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Referat NVK hovedstyremøte  

Dato og tid:  

 

Til stede: 

 

 

 

Fraværende:  

 

Neste leder FH: 

 

Neste styremøte:  

 

Møteleder:     Roger Brenden 

 

 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

146/21 Godkjenne referat fra 02.11. 2021 
Utgår. 
 

Sissel  

147/21 Innkommen post 

FKF 4.12 Høring – Endre øvre grense for maksimal 

innavlsgrad til 12,5%  

 

Avlsrådet skriver et svar på høringen. 

Høringsnotatet fra avlsrådet diskuteres på 

Distriktskonferansen på lørdag 12. februar. 

Høringssvaret blir sak på RS søndag 13. februar. 

Frist for høringen er i mars. 

Roger Brenden.  

Søknad til FKF om dekning av underskudd etter 

Norsk Derby og Trippelprøven.  

Bente har satt opp et regnskap som sendes med 

søknaden.  

Roger 

 

Tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.12. 2021 kl. 20.00 

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

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

Wiggen, Henriette Sæbø. 

 

Kasserer Bente Holm. Sekretær Sissel Marthinsen 

Harriet Wiggen  

 

Torsdag 6 januar kl 20.00  
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FKF 3.12, Medlemskontingent FKF 2021 

FKF 3.12 Rapportskjema aversjonsdressur 

FKF 6.12 Terminliste 2022 – Påminnelse 

 

FKF 7.12 Vedtak NKK RS 2021 – Fullcertordningen 

Fullcertordningen kan være vanskelig å forstå. Birte 

skriver et forklarende innlegg om fullcertordningen 

som legges ut på NVK.no  

 

 

 

 

 

Birte 

148/21 IT 
Vanlig drift siden siste møte. 

Har begynt på årsberetningen. 

Forbereder 2022 sidene på nvk.no 

 

Det har ikke skjedd noe mer når det gjelder den nye 

IT ordningen.  

Signe Karin tar kontakt med Ståle Garborg, og 

sjekker ut videre fremdrift.  

Saken tas opp igjen på styremøte 6. januar.  

 

Signe  

149/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avlsrådet 

info fra avlrådsmøte,  

Sikkerhet på indeksene og forklarende artikkel er 

sjekket ut, disse kan publiseres. Det er bestilt nytt 

uttrekk for beregning av nye indekser etter 

høstprøvene, men alle prøver er ikke lagt inn ennå, 

avventer dette før uttrekket gjøres. Dette påvirker 

også uttrekk av statistikk for bruk i årsrapportene. 

Årsrapportene til sakspapirene til RS er påbegynt. 

Frist for innlevering av årsrapportene er 15 januar.  

 

Tredelt Valpeliste  

Saken ble tatt opp på møtet 29 november. Det er sendt 

ut melding til Distriktene, med oppfordring om at de 

diskuterer saken med sine medlemmer før DK/RS 

2022.  

Avlsrådet har jobbet med å finne et godt beskrivende 
navn på den tredje kategorien.  
Godkjente parringer 
Andre parringer  

Tone 
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Øvrige parringer? 
Avlsrådet er ikke fornøyd med «øvrige parringer.» 
Jobber videre med dette. Mulig det er kategori 
«andre parringer» som skal endres.  
 
Høydemålinger på vorsteh på utstillinger. 

NVK 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 grunnet Corona. Vi må ta en oppsummering på 

dette og eventuelt søke NKK om å få en ny periode 

for gjennomføring av høydemåling. Det er usikkerhet 

rundt hvorvidt utstillingsdommere har fulgt opp 

vedtaket, og om de har fått beskjed om at dette 

skulle gjøres. Det er også usikkerhet rundt hvilke 

resultater de eventuelle målingene har gitt. Avlsrådet 

sjekker kritikker, om det er gjennomført målinger, og 

hva som ble resultatet. Dette må gjøres manuelt. 

Hovedstyret ønsker å videreføre vedtaket om å måle 

vorstehrasene på utstillinger. 

Dette må avklares:  

Hvordan nå ut til utstillingsdommerne. 

Hvordan registrere målingene, og eventuelle 

konsekvenser av målingene.  

 
Epilepsiprosjektet. Følges opp og jobbes videre 
med. 
 
Høring vedr innavlsgrad.  
Avlsrådet skriver høringsforslag.  
 
Skrive forslag som jobber med indekser og 
importhunder. 
 
Ekstriørkonferansen 
Avlsrådet foreslår at det arrangeres 
Eksteriørdommerkonferanse som planlagt.  
Avlsrådet undersøker om   den gamle, nå gjeldende 
rasestandarden kan brukes, og at det gjøres 
oppmerksom på at det foreligger en ny som er til 
godkjenning hos NKK og endringer i ny rasestandard   
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Henvendelse til den tyske korthårsklubben 
angående Gelber brandt på  korthår 
Tone har jobbet mye med dette, har funnet word 
filene til brevet som er sendt på e-post.  
Tone sender henvendelsen til den tyske 
korthårsklubben pr brev pr post. Tone informerer 
styret når dette er gjort.   
 
 

150/21 Jaktrådet 

Årets hunder er kåret.  

Årets Vorsther KV Høgdalia`s GNT Texas, eier 

Øystein Dahl 

Årets Unghund KV Masterbakken's AEO Árja, eier 

Ingeborg Nygaard 

Årets allroundhund LV Rognhøgdas Alva, eier Martin 

Tangen 

Vandrepremiene og kriteriene for premiene. 

Poenglikhet mellom hundene, så er det den yngste 

hunden som vinner.  

Jaktrådet har diskutert kriteriene for utak av lag. 

Kommer med forslag på en liten presisering. 

Forslaget presenteres på neste styremøte 6.januar 

NM vinter 

Det er reservert to hytter på Andenes. En til 

strihårslaget og  en til korthårslaget. Koster 5640 kr.  

Rune/Harriet  

151/21 Fuglehunden Harriet  

152/21 Regnskap 

Budsjett 2022 er klart 

Regnskap 2021 Overskudd.  

Julekort til æresmedlemmer er sendt ut.  

Bente  

153/21 Raseutvalget (RU 

Ingen møter siden sist 

Birte 

Eva 

Tone 

 

154/21 FKF 

utgår 

Roger  
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155/21 Sponsorer 

Utgår 

Henriette  

156/21 DK/ RS 2022 
Korona 
Siste utvikling i pandemien og hva det har å si for 
gjennomføringen av DK/RS.  
Når tar vi avgjørelsen på om vi utsetter eller kjører 
digitalt? Roger skriver et notat til distriktene hvor han 
ber om tilbakemeldinger fra distriktene om hva de 
tenker om utsettelse eller å ta RS digitalt?  
 
Sissel sjekker med hotellet om når vi må avbestille.  
 
Saker som skal opp på RS 
 
Sak 129/21 Epilepsi prosjektet  
Sak 130/21 Indekser og utenlandske parringer.  
Vedtak. 
Styret fremmer sak for RS.  Styret foreslår at det 
settes ned et utvalg som jobber med importhunder 
og indekser på utenlandske parringer. Utvalget ledes 
fra hovedstyret 
Avlsrådet forfatter forslaget.  
Hensikten med å fremme saken er oppfølging av 
avlskonferansen, og at styret ønsker å lukke saken. 
 

Sak 141/21 Æresmedlemskap og Gullmerket 

Vedtak fra styremøte 29.11. 

Styret fortsetter å jobbe med utkast til retningslinjer 

for Æresmerke og Gullmerke. Roger lager et forslag 

og sender dette ut til styrets medlemmer. Frist neste 

styremøte. Vedtak fattes på neste styremøte i 

desember.  

Roger sender ut innspill til styret, styret ser på dette 

og kommer med innspill og tanker. Setter ned en 

komité som jobber videre med et forslag.  

Tar det opp på neste styremøte.  

Sak 143/21 Handlingsplan for hovedstyret 2022- 

Sak 144/21 Tredelt valpeliste 

Ide dugnad på DK 
 
 

Roger  
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157/21 Handlingsplanen for hovedstyret 

Utgår 

• Planlegge og gjennomføre 
eksteriørdommerkonferansen 

• Sette av distriktsmidler til å rekruttere unge 

• Oppfølging av god kjenning av RAS  

• Tiltak for å rekruttere flere til å delta på NM 
skog og skogsfuglprøver. 

• Trippelprøven  

Alle  

158/21  

 

 

Eventuelt  

Godkjenning av utstillinger.  

Distrikt Innlandet skal i 2022 arrangere utstilling for 

Langhårrasen. Birte har godkjent utstillingen. 

Styret diskuterte om det er ok å arrangere utstilling 

for bare en av vorstehrasene. Det var ulike 

oppfatninger av dette i styret. Roger tar en prat med 

Distriktsrepresentanten i Innlandet for å få vite mer 

om bakgrunnen for valget.  

Medlemmer uten distrikttilknytning. 

Uvisst av hvilken grunn er det 70 medlemmer som 

ikke er tilknyttet et distrikt. Sissel tar kontakt med de 

dette gjelder, hvis de ønsker det blir de meldt inn i 

det distriktet de vil tilhøre.  

Handlingsplan 2022 

Oppfølging av gode hunder med uerfarne førere.  

Roger foreslo å sette av midler til å hjelpe uerfarne 

hundeiere med gode hunder til å bli bedre til å føre 

hund. Roger jobber videre med sitt forslag og 

presenterer dette på neste styremøte.  

Vårt æresmedlem Bjørn Stang er død. 

Randi Schultze har skrevet en nekrolog på vegne av 

klubben. 

Roger underskriver nekrologen på vegne av NVK.  

Signe Karin legger den ut på vorsteh.no 

Bente har sendt bårebukett med hilsen fra NVK.  

Roger 

 

Birte 

 

 

 


