper og voksne. Disse 

kom som tidligere primært fra Sverige og Danmark, men det var også en serber som 

ble importert. Avlsrådet følger spent med på om slike individ får betydning for avlen 

videre. 

Av 18 kull som ble født i Norge i 2021 var avlsrådet involvert, i større eller mindre 

grad, i 12 av dem. 3 av kullene var i kategorien «andre parringer». 2 var ikke 

godkjente i henhold til avlskriteriene og 7 kull oppfylte alle kravene til «godkjent 

parring». De gjenstående 6 kullene var 1 kull med for høy innavlsprosent. 1 kull hvor 

alle krav var oppfylt men oppdretter tok ikke kontakt for å få kullet på valpelista. 1 kull 

som oppfylte krav til «andre parringer», men oppdretter tok ikke kontakt for å få kullet 

på valpelista. 1 kull hvor oppdretter valgte å inseminere med en gammel hannhund 

uten kontakt med avlsrådet, dette kullet hadde ikke nådd opp til indekskravet, og 

tispa er ikke avlsgodkjent grunnet manglende utstillingspremie. 2 kull hvor verken 

mor eller far er jaktpremiert, her er også ene kullet på ei tispe med C-hofter. 

Spredning av avl 

Vi registrerer at det har vært noen linjer som har dominert de siste årene og noen 

individer har etter hvert et betydelig antall valper etter seg i vår lille populasjon. Med 

det sagt er det såpass stor utveksling fra/til Sverige at vi foreløpig ikke anser det som 

et problem, men vi forsøker hele tiden å spre avlen for å bevare en viss bredde. Det 

finnes flere godkjente avlshunder som ikke er brukt enda. 

Gemytt 

Det har kommet flere rapporter fra jaktprøver om individer som dominerer og henger 

på makker. Dette virker å være flere enn fra tidligere år – av uviss årsak. Primært 

dreier det seg om unghunder, men vi følger med videre, om det skulle utvikle seg. 

Det har også kommet noen rapporter på hunder som ikke lar seg undersøke av 

dommer på utstilling, og avlsrådet mener vi må passe på at hundene ikke blir avlet 

for myke/svake i gemyttet. Strihåren skal være en nervefast og harmonisk hund jfr. 

rasestandard. 
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Helse og eksteriør        

Helsesituasjonen på Strihåret vorstehhund 

Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra 

HD-røntgen som blir systematisk registrert.  

Utvikling HD SV-  (avlest, data i 

Dogweb 01.01-31.12) det enkelte år.  

 Avlest HD % 

2015 71 16 % 

2016 74 8 % 

2017 84 8 % 

2018 83 16 % 

2019 102 14 % 

2020 76 7 % 

2021 104 6 % 

 

HD- grad er på et akseptabelt og bedre nivå i 2021, sammenlignet med 2015, 2018 

og 2019, og det er gledelig.  

Rasen er liten, og HD i et eller to kull som blir røntget samme år vil gi stort utslag. 

Fokus på HD er viktig, og vi håper det gir seg utslag i at flere HD- røntger hundene 

sine. 

Svensk- og finsk kennelklubb har gode, offentlige HD statistikker for vorstehhund 

strihåret og disse forsøker vi å følge med på. Finland sin kennelklubb beregner også 

HD- indeks.  

På linje med NKK, ønsker vi å ha et økt fokus på helse i tiden framover. Utover det 

som er beskrevet om HD foran, kan vi fortsatt beskrive Vorstehhund strihåret som en 

gjennomsnittlig frisk rase, Avlsrådet ønsker fremdeles at sykdommer som potensielt 

kan være arvelige, blir rapportert inn til oss slik at vi kan unngå å kombinere 

enkeltdyr og linjer som har de samme svakhetene.  Eksempler på sykdommer som 
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kan ha en arvelig komponent er korsbåndskader, bruskløsning (OCD), epilepsi, 

øyelidelser som f. eks innrullede øyelokk og hudlidelser som allergi. 

Klubben er med i et samarbeidsprosjekt med NMBU om epilepsi på våre raser. Her 

oppfordrer man alle med hunder som har epilepsi eller har hunder med epilepsi i sine 

linjer om å sende inn blodprøver. Det skal undersøkes om man kan finne genet som 

framkaller epilepsi. Mer om dette ligger ute på klubbens hjemmeside.  

Vi er avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden skal være like 

frisk og robust også i fremtiden.  

 

Strihår og utstillinger 2020 

106 SV har deltatt på 149 utstillinger med følgende fordeling av premier: 

 E VG G 

UK 16 2 5 

AK 21 8 3 

BK 29 12 2 

 

To hunder søkte om å bli årets jaktpremierte utstillingshund i 2021, og vinner ble: 

• N BS N UCH SE VCH SEJV-19 NV-21 Holebakken's Mirac  

Strihår og apportprøver 2021 

Det har vært en økning i antall starter siden i fjor, men premieringsprosenten holder 

seg stabil.  

I 2021 ble det på 223 starter delt ut 115 førstepremier, 44 andrepremier og 21 

tredjepremier. Dette er rett i underkant av 81% prosent premiering. 

De tre mest premierte hundene er: 

• SE42748/2017 Paulssons Caliber som fikk totalt 6x 1AK 

• NO49157/17 Stakkhaugen's Harket med 5x 1AK og 2AK 

• NO48019/14 Schou's Saga med 5x 1AK 
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I 2020 hadde strihår 166 premieringer på 203 starter som tilsvarer samme 

premieringsprosent.  

Strihår og jaktprøver 2021 

2021 startet 496 strihår på jaktprøver. Dette er en økning på 10 starter siden 2020. 

Premieringsprosenten ligger på 17,5% i 2021 mot 17,3% i 2020. 

 

Gjennomsnitt for karakterene er: Jaktlyst 4,2 – fart 4,2- selvstendighet 5,6 – 

søksbredde 3,5 – reviering 3,6 – samarbeid 3,8 og er uforandret sammenlignet med 

gjennomsnitt for 2020.  Karakterene viser en oppgang i på 0,1 for jaktlyst, fart, 

søksbredde og reviering fra 2019.  
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Premiene fordeler seg mellom 24 førstepremier, 35 andrepremier og 24 

tredjepremier. 

Det er mange hunder som har flotte resultater, hundene som fikk førstepremie er: 

Vinter: 

• 1.AK – SV Gallokåsens P-Yaggen, Leif Zakariassen, Gallok, 11. april  

• 1.AK – SV Gallokåsens O-Foyn, Stephan Winsjansen, Andøya, 18. april 

Høyfjell høst: 

• 1.AK – SV Gallokåsens P-Abby, Sigurd Klementsen Beldo/Karl Petter Beldo, 

Kautokeino, 5. sept. 

• 1.UK – SV For The Win Alot of Beretta, Mali Nordvang Rundfloen/Marianne 

Steenland, Dalsbygda, 5. sept. 

• 1.UK – SV Kvasshøgdas Castor, Bjørn Sørlie, ørskogfjellet, 3. okt. 

• 1.AK Fullkombinert – SV A-Myrtel Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum, 

Snåsa, 22. aug. 

• 1.AK – SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze, Røros, 22. aug.: 

• 1.VK med CK kval. – SV Speldragets J-The Boss, Rune Fossum, Fosen, 21. 

aug. 

• 1.VK kval. – SV Springleikens Mi Ra, Sigmund Nyborg, Verdal, 27. aug. 

Lavland: 

• 1.UK – SV Kvasshøgdas Nova, Britt Svendsen, Hamar, 10. okt. 

• 1.UK – SV Kvasshøgdas Nova, Britt Svendsen, Vestfold, 23. okt. 

• 1.AK – SV Grofjällets Tjapp, Namdal, 24. okt. 

• 1.VK finale – SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze, Vestfold, 3. okt. 

• 1.VK NM kval – SV Ice Artemis Freyja, Monica Sawicz, Vestfold, Hamar, 8. 

okt. 

• 1.VK med CK – SV Speldragets Golddigger, Randi Schulze, Forus, 28. nov. 

Skog: 



 

35 
 

• 1.AK – SV Speldragets Jaktlykke, Ronja Pedersen, Pasvik, 22. aug. 

• 1.AK – SV Ruggugglans Boss, Thomas Klever, Presteseter, 22. aug. 

• 1.AK – SV Tjuvskyttens Hasse, Ida Sollie, Gudbrandsdal, 25. aug. 

• 1.AK – SV Tjuvskyttens Hasse, Ida Sollie, Budor, 1. sept. 

• 1.AK – SV Speldragets F Golddigger, Rand Schulze, Budor, 1. sept. 

• 1.AK – SV Brimi, Morten Sand, Budor, 1. sept. 

• 1.AK – SV Sneppelundens Dina, Jan Frode Hagstrøm, Steinkjer, 6. okt. 

• 1.AK – SV Nattmålsheias Ronja Røverdatter, Torgeir Dahl, Dividalen, 17. okt. 

• 1.AK – SV Speldragets J-The Boss, Rune Fossum, Tiurprøven Malvik, 12. 

nov. 

Det er ekstra moro å trekke frem NO43102/12 Speldraget's F Golddigger som med 

sine 2x 1AK og 2x 1VK (en med CK) og 4x 2Ak og en 4VK vant NVC cupen for fjerde 

gang i år, i tillegg til å rangere høyest i Norgescupen. Golddigger fyller 10 år  i 2022. 

NM høyfjell  

På NM høyfjell stilte seks strihår i kvalifiseringen. Strihår fikk ingen premierte i løpet 

av NM høyfjell. Av disse var det kun Myrtel som fikk bli med til semifinalen.  

• Bivdar av Brandsegg Søndre / NO39932/16 

• A-Beethoven Av Brandsegg Søndre / NO32300/15 

• Speldraget's J-The Boss / NO36304/18 

• A-Myrtel Av Brandsegg Søndre / NO32304/15 

• Speldraget's F Golddigger / NO43102/12 

• Springleikens Mi Ra / NO47000/16 

I lagkonkurransen ble strihårslaget  sjnummer 6 av 7.  

NM skog 

I NM skog stilte følgende tre hunder. 

• Ruovdi / NO47748/16 

• Springleikens Mi Ra / NO47000/16 

• Ben Av Raisjav'ri / NO34566/11 

Av disse gikk Rouvdi videre til semifinalen. Ingen strihår ble premiert.  

NM lavland  

I NM lavland fikk disse tre hundene premiering.   

• SV Ice Artemis Freyja og Monica Sawicz fikk 1.VK NM kval.  

• SV Brå til Rune Brenna fikk 2.VK NM kval. 

• SV Munkefjellets Vill Iver til Ellen Marie Imshaug fikk 4.VK NM kval. 
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Ingen av disse ble premiert i semifinalen, eller gikk videre til finalen.  

Strihårslaget fikk også NM-bronse lavland med følgende lag: 

• Spelddaget’s Golddigger (NO43102/12), fører Randi Schulze 

• Ice Artemis Freyja (IS19234/14), fører Monica Sawicz 

• Munkefjellets Vill Iver (NO54999/14), fører Ellen Marie Imshaug 

Individuelt i lagkonkurransen fikk SV Speldragets Golddigger til Randi Schulze 4.VK 

NM lag. 

NM vinter 

NM Vinter Andøya 2021 ble dessverre avlyst pga. smittesituasjonen vedr. COVID-19. 

Norsk derby 

I norsk derby var det 16 strihår påmeldt, men bare For The Win Alot of Beretta / 

SE35077/2020 til Mali N. Rundfloen klarte kvalifiseringskravet. Dermed var hun 

eneste strihår som var med. De kom dessverre ikke videre til semifinalen.  

 

Avlsrådet Langhår årsberetning 2021 

Sammensetting og arbeidsfordeling Langhår avlsråd 2021 

Avlsrådet for langhår i 2021 har bestått av Liv Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen 

Arbeidet i avlsrådet. 

Det har vært gjennomført to vellykkede parringer i året som har gått. 
  
• Vindeggens Frøya x Pico v.d. Horstbüschen som resulterte i 4 valper. 
• Rognhøgdas Alva x Tor som resulterte i 6 valper 
 
Begge var godkjente parringer som oppfylte avlskriterier for langhår. På grunn av 

koronasituasjonen i Europa ble det gjennomført med kunstig inseminering både for 

Rognhøgdas Alva /Tor og Vindeggens Frøya / Pico v..d.Horstbüschen 

 

Oversikt over parringer de siste ti år: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ant 
kull 

6 3 3 3 4 3 3 1 4 2 

 
 
Så langt er det ikke påvist LV som er bærere av Lokus Ee. 

 

Vårt mål er at avlsrådet skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for alle 

oppdrettere å søke råd fra, og benytte avlsrådet som en samarbeidspartner.  
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LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av utstrakt bruk av utenlandske 

hannhunder. Vi har et godt samarbeid med dansk avlsråd og det brukes flere danske 

hannhunder, men det brukes også godkjente hannhunder fra Tyskland og Nederland. 

Rasekompendiet ble ferdigstilt i 2018 og RAS ble ferdig revidert i februar 2019, men 

vi venter fortsatt på at disse skal godkjennes av NKK. 

For 2022 har det kommet inn to henvendelser om parring; 
 
T H Enya x Asgaard vom Wilden Moor 

Vindeggens Svea x Rognhøgdas D-Dio 

 

Avlspris 
Det er ikke utdelt avlspris i 2021.  

 

Avlsgrunnlaget 
Vi har i 2021 økt fra 11 til 15 godkjente avlstisper. Antallet godkjente hanner er kun 

to. Avlsmassen er dessverre stabilt lav, og LV har fremdeles problemer med å få en 

base av godkjente hannhunder som ikke er i slekt med de avlsgodkjente tispene. 

Dette hadde vært sårt tiltrengt. Heldigvis har genetisk variasjon stort fokus og det er 

gledelig at flere oppdrettere benytter utenlandske hannhunder på sine tisper.  

Det er fremmet forslag til avlsrådet om import av frossen sæd i regi av avlsrådet for å 

få større variasjon i avlsarbeidet. Det innebærer at man finner nye hannhunder i 

utlandet og kjøper frossen sæd som lagres, og som brukes i avl på godkjente 

avlstisper. Avlsrådet vil i 2022 følge opp og se på muligheter for og kostnader ved en 

slik ordning.  

Avlsrådet kjenner til at det per i dag finnes frossen sæd i landet fra to godkjente 

norske hannhunder. 

 

 Registrering av valper og kull 
Etterspørselen etter valper har vært stor og det er ønskelig med ca. fem kull i året for 

å få noe vekst i rasen. Med den lave valpeproduksjonen som det er per nå går rasen 

ned i antall. 

 
I 2021 ble det registrert to kull med til sammen 10 valper: 

Begge parringene var godkjente med Locus E/E dokumentert.  

 

Det er ikke registrert noen importer i 2021. Det er en stor nedgang i produksjonen i 

forhold til 2020 hvor det ble født fire kull med til sammen 23 valper og det ble 

registrert 3 importer (valper født henholdsvis i 2020, 2019 og 2018) 
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Gemytt og adferd 
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra med noen unntak når det gjelder 

for dominante hannhunder. Avlsrådet er kjent med ett tilfelle av uønsket adferd fra en 

hannhund på jaktprøve i 2021. 

Ved vurdering av godkjent avlsmateriale fra utlandet har avlsrådet fokus på 

adferd/gemytt. Samarbeid med avlsråd i nabolandene er viktig når det skal benyttes 

utenlandsk hannhund.  

 

Helse og eksteriør 
Det er et mål at flest mulig røntger sine hunder. Det generelle inntrykket er at rasen 

har god helse selv om det bare er resultatene fra HD-røntging som blir systematisk 

registrert. Andelen HD-røntgede hunder øker jevnt. I året som gikk ble 20 hunder 

røntget.  

 

Noen LV selges også til Sverige. Ut fra det som er kjent er det heller ikke der påvist 

HD på norskavlede hunder. 

 
Tabell over HD-røntgede hunder og resultat 2014 - 2020 

 
Født 

Antall 
norske 
hunder 

Antall 
importer 

Totalt røntget  
 

antall                 % 

HD-fri 
A            B 

HD 
C 

HD 

D 

2021 18 2 20  15  3 1 1 

2020 23 1       

2019 8 0 8 100% 7 1 -  

2018 26 3 21 72 % 16 5 -  

2017 13 4 13 76 % 10 2 1  

2016 20 8 17 63 % 13 4 -  

2015 17 3 14 70 % 11 3 -  

2014 17 1 9 50 % 8 - 1  

 

Andelen HD-røntget hunder har økt jevnt og det er fra 2010 til 2020 påvist bare tre 

hunder med HD (C). I 2021 ble det røntget totalt 20 LV. Av disse var det 18 valper fra 

norske kull, alle med HD fri. To importerte valper fikk HD C (svak grad) og D (middels 

grad). 
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Utstilling 

Vi vil også i år minne om at man også må holde fokus på eksteriøret selv om man 

har stort fokus på hundenes jaktlige egenskaper. I den sammenheng mener vi at 

rasekompendiet vil være et nyttig verktøy fremover. Det er en sammenheng mellom 

hundens eksteriør og hundens helse og funksjon, og vi må ikke glemme at vi har et 

ansvar for å avle rasetypiske hunder med godt eksteriør. Rasestandarden og RAS 

ligger på vår hjemmeside og NKK. 

Det er positivt at rasen vises frem og LV holder god rasestandard. I 2021 har det 

vært noe færre utstillinger som følge av Covid-19 og noe færre hunder som er stilt på 

utstilling. 

 

Tabell over antall startende på utstilling fra 2015 til 2021 

Utstilling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antall starter 24 39 35 57 44 12 35 

Antall hunder 16 25 23 30 32 11 28 

2021: 19 av 28 hunder fikk Exellent og 11 med CK 

2020: 7 av 11 hunder fikk Excellent og 2 med CK  

2019: 21 av 32 hunder fikk Exelent 

2018: 25 av 30 hunder fikk Excellent. 

 

Prøveresultater 2021 

Det er flere hunder som er på vei opp med gode karakterer på jaktlyst og fart. 

Resultat fra 2021 viser at 13 av totalt 30 hunder ligger over 3,6 (gj.sn) i jaktlyst og 

fart. 

 

Fuglehundprøve – høyfjell  

Rognhøgdas Alva  - 2.AK 
Fjordlandets Lykke  -  2.AK 
Langemanns Lilly  -    3.UK 
Langvassåsens I-Divi -  3.AK 
Langvassåsens Luna - 3.AK 
Rognhøgdas Alva  - 3.AK 
Rognhøgdas Zorro-Kittos - 3.AK 

 
 
Fuglehundprøve – skog  

Rognhøgdas Alva  - 1.AK 

Rognhøgdas Alva  - 1.AK 

Fjordlandets Juni  - 1.AK 

Rognhøgdas Alva  - 3.AK 
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Det har i år vært en gledelig økning i antall jaktprøvestarter. Engerdalsprøven, en 

høyfjellsprøve bare for langhår, er uten tvil den viktigste faktoren til at mange nye 

prøvedeltakere kom på banen. Det er bare å ta av seg hatten for Helge Heimstad 

som tok initiativet og fikk gjennomført denne prøven. 

 
Tabell - oversikt over jaktprøvedeltakelse og premieringer 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ant.start. 39 57 36 57 30 26 85 

Ant. Hunder 14 20 14 17 14 11 30 

Ant.premieringer 4 9 3 8 6 7 11 

 

I apportgrenene hadde vi i 2021 29 starter og 27 premier. Det er høy andel 

premiering innen apport prøver hos de relativt få LV som deltar på apportprøver. I 

2019 var det en del nye hunder som forsøkte seg på apport og denne utviklingen 

fortsatte i 2020 og 2021.  

 
Tabell - oversikt over deltakelse på apportprøver og premier 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ant.start. 15 5 12 4 13 19 29 

Ant. Hunder 6 3 8 3 7 10 13 

Ant. Premier 14 5 6 2 6 11 27 

 
Apportprøve - premieringer 

1.AK – Fjordlandets Keira 
1.AK – Gullhornets Loke 
1.AK – Gullhornets Tor junior 
1.AK – Kjøttjegern’s Tequilla 
1.AK – Langvassåsens Ayla 
1.AK - Langvassåsens I-Divi 
1.AK - Rognhøgdas Alva 
1.AK - Rognhøgdas Alva 
1.AK - Rognhøgdas Alva 
1.AK - Rognhøgdas D-Dio 
1.AK - Rognhøgdas D-Sona 
 
2.AK – Fjordlandets Lykke 
2.AK - Gullhornets Tor junior 
2.AK - Kjøttjegern’s Camaro 
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2.AK - Langvassåsens A-Senna 
2.AK - Langvassåsens A-Senna 
2.AK - Langvassåsens Ayla 
2.AK - Langvassåsens Luna 
2.AK - Rognhøgdas D-Dio 
2.AK - Rognhøgdas D-Dio 
2.AK - Rognhøgdas D-Sona 
2.AK - Rognhøgdas D-Sona 
2.AK - Rognhøgdas D-Sona 
 
3.AK - Fjordlandets Keira 
3.AK - Fjordlandets Lykke 
3.AK - Langvassåsens Luna 
3.AK - Rognhøgdas Alva 
 

Norges første jaktprøve for langhåret Vorstehhund 
2.-3. oktober ble en merkedag i norsk langhårs historie da NVK Innlandet arrangerte 

høyfjellsprøve for LV i Engerdal, nærmere bestemt på Hylleråsen med base på 

Åsvang samfunnshus. Og for fantastisk opplevelse det ble. Helge Heimstad hadde 

tatt initiativ til prøven og maken til initiativ skal man lete lenge etter. Det hele ble 

gjennomført på en så hyggelig og avslappet måte at selv nervøse nybegynnere følte 

seg velkommen og inkludert i miljøet. En hjertelig tusen takk til initiativtakerne og alle 

som bidro. 

Til tross for at værgudene vartet opp med kuling og sludd i fjellet endte man opp med 

så mange som 37 starter, 6 UK og 31 AK. Til tross for dårlig vær og vanskelig fugl 

resulterte dette i 4 premieringer, hvilket gir en premiering på over 10 %. Det mest 

gledelige var kanskje at det ser ut for at det nå er en generasjon virkelig gode 

unghunder på vei opp. 

 Rune Brenna og Thorfinn Stenersen hadde påtatt seg dømminga i uværet og bidro 
til den gode stemningen, og ga både nybegynnere og gamle ringrever noen gode råd 
på veien.  
Helge Heimstad oppsummerte i etterkant resultatene slik: 

“Hvis vi ser på det rasemessige er det oppløftende at 21 av 37 starter hadde jaktlyst 

bedre enn 4 og 12 starter hadde jaktlyst bedre enn 5. I det været vi hadde synes jeg 

det var veldig bra! Det er også moro å se at det kommer opp gode unghunder som 

håndterer både været og terrenget bra!” 

 
Avlsrådet takker Helge Heimstad for det flotte initiativet og den flotte 

gjennomføringen av arrangementet! 

 
Avlsrådet for Vorstehhund Langhår/Tysk langhår – 2021 

Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen 
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Årsberetning Jaktrådet 2021 

2021 har vært noe preget av pandemien, spesielt vinterprøvene. 

Når det gjelder høystatusprøvene, så ble det i år et meget bra år for lagene. 

Gullmedaljen til Korthårlaget under NM lag høyfjell, der Aska til Jens Thomas Sagør 

fikk 1.VK og høyfjellspokalen som beste hund. Dette er for øvrig andre gangen denne 

ekvipasjen har vunnet høyfjellspokalen.  Ingen Vorstehere premiert under NM høyfjell 

individuelt.  

Det ble sølv til korthårlaget og bronse til strihårlaget for NM-Lag lavland. De 

premierte på lag 2.VK NM lag til KV Tiurjegerns Solo av Sognexpressen til Robert 

Brenden og 4.VK NM lag til SV Speldragets Golddigger til Randi Schulze. 

 

Til NM skog var det påmeldt to KV, tre SV og en LV. En KV kom til finalen uten 

tellende resultat. 

 

Deltakelse på jaktprøvene er nesten på samme nivå som i 2020. For 2021 var det 

715 starter på KV med 184 forskjellige hunder, her ble det 135 premieringer.   

For SV var det 496 starter på 140 forskjellige hunder, her ble det 87 premier. 

For LV var det 85 starter på 30 forskjellige hunder, her ble det 11 premieringer. Det 

er gledelig å se at det er stor oppgang i deltakelse på LV fra 34 starter i 2020 til 85 

starter i 2021. 

 

Jaktprøvepremie fordeling på 233 premier: 

 1.UK 2.UK 3.UK 1.AK 1AKÆP  2.AK 3.AK 1.VK 2.VK 3.VK 4.VK

 SUM 

SV 5   8 12 14     24   11 5 3 1 4   87 

KV 12 23 10 22   1  33   17 10 4 2 1 135 

LV     1   3          2   5       11 

SUM 17 31 23 39   1  59 33 15 7 3 5 

Når det gjelder sertifikater for konkurranseklassen (VK) er det for SV bitt utdelt 2 x 

1.VK m/CK, 1 x 2.VK m/CK. For KV blitt utdelt 1 x 1.VK m/CACIT, 1 X 2VK m/res 

CACIT, 4 x 1.VK m/CK, samt en 1.AK m/ÆP  

 

Det har vært stor deltakelse på apportpøvene. 448 startende hunder og høy 

premieprosent. 213 starter på SV med 171 premier på 92 forskjellige hunder. 207 

starter på KV med 149 premieringer på 89 forskjellige hunder. For LV var det 28 

starter med 26 premier på 12 forskjellige hunder. 

Apportpremie fordeling:  

 1pr 2pr 3pr sum 

SV 107 43 21 171 

KV   84 46 19 149  

LV   10 12   4   26 

Sum 201 101 44 
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Det har ikke vært noe deltakelser på VM/St.Hubertus 

 

Gratulerer til alle apport og jaktprøve premierte hunder. 

NM lag vinter 

NM-Lag vinter, og NM vinter individet ble avlyst på grunn av Covid-19. 

Artic Cup 

Ble avlyst. 

Sør-Norsk Unghundmesterskap 

Ble avlyst. 

NM-Sog 

To KV, tre SV og en LV var påmeldt. En KV til finalen. Dessverre ble det ikke noen 

premieringer under NM Skog. 

NM-Lag høyfjell 

Følgende hunder ble tatt ut på korthårlaget: 

• Suldølens Jeger NO42203/16. Fører Sveinung Steine. 

• Sognexpressens Nikita NO36509/14. Fører Robert Brenden. 

• Aska NO44723/14. Fører Jens Thomas Sagør. 

       Reserve: Crom av Tverregga NO50237/14. Fører Rune Nedrebø. 

Følgende hunder ble tatt ut på Strihårlaget: 

• Bivdar av Brandsegg Søndre NO39932/16. Fører Rune Mikalsen. 

• Speldragets J-The Boss NO36304/18. Fører Rune Fossum. 

• Springleikens Mi-Ra NO47000/16. Fører Sigmund Nyborg. 

Reserve: Beethoven av Brandsegg søndre NO32300/15. Fører Rune Fossum. 

 
I år ble det gullmedalje til korthårlaget. 
Strihårlaget kom på 6 plass. 
 

NM Individuelt 

Her ble det ingen premieringer på Vorsteherne. 

Norsk Derby 

En KV og en SV stilte til kvalifisering. Ingen vorstehere ble premiert. 

NM-Lag lavland 

Følgende hunder ble tatt ut på korthårlaget: 

• Hagatun`s Ess NO34346/14. Fører Hans Birger Stensrud. 

• Ganjo`s Hector SE46056/15. Fører Espen Halvorsen. 

• Tiurjegerns Solo av Sognexpressen NO54523/12. Fører Robert Brenden. 

Reserve Sognexpressen's Kzb Nikita NO36509/14. Fører Robert Brenden. 

Følgende hunder ble tatt ut på strihårlaget: 

• Spelddaget`s Golddigger NO43102/12. Fører Randi Schulze. 

• Ice Artemis Freyja IS19234/14. Fører Monica Sawicz. 

• Munkefjellets Vill Iver NO54999/14. Fører Ellen Marie Imshaug. 

Reserve Sølenriket`s A-Fryd NO43867/16. Fører Monica Sawicz. 
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Korthårlaget fikk sølvmedaljen og strihårlaget bronsemedaljen. Randi Schulze og SV 

Speldragets Golddigger fikk 4.VK, Robert Brenden og KV Tiurjegerns Solo av 

Sognexpressen 2.VK 

 

NM Lavland individuelt 

Mange Vorstehere stilte på kvalifisering. De som ble premiert i kvalifiseringen: 

Monica Sawicz og SV Ice Artemis Freyja 1.VK, Rune Brenna og SV Brå 2.VK, Ellen 

Marie Imshaug og SV Munkefjellets Vill 4.VK. I semifinalen fikk KV Høgdalias GNT 

Texas til Øystein Dahl 1.VK m/CK, og i finalen ble det bronsemedaljen med 3.VK på 

samme ekvipasje. 

NVC 

Det har stor deltakelse i cupen, med mange engasjerte deltagere.  

Det er noen få tekniske feilregistrering, der enkelte premieringen ikke blir generert 

rett i cupresultatene. Denne type feil er vi klar over, og de blir korrigert slik at 

resultatene i cupen blir rett. 

 

Årets hunder 

NVK 

Årets Vorstehhund NVK 2021 

• KV NJCH NUCH Høgdalias Texas. Eier Øystein Dahl. 
Årets Allround NVK 2021 

• SV C.I.B NSEUCH NJ(K)CH NJCH Speldragets Golddigger. Eier Randi 
Schulze. 

Årets Unghund NVK 2021 

• KV Masterbakken`s AEO Árja. Eier Ingeborg Nina Nygaard. 
NVC 
Årets hund 

• SV C.I.B NSEUCH NJ(K)CH NJCH Speldragets Golddigger. Eier Randi 
Schulze. 

Årets Allround SV 

• SV C.I.B NSEUCH NJ(K)CH NJCH Speldragets Golddigger. Eier Randi 
Schulze. 

Årets Allround KV 

• KV NJ(K)CH Skåtfjellets Ekko. Eier Wenche Dørmænen. 

Årets Vinterhund 

• KV NJ(K)CH Skåtfjellets Ekko. Eier Wenche Dørmænen. 

Årets Unghund Vinter 

• KV Masterbakken`s AEO Árja. Eier Ingeborg Nina Nygaard. 
Årets Allround UK 

• KV Masterbakken`s AEO Árja. Eier Ingeborg Nina Nygaard. 
Årets Skogsfugelhund 
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• SV N J(K)CH N BS CH Tjuvskyttens Hasse. Eier Ida Sollie. 

 

Årets Langhår 

• LV NJ(K)CH NUCH Rognhøgdas Alva. Eier Martin Tangen. 
Årets Lavlandshund 

• KV NJCH NUCH Høgdalias Texas. Eier Øystein Dahl 
Årets unghund Lavland 

• SV Kvasshøgdas Nova. Eier Britt Svendsen. 

Årets Høyfjellshund 

• SV NJ(K)CH NUCH Speldragets J-The Boss. Eier Rune Fossum/Anita 
Inderdal. 

Årets unghund Høst 

• KV Sakos Ciao Bello. Eier Simen Brekke. 

 

Førstepremiehunder 

Jaktrådet har sendt gratulasjoner til alle eiere som har oppnådd 1 UK, 1 AK og 1 VK 

 

Oppdretterprisen  

Går til Kennel Pladsfjellets ved Terje Tørnholm og Trude Lien 

 

 
Rune Mikalsen, leder jaktrådet 
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Saksbehandler: 

Bente Holm 

 

 

 

 

Sak 007/22 : Regnskap 2021 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 007/22 

 

 

Vedlegg: 

Resultatregnskap og balanse for 2021 

Revisjonsberetning 2021 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Regnskap for 2021 godkjennes. 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Resultatrapport 2021 
NORSK VORSTEHHUNDKLUBB    

894765402    

    

Gjelder periode 01.12.2020 - 30.11.2021    

Periode fg år: 01.12.2019 - 30.11.2020    

    

 Periode Budsjett Periode 

 2020-2021 2020-2021 2019-2020 

    

Driftsinntekter    

3100 Salgs artikler 3 464,00 5 000,00 4 698,00 

3110 Renteinntekter 1 073,08  3 109,49 

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 22 500,00 8 000,00 8 000,00 

3150 Inntekter Trippelprøven 425 113,18 1 000,00 0,00 

3400 Momskompensasjon 41 757,00 30 000,00 60 002,00 

3902 Andre driftsrelaterte inntekter 0,00  -3,95 

3920 Medlemskontingenter 738 327,60 630 000,00 666 300,00 

 1 232 234,86 674 000,00 742 105,54 

    

Driftskostnader    

4090 Beholdningsendring S -2 000,00  -4 000,00 

6140 Avlsrådet -69 841,00 -60 000,00 -75 921,00 

6145 Jaktrådet -28 875,00 -65 000,00 -32 092,00 

6150 Distrikskonferansen -1 120,00 -85 000,00 -137 986,00 

6155 Ungdomstiltak  -5 000,00  
6160 Medlemsavgift FKF -30 800,00 -30 000,00 -28 260,00 

6165 Distrikttiltak  -5 000,00  
6170 Trippelprøven -473 243,00  0,00 

6300 Leie lokaler -42 000,00 -60 000,00 -42 000,00 

6560 Rekvisita -4 600,60 -5 000,00 -2 895,00 

6810 Datakostnad -78 512,75 -70 000,00 -60 448,00 

6830 Innkjøp Premier/gaver -8 906,25  0,00 

6840 Fuglehunden -199 399,58 -205 000,00 -184 098,40 

6860 RU Møter, kurs, oppdatering etc. 0,00 -10 000,00 -1 170,00 

6865 Styremøter -56 209,00 -55 000,00 -40 166,21 

6940 Porto -2 924,00 -2 000,00 -1 260,00 

7420 Blomster/gaver -12 987,85 -10 000,00 -6 673,00 

7770 Bank og kortgebyrer -1 013,00 -3 000,00 -1 496,00 

 -1 012 432,03 -670 000,00 -618 465,61 

    

Årsresultat 219 802,83  123 639,93 
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Revisjonsberetning 

for 

2020 - 2021 

Norsk Vorstehundklubb 

Reg. nr.: 894 765 402 

Vi har fått forelagt regnskapet til Norsk Vorstehundklubb for 2020 - 2021 som 

viser et overskudd på kr. 219 803,83 med en egenkapital på kr. 1 089 377,76 

Regnskapet som er ført på Visma eAccounting består av resultatregnskap og 

balanse pr. 30.11.2021 samt kommentarer. 

Føring av regnskapet på Visma eAccounting gir et godt bilde av klubbens 

økonomiske stilling. 

Vi har gjennomgått regnskapet og finner ingen uregelmessigheter. 

Bankkontoene er kontrollert opp mot regnskapet. 

Vi mener at regnskapet gir utrykk for klubbens økonomiske situasjon pr. 

30.11.2021 og for resultatet i regnskapsåret. 

Vi innstiller til årsmøtet i NVK at regnskapet blir godkjent og at styret 

meddeles ansvarsfrihet. 

Engerdal, 16. desember 2021 Stavanger, 20  

 

Morten Sørensen Kjetil Kristiansen 
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Saksbehandler: 

Roger Brenden 

 

 

 

 

Sak 008/2022: Handlingsplan for NVK 2022 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 008/22 

 

 

Vedlegg: Styrets handlingsplan 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Handlingsplan for 2022 godkjennes. 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Vedlegg til sak 008/22 
 
 
 

Handlingsplan 2022 
 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til handlingsplan for NVK i 2022: 

 

• Planlegge for eksteriørdommer konferanse i januar 2023 

• Følge opp våre premierte hunder 

• Ny løsning for E- post og dokumentlagring NVK 

• Kunnskapsbasert avlsarbeid (epilepsi)   

• RAS, oppfølging av NKK sin godkjenning 

• Mentorprogram, føring av vorsteh på prøve 

• Utarbeide kriterier for gullmerker og æresmedlemskap 

• Sette ned utvalg for å se på indekser for utenlandske hunder sak 12/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

Saksbehandler: 

Avlsrådet 

 

 

 

Sak 009/22: Forslag fremmet av Avlsrådet    

Endring i krav for godkjente parringer i NVK                 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 009/22 

 

 

 

 

Vedlegg: Forslag fra avlsrådet 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Vedlegg til sak 009/22 

 
Endring i krav for godkjente parringer i NVK 
 

Det er i dag krav om at dokumentasjon og søknad må fremlegges for avlsrådet før 

parring finner sted. 

Fra avlskriteriene på vorsteh.no: 

"2.0 Krav for godkjente parringer i NVK 

2.1 Generelt 

Nødvendig dokumentasjon og søknad må framlegges for avlsrådet før parringen 

finner sted." 

Etablert praksis er i dag at avlsrådet behandler søknader om parringer også hvis 

parring har funnet sted. Eksempelvis har praksis utviklet seg ved at tispe har fått 

løpetid raskere enn forventet. 

Det har vært viktig for avlsrådet å komme medlemmer i møte, og få flere parringer 

publisert på valpelista. Særlig i perioden hvor det har vært underskudd på valper.  

Avlsrådet ser også at enkelte som har vært for sen med sin søknad kanskje har latt 

være å søke på grunn av regelen slik den er formulert i dag. Avlsrådet ønsker derfor 

å myke opp reglene for når søknad må innleveres. Det må påregnes en 

behandlingstid på inntil 14 dager fra innlevert søknad. Søknad må leveres som før. 

 

Forslag til endring i krav: 

2.0 Krav for godkjente parringer i NVK 

2.1 Generelt 

Nødvendig dokumentasjon og søknad skal som hovedregel framlegges for 

avlsrådet før parringen finner sted, men avlsrådet vil også vurdere parringer som er 

gjennomført. Det må påregnes en behandlingstid på inntil 14 dager. 
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Saksbehandler: 
Avlsrådet 
 
 
 
Sak 10/22:  
Forslag fremmet av avlsrådet  
Forslag om å legge til en tredje kategori parringer på valpelista 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 010/22 

 

 

Vedlegg: Forslag fra avlsrådet 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Vedlegg til sak 010/22 

Forslag om å legge til en tredje kategori parringer på valpelista 
 

Innledning: 

Avlsrådet har gjennom flere år fått ulike innspill, tilbakemeldinger og en del kritikk for 

sin håndheving av avlskriteriene som er vedtatt av klubben. Det går blant annet på at 

det er for mange og strenge krav til dokumentasjon. Avlsrådet mener at avlskriteriene 

slik de foreligger er riktige og nødvendige for godkjente kull, slik at vi stimulerer avl 

som gjenspeiler avlsmålene i avlsplanen vår. Det er likevel ønskelig med større 

fleksibilitet, dette har blant annet ført til at det er understreket at avlsrådet har 

mulighet til å bruke skjønn. 

Avlsrådet forstår av noen av innspillene og tilbakemeldingene at medlemmene i noen 

tilfeller ønsker seg mer og annerledes bistand fra avlsrådet enn hva som er tilfelle i 

dag. 

I lengre tid har vi sett en negativ trend når det kommer til valpeproduksjon, selv om 

det de siste 2 årene har vært noe bedring. Det synes likevel å være stort underskudd 

i valpeproduksjonen. Oppdrettere opplever stor pågang. 

Vi ønsker at flere medlemmer/oppdrettere skal få tilbud om å annonsere på nettsiden 

til NVK, dette kombinert med at det er mange fordeler knyttet til at det meste av 

valpeproduksjonen ligger på valpelista til klubben og ikke på Finn.no eller på 

Facebook, har resultert i at vi ønsker å utvide med en ny kategori parringer. 

Vi ønsker at klubbens egen valpeliste skal være stedet man leter etter ny valp. 

Problemstilling: 

Avlsrådet har i dag god kontakt og dialog med de oppdretterne og hundeeierne som 

har godkjente avlshunder, og mindre kontakt og dialog med dem som ikke fyller 

kravene i avlskriteriene, selv om vi oppfordrer alle til å ta kontakt. 

Vi mener at vi bør tilstrebe å være et avlsråd som inviterer til dialog med alle 

medlemmer og særlig nye oppdrettere/eiere av avlshunder. Vi mener også at det vil 

føre til at vi diskuterer avl med flere. Vi opplever at noen oppdrettere ikke tar kontakt 

med oss når de ser at tispa eller kombinasjonen de ønsker å gjennomføre ikke fyller 

kravene. Vi tror det kunne tilført noe positivt om vi kunne diskutere dette med de 

aktuelle oppdretterne, da vi noen ganger sitter på informasjon om linjer/individer som 



 

56 
 

kan være viktig og få med i vurderingen. Forutsetningen bør være at de er 

medlemmer av raseklubben. 

Avlsrådet opplever også at det er en del valpekjøpere som kontakter oss for å 

forhøre seg om kullene som ligger både på valpeliste, sosiale medier og finn.no. 

Tiltak: 

Avlsrådet ønsker å utvide valpelista til å omfatte flere kull. For å skille mellom 

parringer som i ulik grad oppfyller krav om godkjent parring foreslår vi å innføre en 

tredje kategori kull i tillegg til godkjente parringer og andre parringer. Denne tredje 

kategorien vil inneholde kull som ikke fyller krav til godkjente parringer eller andre 

parringer. 

Dette vil kunne føre til mer aktivitet i klubben og flere kull på valpelista. 

Valpekull samles ett sted og flere valpekull kvalitetssikres opp mot klubbens 

grunnleggende krav. Dette vil gi oss bedre oversikt over hele produksjonen, også 

hvis noe ikke er bra. Blant annet får vi bedre oversikt over bruken av hannhunder i 

avl. Forhåpentligvis vil flere medlemmer og oppdrettere kjenne på at klubben også er 

for dem og ikke primært for de oppdretterne som befinner seg helt i "toppsjiktet". 

Forslag til modell for formidling av parringer og kull: 

Vi legger frem et forslag med 3 kategorier parringer. 

• Godkjente parringer som oppfyller avlskriteriene 

• Parringer som er nær ved å oppfylle avlskriteriene og /eller som er med på å 

fremme avlsmessige mål, i dag kategorisert som "andre parringer". 

• Parringer som ikke tilfredsstiller avlskriteriene med hensyn til dokumenterte 

resultater fra jakt- og/eller utstilling, men oppfyller krav til helse, gemytt og 

etisk avl. 

Vi ønsker å beholde navn på kategorien «Godkjente parringer» og "Andre parringer" 

som er godt innarbeidet hos oppdrettere/medlemmer. 

 
Forslag: 
Inndeling og sortering av valpelisten for NVK. 

Godkjente parringer som tilfredsstiller avlskriteriene 

Må tilfredsstille avlskriteriene og medfører ingen endring fra dagens godkjente 

parringer. 

Andre parringer 

Må tilfredsstille kravene til «andre parringer» og medfører ingen endring i kriteriene 

fra dagens «andre parringer». 
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Vurderte parringer 

Parringer som ikke tilfredsstiller krav til godkjente og/eller andre parringer. 

Generelle krav for at vurderte parringer skal kunne legges ut på valpelista: 

• Oppdretter skal være medlem av NVK. 

• HD: Fri dvs. status A eller B  
• Maksimal alder for avlshunder: 

o Tisper: I henhold til NKKs til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer 

for avl.  

o Hannhunder: 12 år 

• Innavlsgrad skal ikke overstige 6,25 % i særlig grad beregnet ut av 6 

generasjoner. 
• Det stilles krav til avkomsgranskning for SV og KV i henhold til gjeldende 

avlskriterier. 

• Kull skal ikke medføre matadoravl. 

Tilleggskrav for den enkelte rase: 

• SV: Fri- status for vWD (gentest eller fri gjennom arv) 

• LV: Locus E/E (dokumentert ved gentest eller fri gjennom arv) 

• KV: Fri-status for EBJ-sykdom 

For øvrig gjelder NKK sin avlsstrategi og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 

https://www.nkk.no/nkks-avlsstrategi/category1026.html 

https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1025.html 

Rangering: 

Kullene rangeres etter kategori og det må etableres et tydelig skille mellom de ulike 

kategoriene ved hjelp av for eksempel fargekoder. 

Godkjente kull legges øverst på valpelista i Datahound, deretter «andre parringer» og 

nederst "vurderte parringer". 

Det legges ut lett forståelige forklaringer de ulike kategoriene på vorsteh.no  

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

 

Saksbehandler: 
Avlsrådet 
 
 
 
Sak 012/22:  
Forslag om å nedsette utvalg for å se på tiltak i forbindelse med importhunder og 
indekser på parringer med utenlandsk(e) hund(er) 
 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 012/22 

 

 

Vedlegg: Forslag fra avlsrådet 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Vedlegg til sak 012/22 

 

Forslag om å nedsette utvalg for å se på tiltak i forbindelse med 
importhunder og indekser på parringer med utenlandsk(e) hund(er) 
 

Innledning: 

Genetisk variasjon har stort fokus og det er ønskelig at oppdrettere benytter 

utenlandske hannhunder på sine tisper, eller henter inn tisper fra utenlandske linjer.  

 

Per i dag settes indeksene til 100 som tilsvarer gjennomsnittlig avlsverdi. Verdien kan 

både være for høy og i noen tilfeller for lav.  

 

AR setter Viltfinner/Jaktlystindeks/HD til 100/100/100 på utenlandske hunder når AR 

vurderer og godkjenner parringer, men dette tallet følger ikke med når avkom får 

beregnet sine indekser, da settes utenlandske foreldre til historisk middelverdi som 

gir svært lave beregnede indekser.  

AR benytter også skjønn når det gjelder disse parringene, og følger med på disse 

tallene etter hvert som avkomsdata kommer inn. For parringer hvor det er benyttet 

skjønn vil dette bli bekrevet i kommentarfeltet på valpelista med manuelt utregnet 

indeks, med indeksverdi satt til 100/100/100 for utenlandske hunder.  

 

Utfordringen til disse parringene og valpene er at nivået på indeksene blir lave, og 

usikkerheten på indeksene blir større, på grunn av manglende data på slektninger.   

Dette fører til at parringer ikke når krav til indekser for å bli godkjent parring selv om 

hundene kan fylle de andre kriteriene til godkjent avlshund og godkjent parring.  

Utfordringene ved bruk av utenlandske avlshunder stimulerer ikke til å få inn nye 

linjer og øke genbasen generelt. 

Bruk av utenlandske avlshunder medfører også større risiko forbundet med helse. 

Det kan være vanskeligere å få oversikt og tilgang til helseinformasjon, i flere land 

utenfor Norge er det også betydelig færre avkom som eksempelvis røntges for HD.  

Forslag: 

Styret foreslår at det settes ned et utvalg som jobber med importhunder og indekser 

på parringer hvor utenlandsk(e) hund(er) er brukt. Utvalget ledes fra hovedstyret.  

Hensikten med å fremme saken er oppfølging av avlskonferansen i 2020, og at styret 

ønsker å lukke saken. 
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Mandat til utvalget: 

Utvalget skal drøfte problemstillinger rundt bruk av utenlandske hunder og om mulig 

komme frem til ulike tiltak som kan gjennomføres for å løse utfordringene som er 

skissert i innledningen. 

Tiltakene skal beskrives med: 

• Hva består tiltaket av 

• Hvilken effekt vil tiltaket gi 

• Hva skal til for å gjennomføre tiltaket 

• Vil tiltaket har noen konsekvenser eller påvirke andre 

• Eventuelle kostnader ved gjennomføring 

Utvalget legger frem tiltak og anbefaling som behandles på DK/RS 2023.  
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Saksbehandler: 

Distrikt Innlandet 

 

 

 

Sak 013/22: Forslag fremmet av distrikt Innlandet 

Forslag om endring av hvordan kontingent fordeles  

 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.22 013/22 

 

 

Vedlegg: Forslag fra distrikt innlandet 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget om å sette ned et utvalg 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Vedlegg til sak 013/21 

Forslag om endring av hvordan kontingent fordeles 

Innledning 

Kontingenten som medlemmer i NVK innbetaler går etter fordelingsnøkkel til NVK og 

NKK. I 2020 utgjorde dette kr 666300.Norsk Vorstehhundeklubb hadde kr 869 574,93 

på konto ifølge balanserapport 2021.12.21 Det blir hele tiden fremmet ønske om 

rekruttering av nye medlemmer til NVK fra hovedstyre. 

Det er stort sett avdelingene i NVK som utfører rekrutteringen, men avdelingene har 

ingen økonomisk fordel av dette.  

Slik situasjonen er nå ute i avdelingene så er ikke det å arrangere prøver noe spesielt 

inntektsbringende. Inntekten kommer fra dugnadsinnsats, lotterisalg, sponsing osv.  

Det er ikke alle avdelinger som har robust økonomi og kan gi medlemmene et godt 

tilbud. Det blir derfor et misforhold mellom hovedklubbens ønske om rekruttering av 

nye medlemmer, og avdelingenes evne til å gi medlemmene et godt tilbud. 

Problemstilling 

Hovedklubben har i dag god robust økonomi med over kr 870 000 i egenkapital. 

Egenkapitalen fortsetter å øke. Avdelingene sin økonomi er basert på dugnad, 

lotterisalg osv. Det er stort sett ingen fast inntekt. 

Det er avdelingene som er aktivitetsbærende i NVK. Ingen avdelinger, ingen aktivitet. 

Problemet er at det tærer på medlemmene å fremskaffe økonomi som gjør det mulig 

å gi gode medlemstilbud. Gode medlemstilbud er nødvendig for å rekruttere 

medlemmer. Fokus blir feil. Fremfor å ha fokus på å skaffe medlemmene gode 

lavterskel tilbud, ligger fokuset på økonomi og drift. Det er ikke slik at avdelingene 

skal drifte uøkonomisk, men det er en sammenheng mellom godt medlemstilbud og 

medlemsrekrutering 

Tiltak 

Det settes ned et utvalg satt sammen av medlemmer fra hovedstyre (leder og 

kasserer) og styre (leder) i avdelingene med det for mål å: 

1. Sette et tak på hvor mye Norsk Vorstehundeklubb skal ha i egenkapital 

(overskytende skal deles ut til avdelingene). 

2. Finne en rettferdig fordelingsnøkkel for fordeling av midler til avdelingene. 

 

Nå forutsetter dette selvsagt at hoved klubben med sine organer fortsetter sin 

fornuftige forvaltning av klubbens midler med bruk av teamsmøter osv. 
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Saksbehandler: 

Sissel Marthinsen 

 

 

 

Sak 014/22: Kontingent 2023 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 014/22 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Kontingenten for 2023 holdes uforandret. 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Saksbehandler: 

Bente Holm 

 

 

Sak 015/22: Budsjett 2022 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 015/22 

 

 

Vedlegg: Budsjett 2022 

 

 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Budsjett for 2022 godkjennes. 
 
 
 

Roger Brenden  

leder  
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Vedlegg til sak 015/22  

 

Forslag til Budsjett 2022 

     

   Foreløpig  

INNTEKTER  

BUDSJETT 
2022  RESULTAT OKT 2021 

BUDSJETT 
2021 

     

     
Medlemskontingent  740000 733427 630000 

Salgsartikler/premier  3000 3464 5000 

Renteinntekter   157  
Momskompensasjon  48984 41757 30000 

Sponsorinntekter  25000 22500 8000 

Trippelprøven   425113 1000 

     

     
Sum  816984 1226418 674000 

     

     
UTGIFTER     
Fuglehunden  205000 199399 205000 

Klubbens driftsutgifter  140000 102595 140000 

Avgift FKF  33000 30800 30000 

Distriktskonferansen  130000 1120 65000 

Avls rådet  60000 34841 60000 

Gen testing epilepsi  50000   
Distrikts/Ungdomstiltak   30000  30000 

IT-utvikling  90000 77538 70000 

Jaktrådet:  65000 22875 65000 

Gaver/Premier  5000 4906 5000 

Trippelprøven   476779  

     
Sum  808000 950853 670000 

     

     

     
RESULTAT  8984 275565 4000 
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Saksbehandler: 

Valgkomiteen 

 

 

 

 

Sak 016/22: Valg  

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 13.02.2022 016/21 

 

 

Vedlegg: 

Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret NVK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Grete Langeland  

Valgkomiteens leder  
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Valg Norsk Vorstehhund Klubb 2022 

Valgkomiteen i Norsk Vorstehhund Klubb har bestått av Anne Grete Langeland 

(leder), Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm og Anders Simensrud (vara). Vi har 

vært i kontakt med alle i dagens styre som sto på valg og forespurt om de har vært 

interessert i å ta gjenvalg. Flere har valg å ta gjenvalg og vi har derfor valgt å foreslå 

de som har takket ja til videre verv. Harriet som har vært mange år i styret ønsker 

ikke gjenvalg. Vi har forespurt distriktene om forslag til kandidater men ikke mottatt 

forlag fra noen distrikter.  

Forslaget valgkomiteen har kommet frem til har vært i dialog med leder. 

Representant(er) fra valgkomiteen vil delta på årets RS hvor vi vil presenter vårt 

forslag og kunne svare på spørsmål.  
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Valgkomiteens forslag: 

    
  Funksjon og tid Navn Valg 2022 

Styret Leder 1 år Roger Brenden Velges for 1 år 

Nestleder 1 år Birte Wold Myhre Velges for 1 år 

Avlsrådsleder 2år  Tone Engløkk Jorde Ikke på valg 

Styremedlem 2år Rune Mikalsen Velges for 2 år 

Styremedlem 2år Signe Karin Hotvedt Velges for 2 år 

Styremedlem 2år Ellinor Nesse Velges for 2 år 

Styremedlem 2år Eva Pedersen Ikke på valg 

Styremedlem 2år  Sigurd Nikolaisen Ikke på valg  

Varamedlem 1 år Henriette Sæbø Velges for 1 år 

        

Revisjon Revisor 2 år Morten Sørensen Velges for 2 år 

Vararevisor 1 år Kjetil Kristiansen Velges for 1 år 

        

Valgkomite Valgkomite 3 år Anders Simensrud Velges for 3 år 

Valgkomite 2 år  Geir Henning Strøm Ikke på valg 

Valgkomite  1 år 

(leder) 
Marius Kjønsberg Ikke på valg 

Vara valgkomite 1 år Harriet Wiggen Velges for 1 år 

 

Innstillingen er enstemmig. 

25.01.2022 

Anne Grete Langeland, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm og Anders Simensrud 

(vara) 
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Kort om Ellinor Nesse: 

Hun har flere KV og er en ivrig jaktprøvedeltager. Har tidligere vært både 

styremedlem og leder i NVK Rogaland og i Rogaland fuglehundklubb. Er en erfaren 

prøvearrangør både på apport og jaktprøver. Hun er ydmyk av å bli spurt og gleder 

seg til å kunne bidra til NVK hovedstyre. 

 

 


