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Styremøte NVK Buskerud 
Dato: 16.01.2022 
Til stede: Frode, Thomas, Monica, Wenche D, Gerd, Henrik Syvertsen og 
Wenche Dyreng. 
 

Saksliste: 

1. Konstituering og fordeling av oppgaver 

Nestleder: Frode Aasberg 
Kasserer: Thomas S. Jacobsen som før 
Sekretær/referatfører går på rundgang i styret. 
Hyttesjef: Monica Rognheim 

Aversjonsdressur: Undersøk om Thomas Løvstad ønsker å fortsette. 

 

2. Post/henvendelser (utsendt avlsrådsforslag) 

Avlsrådets forslag om utvidelse av en 3. kategori parringer fikk tilslutning av 
styret. 

Styret avventer DK/RS 12-13. februar. Muligens blir det utsatt til mai, 
alternativt et Teamsmøte nå. Styret ber Arild Hansen om å være vår andre 
representant. Medlemsmøtet vårt avventes. 

Rapport/lister for aversjonsdressur og instruktører i Buskerud er sendt. 

O/A låner 5 startpistoler til prøven 5.-6. mars. Vi har mange startpistoler, 
også noen vi oppbevarer for hovedstyret. De er registrert på Ernst Evensen 
pr. nå.  Monica med hjelp av Thomas S.J. går gjennom de vi har og får orden 
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på dette. Styret mener vi kun behøver 10 stk selv. Vi vurderer eventuelt salg 
når alt er talt opp. Tas opp på neste styremøte. 
 

Info fra «gamle styret» 

Om hytta – Monica informerte om en del regler. Mye kan leses på oppslag på 
hytta/porten. Drikkevann må alltid tas med.  

I sommerhalvåret SKAL porten holdes stengt grunnet bufe på beite.  

Leie av hytta en helg koster p.t. 1000 kr, enkel overnatting kr 150. Leie av 
lufteområdet en helg koster 1000 kr.  

Styret vil senere vurdere om leieprisen i den kalde årstiden bør økes noe på 
grunn av oppvarmingskostnader. 

Vedr. hundemøkk og bæsjeposer. Vi bør tenke ut en grei løsning på dette i 
vinterhalvåret når vi ikke har container stående permanent. 

Hytta skal leies ut kommende helg. Det er kun varmeovner i stua. Styret 
besluttet å kjøpe inn 4 nye mobile varmeovner. Monica besørger det. 

Om økonomirutiner v/ Thomas. Monica har bankkort og besørger det aller 
meste av innkjøp til klubben. Innkjøp over 3000 kr skal klareres med styret. 
Bilag ønskes elektronisk på e-post. Hyttesjefen (Monica) får dekket årskort til 
veien.  Vi har rundt 190 000 i banken.  

 

3. Eventuelle restanser fra 2021  
Beslutning om innkjøp av ny båt må følges opp. Frode undersøker og 
informerer styret. 

 

4. Terminliste 2022 
Det er søkt om følgende prøver 2022: 
16.-17. juli Apportprøve Holleia 
Tirs 6. september Fullkombinert (Holleia?) 
Lør 17.september Fullkombinert (Holleia?) 
29.-30. oktober Skogsfuglprøve 

Apportprøven: 
Vi diskuterte løselig rundt prøven. Vi falt ned på at hovedbøle for prøven bør 
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være klubbhytta, samt tilbud om innkvartering i grustaket (som tidligere). 
Monica er pekt ut som prøveleder for Apportprøven og plukker ut en 
prøvekomite. Hun rapporterer om arbeidet på styremøtene framover. Gerd 
fortsetter som premieansvarlig. 
Leder søker Modum kommune om fritak fra båndtvangen. 
De øvrige prøvene ble ikke behandlet på dette møtet. 
 

Andre innspill til terminlista var: 

Apportkurs (en helg) med Ida Solli. Monica forespør. 
 
Drop-in apporttrening som oppfølging etter dette. På lufteområdet m/en 
ansvarlig en fast dag i uka. Som ansvarlig bruker vi lokale ressurser. 

Blodsporkurs. Monica forespør Even (?) som vi hadde sist gang. 

«Ung med vorsteh», en ide om å invitere yngre folk til kursing om jakt med 
fuglehund og hundedressur. Henrik, sammen med Trym Aleksandersen fra NVK 
O/A har en ide de ønsker å jobbe videre med. O/A har satt av 10 000 kr til 
dette. Styret besluttet å øremerke tilsvarene (10 000) kr til et slikt opplegg. 
Henrik presenterer en mer detaljert skisse for styret når den er klar. 

Førstehjelpskurs (kveldskurs/foredrag på medlemsmøte?) 
Mest aktuelt litt før jakta. Hovedfokus på de vanligste skadene som kan oppstå, 
potekutt, beinbrudd o.l. Påmelding? Større lokale? 

Jakthundens ve og vel. Kiropraktor Geir Wiik (sledehundkjører) har et foredrag 
om hvordan vi bedre kan passe på hunden under bruk og hvile. Han kan også 
behandle hunder (låsninger i skjelett, løse opp muskelknuter, diagnostisere 
halthet, gi treningstips m.m.) Hvis vi får han en hel dag, kan de som vil bestille 
gjennomgang/behandling av hunden sin?? Påmelding og større lokale! Aktuelt 
til våren, etter kjøresesongen. Wenche forespør. 

Distriktsmesterskap for medlemmene. Med de nye tamfuglrestriksjonene er 
det kanskje enklest å få til en samling senhøstes (oktober) på fjellet? Vi har 
ingen avtaler om område så her må alle bidra; Wenche T undersøker i sitt 
område, Henrik Imingfjellområdet, andre forslag som bør sjekkes er Gaustad, 
Gomobu, Lenningen eller lengre av gårde?  Vi må ha overnattingsmuligheter i 
nærheten! 
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5. Kommunikasjon i styret. Vi bruker Fb-gruppa og e-post, samt sms når noe 
haster. Til styremøtene bruker vi i hovedsak Teams, men innimellom må vi også 
møtes fysisk. Alle i styret kan foreslå styremøter! 
 

Saker til neste møte: 
I tillegg til oppfølging over, er dette saker til neste møte:  

- Honorar for «strømmerne» bør justeres. Diskutere prisstruktur. 
- Søknad om bidrag Modum sparebank. Har vi prosjekt vi skal søke om nå? 
- Jobbe videre med terminlista 
- Møteplan for styret 

 
 
 
 
 


