
Årsberetning 2022
NVK Trøndelag

Året 2022 fra styret

Mye og nye aktiviteter, medlemsøkning og 
første året siden 2019 uten nevneverdige 
innvirkninger fra corona-pandemien.

Vi har holdt på fokuset fra i fjor, med vekt på 
kunnskapsdeling, det sosiale miljøet og 
rekruttering til klubben og sporten. 

Vi er helt avhengige av enkeltpersoners 
innsats, kunnskap og erfaring for å få alle 
aktivitetene til å gå rundt. Derfor er det viktig 
at vi prøver å dele kunnskap og erfaring, samt 
senke terskelen for å ta på seg større roller 
under arrangementene. Da blir vi flest mulig 
til å dra lasset sammen.

Huskelistene som ble laget for 
arrangementene i fjor er fremdeles under 
utvikling, og vi har vært flinke til å ha 
evalueringsmøter etter enkelte samlinger for 

å se på hva vi har gjort bra, men også hva vi 
kan gjøre bedre. 

Et utrolig engasjert styre har hatt 4 
styremøter ila året, i tillegg til mange mindre 
møter i forkant av aktiviteter og liknende. Det 
har vært takhøyde, rom for å diskutere og vi 
har kommet frem til gode løsninger samlet. 

Når det gjelder publisering av resultater 
gjennom året for rasene våre, så har vi 
dessverre ikke hatt kapasitet, og henger etter 
på dette punktet. Men vi skal ta en runde på 
det før året er omme!

Klubben har fått seg instagramkonto, og det 
er børstet litt støv av facebooksiden. Så nå er 
det mulig å følge oss på enda en plattform, 
med ønske om å gjøre informasjon og 
kontakt så tilgjengelig som mulig. 

Vi vil trekke frem det gode samarbeidet med 
Norsk Weimaranerklubb ved Lisa Asmervik
og Fredrik Sunde. I år kunne vi legge til enda 
et punkt på lista over aktiviteter arrangert på 
Hegra. 

NVK Trøndelag har som mål å gi mest mulig 
tilbake til medlemmene sine, og i år har vi 
kanskje slått litt ekstra på stortromma. 
Lavterskeltilbud og rimelige 
påmeldingsavgifter er 2 hovedpunkter, samt 
at vi har gjort noen innkjøp i år med 
fremsiktige ambisjoner.  Songlia
Fuglehundfestival ble årets største 
arrangement og kanskje et symbol på hva 
klubben kan få til når mange engasjerte 
medlemmer både i og utenfor styret kommer 
sammen!



Vintersamlinga og 
Distriktmesterskap 2022

25-27.februar sparket vi året i gang med første arrangement på Songlia. 
Det var 29 hunder påmeldt, med sine respektive førere, og på søndag 
var det 11 hunder som stilte i distriktmesterskapet 2022. 

På lørdag gikk det ut 3 partier, hvorav ett av partiene med instruksjon av 
Lene Wang Rhoden. Det var kanskje ikke de beste forholdene, men god 
stemning i alle partiene likevel!

Inne på Songlia gikk praten lett med en fantastisk flott gjeng deltagere 
som hadde med godt humør og god stemning. Alt fra veldig erfarne til 
mindre erfarne folk. Det ble stilt ærlige og nysgjerrige spørsmål, som ble 
besvart med villighet til å dele erfaringer, tips og triks! Den kulturen må vi 
virkelig ta vare på!

På søndag snudde været og vi fikk sol og påskevær. Distriktmesterskapet 
ble dømt av Kim Aaknes og Geir Henning Strøm som ledet oss erfarent 
gjennom dagen, med gode og konstruktive tilbakemeldinger på alle 
hundene. Sånne dager lever vi lenge på!



Distriktsmesterskapet AK

1.premie til SV Tareskogens Rogg og Nina Rossen, samt tittelen Distriktsmester AK NVK Trøndelag 2022 

Rogg forsvarte tittelen sin fra sist mesterskap i 2020

2.premie til SV Dikemarkens Dobbel Jippi og Berit Rossen 

3.premie til KV BURRE og Geir Henning Strøm



Distriktsmesterskapet UK

1.premie til KV Gapahukens FTH Cap og Kristoffer Overvik, samt tittelen Distriktsmester UK NVK Trøndelag 2022

2.premie til SV Guriskogens Fba Bixi og Øystein Hovli Sørensen

3.premie til KV Vitjar’s Nova og Terje Viken



Miljøtreninger i 
hundehallen på Hegra

I mars ble det holdt 3 miljøtreningskvelder med 3 
forskjellige instruktører.  
Julie Grande, Torstein Bredesen og Solfrid Fagerbekk
Hver instruktør hadde egne temaer/metoder så 
deltagerne fikk jobbet variert og godt med hundene 
sine. 
Noe begrenset plass i hallen gjorde at vi satt et maks 
antall hunder på 8 (pluss/minus), som også gjorde at 
instruktørene fikk god til hver enkelt ekvipasje.  



Apportkurs for nybegynnere

Kan vi begynne å kalle det en tradisjon?

Også i år holdt Solveig Strøm Aaknes apportkurset 
for nybegynnere. Solveig er kjempedyktig til å 
formidle, lese hundene og hjelpe deltagerne med 
de utfordringer som måtte komme. 

6 deltagere hadde 2 dager på småbruket til Solveig 
og Kim i Meråker, en i mai og en i juni.

Ved demonstrasjon på egne hunder er det enkelt å 
se hva som er målet, og fokuset i innlæringen ligger 
på god timing, intensitet og god motivasjon for 
hunden. 



Apportprøvetreninger på 
Hegra + Apportbevisprøve 
Det er andre året med apporttreningene på Hegra i mai, 
og vi ser fremdeles at dette er et godt og populært 
tilbud. 

Målet er at ekvipasjene skal få trening i prøvesettingen, 
hvor det er flere hunder, flere folk og kanskje en liten 
dose med venting før øvelsene. 

Lisa og Fredrik fra NWK rigget som vanlig til med bålkaffe 
og kaffebrød, samt hadde de satt ut skilt for å gjøre det 
enkelt å finne frem der de ulike øvelsene skulle avholdes.

To av kveldene var det store trafikale problemer på E6 
mellom Stjørdal og Trondheim som påvirket oppmøte litt, 
og gjorde at det ble noen forsinkelser. 

Vi har fått gode og konstruktive tilbakemeldinger fra 
deltagere som vi tar med oss videre i utviklingen av 
treningene.

Siste kvelden ble det avholdt apportbevisprøve med 
apportdommer Geir Sve, her var det mange som lykkes 
og noen som måtte trene litt mer :D 



RIOS-kurs
11-12.juni arrangerte vi RIOS-kurs på Trælstad Østre på 

Hegra med dyktige Steinar Lund og Torstein Bredesen 

som instruktører. De loste deltagerne gjennom en step-

by-step metode utviklet av Hundskolan Vision og Mattias 

Westerlund. Det ble en utrolig lærerik, hyggelig og sosial 

helg. Med godt vertskap og god mat sørget Lisa og 

Fredrik for prikken over i-en. Karin Moksnes og Carina 

Rudhager hjalp også til i kulissene!

Vi liker oss på Trælstad Østre!

«Fantastisk lærerik helg, trivelige folk, hunder og en helt 

enorm gjestfrihet i fra vertskapet på gården, og sist men 

ikke minst, dyktige instruktører som delt av sin 

kunnskap»



Aversjon – Hund/Sau

Bilde fra Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

I fantastisk dugnadsånd satt Geir Sve som vanlig i gang 
aversjonsdressur mot sau, på Kvål, hos Elling Nideng.
Det ble totalt 5 kvelder, men dessverre ble 2 av dem amputert. 
Den ene på grunn av varmt vær, så vi måtte avbryte av hensyn 
til sauene, og den andre kvelden fordi strømhalsbåndet ikke 
ville samarbeide helt. 

Når det kommer til aversjonsdressur er strømhalsbåndet 
åpenbart vårt viktigste verktøy, og vi er helt avhengig av å 
kunne stole på utstyret. Når dette oppstod var det ingen tvil 
om at vi måtte gå til innkjøp av nye halsbånd. 
Siste kvelden fikk de nye halsbåndene svingt seg og vi er meget 
fornøyd med innkjøpet. 

Aversjonsinstruktører: Geir Sve og Live Kristine Kaasin

Geir Henning Strøm har i år gått utdanning, og blitt autorisert 
aversjonsinstruktør, samt skrevet instruktøravtale med NVK 
Trøndelag. Med dette kan vi utvide tilbudet og forhåpentligvis 
få testet enda flere hunder neste år. 



Songlia Fuglehundfestival
24-26.juni

Det startet på et planleggingsmøte i 2021, med en ide om at klubben kunne 
arrangere egen utstilling, og så var Songlia Fuglehundfestival født. 

En skikkelig suksesshelg med fantastiske tilbakemeldinger om hvor godt 
organisert og trivelig festivalen ble. Noe som smakte ekstra godt for alle som 
bidro, som bak kulissene følte det var ganske kaos til tider. Det krever sitt å 
arrangere, og vi vet at vi var litt i manko på mannskap for få til å få absolutt 
alt til å gå på skinner, men vi har lært utrolig mye av første runden! 

På lørdagen var det 120 hunder som ble stilt på utstilling og apportprøve, og 
det var over all forventning. 
I fjor tror vi at vi hadde rekordår med rundt 30 deltagere på apport hver dag, 
mens vi denne helga hadde nesten 50 hunder hver dag bare på apporten. 

Utstillingstrening med Vigdis Nymark og Birgit Westgård, foredrag av Ida 
Sollie, utstilling og 2 x apportprøver var en god oppskrift på premieren.
Apportprøvedommere: Geir Sve, Mona Aakervik, Marius Aakervik, Øystein 
Storvoll, Walter Paulsen og Bjørn Nyhagen
Utstillingsdommere: Frank Christiansen og Milla Stav Nilsen
Apportprøveleder: Christian Laverton og utstillingsleder: Lene Sandvik 
Eriksen

Best in Show: Ulveslagets ATS Hektor, e/f: Live Kristine Kaasin
Prøvens beste UK-hund: Gråsidingens Starke Thor e/f: Eirik Tranaas Vannebo
Prøvens beste AK-hund: Stordigerhedens Red Janis, e/f: Solfrid Fagerbekk
Festivalvinner 2022: Ulveslagets ATS Hektor, e/f: Live Kristine Kaasin



Snåsasamlinga 15-17.juli
Samlinga ble som vanlig fylt opp fort, og etter både 
litt frafall og inntak fra venteliste ente det opp med 
43 firbeinte og 30 tobeinte som deltok. 

Vi fortsatte i år med fullkombinerttrening, hvor man 
etter endt dag i fjellet kjører igjennom de øvelsene 
man ønsker. Dog var det ikke mange som testet 
vannapporten etter en lang og litt kald dag på lørdag 
:D Dette gjør dagene lenger for de som er arrangører, 
og da er det veldig deilig at vertskapet lager mat og 
at alle kan komme til dekket bord.  

På eget initiativ hold Lene Wang Rhoden foredrag 
om Skadeforebygging og trening av hund. Dette 
skapte gode diskusjoner, flere aha-opplevelser, og en 
tydelig mer bevvist gjeng som gikk ut på søndag med 
ferskt påfyll av god og nyttig kunnskap om egen hund 
og den fysiske treningen av den. Dette ga 100% 
mersmak. 

Instruktører under samlinga var; Roar Heggdal, 
Steinar Lund, Lene Wang Rhoden, Bjørn Nyhagen, 
Kjell Morten Nynes og Trond Lereng. 



Fullkombinert mot høyfjell
Heia fullkombinert!!

I år hadde vi 14stk påmeldt, men dessverre var det både sykdom 
og skader som hindret noen i å stille, så totalt 8 hunder deltok på 
fullkombinert 31.august. Det er utrolig stas, sett imot 
gjennomsnittlig 8 påmeldte de siste 5 årene. Fullkombinertgrenen 
er på vei opp og frem, og det liker vi!

I det flotteste trønderværet viste Songlia frem et godt fuglebesatt 
terreng, hvor 7 av 8 hunder hadde opp til flere sjanser, men ikke 
alle lykkes dessverre. 

Det ble totalt 3 premier:

1 x 3 UK, 1 x 2.AK og 1 x 3.AK – hvorav begge hunder i AK fikk 30p 
på apporten. 

Christian Laverton var prøveleder og kjentmann, mens Elisabeth 
Gisvold dømte felt og Geir Sve dømte apport.



Skogsfuglprøve

3.oktober var det duket for 
ettermiddagsprøve på skogen rundt Songli 
Gård. 

Dommerne Jostein Myhr, Torbjørn Eliasson 
og Ivar Elli byr som vanlig på godt humør 
og god steming. 

Det ble observert fugl, og de fleste 
situasjonene ble benyttet godt.

9 hunder stilte til start, og det ble totalt 4 
premier, 3 x 1.AK og 1 x 3.AK

Prøveleder var Geir Sve.



Høgkjølprøven
Høgkjølprøven, 14-16.oktober, ble som vanlig et av årets høydepunkter! Litt grått vær 
lørdag, men sol og perfekte forhold på søndag.

142 hunder stilte til start, 2-dagers VK, og 16 premier ila helga. Det ble registrert 98 
sjanser på fugl, hvorav 30 stander - så det var uten tvil fugl i terrengene selv om noen 
terrenger var bedre besatt enn andre.

Kanskje var det en ekstra seier at vi fikk gjennomført på en så god måte i år, ettersom vi 
hadde store vanskeligheter med å skaffe dommere fra trøndelag. I siste liten fikk vi tak i 
nok dommere til å få sendt ut 6 partier på lørdag, og 5 partier på søndag. Dommerne 
kom fra alle kanter i landet, og du verden for en flott gjeng vi fikk tak i! Med godt humør 
og pålitelig dømming har både nybegynnere og de mer erfarne ble tatt godt vare på i 
fjellet Dommere: Roger Brenden, Elisabeth Haukaas Bjerke, Steinar Skogli, Reidar 
Håheim, Karl Ole Jørgensen, Tor Steigedal, Roy Allan Skaret, Jens Thomas Sagør og Bernt 
Skarsvaag. Vår trofaste Geir Henning Strøm stilte som NKK-representant!

Tradisjon tro ble det servert kjøttsuppe på oppropet, og det kom flere tilbakemeldinger 
på at det var kult at vi holder den tradisjonen gående! Under jegermiddagen gikk praten 
lett, og det var flere som reiste seg, tok ordet, fortalte skrønehistorier, vitser og en og 
annen drikkevise ble sunget! 

Mens deltagerne var i fjellet ble lageret vårt på Songlia ryddet. Øystein Hovli Sørensen 
gjorde en kjempeinnsats med vareopptelling for å se hva vi sitter på av verdier og utstyr, 
samt ble det satt opp en reol slik at vi lettere kan holde litt orden der inne. 

VK-Vinner: Speldraget’s J – The Boss, e/f: Rune Fossum

Prøvens beste UK-hund: Royalura’s R-Petra, e/f: Kim Helsø

Prøvens beste AK-Hund: Birck av Vor-Point, e/f: Aslak Digernes



Fellesutstillinga
Det har selvfølgelig vært flere vorstehere i ringen under 
Fellesutstillinga 05.november, her er noen av de premierte:

Korthår BIR: Vestvang’s DDN Iben, e/f: Monica Settemsdal
Korthår BIM: Nordic Namista AIK Ask, e/f: Heidrun Opedal
Korthår BIR Valp: Ulveslaget CTK Kallisto, e/f: Live Kristine Kaasin

Strihår BIR: Skarsemsløkkja’s Larris, e/f: Birgit Westgård/Vigdis Nymark
Strihår BIR Valp: Grillsbergets CC Vilje, e/f: Kristin Woldmo Kolåseter

Langhår BIR: Fjordlandets Ludo, e/f: Anders Malmo Moe/Tora 
Elisabeth Klausen Norbye

Skarsemløkkjas Larris ble i tillegg; BIS Veteran, BIS 2 og Beste 
jaktpremierte 

I 2023 er det NVK Trøndelag som er teknisk arrangør av 
Fellesutstillinga!



Hovedsponsor – Troll Hundefôr
Vil rette en stor takk til vår hovedsponsor – Troll Hundefôr som i år også har bidratt stort 
og stilt med premier til alle prøvene våre i tillegg til loddpremier.

Deres bidrag utgjør mye, og vi er veldig takknemlig for et godt samarbeid med dem!



Årets Jakthund 2022
NVK Trøndelag
NUCH NJCH NJ(K)CH 

Speldraget’s J – The Boss, 

eid av Rune Fossum og Anita Inderdal er 
Årets Jakthund i NVK Trøndelag for andre 
året på rad.

Boss og Rune har hatt et vanvittig år med 
intet mindre enn 2 NM titler (NM Vinter 
og NM Skog, og hele 98 poeng i NVC!

Gratulerer så mye fra styret i NVK 
Trøndelag!


