
 
 

1 

 
 
ÅRSBERETNING FOR NVK DISTRIKT OSLO/AKERSHUS 01.11 2021- 31.10.2022 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Distriktsrepresentant: Ove Myhre 
Styremedlem/Nestleder: Eva Pedersen 
Styremedlem/webredaktør: Trym Aleksandersen  
Styremedlem: Kristin Kirkeby 
Styremedlem: Martin Hønsi Amundsen  
Kasserer: Ranveig Østvold  
Varamedlem: Kjetil Eriksen 
 
Materialforvalter/ikke møteplikt eller stemmerett: Thomas Klever 
 
Revisor: Anne Grethe Sætrang  
Vararevisor: Anne Borgerud  
 
Valgkomitèen har bestått av: 
Tor Frigård- leder 
Thomas Klever 
Trond Lereng 
 
Valget ble gjennomført på årsmøtet 09.02.2022.  
 
Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode eller kalenderen. Grunnen til det er at de ulike 
distriktene skal kunne avholde egne årsmøter, avholde valg og melde inn nye valgkomitèer, nye 
distriktsrepresentanter, godkjent regnskap og godkjent årsberetning til HS i forkant av NVKs 
Representantskapsmøte (RS). 
 
Pr.31.10.2022 hadde klubben registrert 470 medlemmer, en økning med 25 medlemmer ifht. 
2021.  
Vi tar det til inntekt for at OA fortsatt er attraktiv som samarbeidspartner for hundeiere med 
fuglehund. 
 
Styret har i løpet av perioden avholdt 4 styremøter, 3 på teams og et på Mortens Kro. I tillegg til 
møtene har det vært nødvendig dialog via epost i noen hastesaker. De fleste saker på møtene, har 
vært evaluering av arrangementer og planlegging av kommende arrangementer.   
 
Det er lagt ut flere artikler, informasjoner og referater fra styremøter og annet på websiden 
vorsteh.no  
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Ove Myhre representerte NVK OA på distriktskonferansen i februar 2022, som ble gjennomført 
på Quality Hotell Olavsgaard på Skjetten. 
 
Det har vært utrolig mange hunder fra vårt distrikt som har gjort det særdeles bra på jaktprøver, 
apportprøver og utstillinger.  
Gratulerer til alle! 
 
Styret ønsker å gratulere ALLE O/A medlemmer som har vært på prøver og fått sine premier, 
både på jakt, apport og utstilling i 2022. 
 
AVDELINGENS WEBSIDE/FB 
Distriktets webredaktør har fortløpende lagt ut resultater, men er selvfølgelig avhengig av 
informasjon fra medlemmene.   
NVK O/A har også egen Facebook side hvor nyheter publiseres og som vi er særdeles fornøyde 
med at det er stor aktivitet. 
NVK O/A kan man nå også finne på instagram. 
 
BLADET FUGLEHUNDEN 
Ingen store endringer, men vi har faktisk hatt noe på vorstehhundsidene, så vi håper at vi fortsatt 
kan bruke dette mediet også. 
 
ØKONOMI 
Avdelingen har fortsatt en meget god og sunn økonomi. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet 
et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen 
om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.  
 
 
SPONSORER 
Sponsoravtale er inngått med Royal Canin, en avtale vi er fornøyd med. 
Avdelingen blir sponset med forpremier og etc. på arrangementer i regi av NVK OA. 
 
GULLRYPA 
Styret hedret .........med Gullrypa.  
 
Gullrypa tidligere år:  
2007 Nina Smidtsrød  
2008 Bente Holm  
2010 Anne Larssen  
2013 Mette Lien  
2014 Kjell Larssen 
2017 Ellen Marie Imshaug 
2021 Bjørn Bernhard Størkersen 
 
MESTERSKAPSRYPA 
Ansvarlig: Trym Alexandersen 
Høyfjell:  
Lavland:  
Skog: 
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Apport:   
Årets AK hund:  
 
Gratulerer til vinnerne! 
 

Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året.  
Det er eierne selv som må melde inn premiene. 
 
Gullmerke til leder NVK O/A 
OA-lederen, apportdommeren og inspiratoren Ove Myhre ble hedret med gullmerke på 
landssamlingen til NVK i pinsehelgen! Gullmerket ble utdelt av NVK-leder Roger Brenden. 
Ove Myhres inkluderende holdning og inspirerende innsats ble fremhevet. Han har årelang 
erfaring som apportdommer og reiser land og strand rundt på prøver og treningssamlinger. 
Mange nybegynnere har reist hjem med optimisme og nytt pågangsmot etter møte med Ove 
Han har også holdt en rekke fase-1-kurs og derigjennom bidratt til at både vår klubb og andre 
fuglehundklubber har fått nye og dyktige instruktører. Sist, men ikke minst har han sittet som 
leder i OA-gruppa i en årrekke, i en periode der klubben har startet opp mange nye tiltak som tar 
sikte på rekruttering til sporten og på å dyktiggjøre hundeeiere. 
 
 
Ung med Vorsteh 2022 
Vi har i løpet av 2022 samlet unge med vorstehhund til felles treninger med fokus på jakt og 
trening av fuglehunder. NVK OA og NVK Buskerud har et ønske om å skape et miljø mellom de 
unge hundeeierne og muligheten til knytte kontakter seg imellom. Vi har gjennomført følgende 
samlinger. 
9. og 23.mai: Teori og dressurkurs med Ulrik Myrhaug. Her var fokuset hvordan Ulrik ung 
fuglehundeier har lyktes med hundene sine og hvilke dressurmomenter han trener mye på.  

30.juni: Øystein Dahl og Torbjørn Hansen på Sando Hundesenter. Øystein hadde et foredrag om 
trening av fuglehund mot jakt og jaktprøver. Deretter hadde Øystein og Torbjørn en innføring i 
apporttrening på Sando sitt inngjerdede område.  

10.august: Øystein Dahl og Ellen Marie Imshaug på Aurskog Fuglehundsenter. Denne samlingen 
var temaet «ro i oppflukt» med provokasjon av duer. Ellen Marie og Øystein delte gruppa inn i 
unge og voksne hunder, og tilpasset møte med duer deretter.  

17. og 24.okt: Monica Hallan og Pinja Korpela fra Norges Hundekjørerforbund. Denne 
samlingen fikk vi en innføring i trekktrening med hund. Først en gjennomgang av de viktigste 
momentene og deretter en treningsøkt ute med Monica. Pinja hadde en samling med stryke- og 
skadeforebyggende trening for hund.  

Vi har hatt mange fine samlinger sammen med godt oppmøte og stort engasjement fra de unge 
medlemmene i NVK OA. Vi ser frem til mer i 2023.  
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ARRANGEMENTER I REGI AV NVK O/A 
6. og 7. November Skogsfuglkurs- Tor Danielsen 
Helgen arrangerte NVK Oslo/Akershus et skogsfuglkurs i terrengene til Nannestad grunneierlag 
med utgangspunkt i klubbhytta til Nannestad JFF.  
Instruktører var Trond Lereng, Ivar Bakken, Pål Andersen og kursleder Tor Danielsen. 
Det var to like kurs over to dager med til sammen 20 deltakere, fordelt på fire partier. Selv om det 
var flest vorstehere deltok det også noen andre raser som selvsagt var like velkomne. Dagene 
startet med en kort teori økt om føring av fuglehund i skog, deretter bar det ut så lenge det var 
lyst nok til å gå.  
Kursene ble lagt opp etter grunnprinsippene til en skogsfuglprøve og fungerte derfor som en slags 
anleggsprøve som forhåpentlig fristet flere vorstehhund eiere til å stille hundene sine på 
skogsfuglprøver. Med litt finpuss har hundene absolutt noe der å gjøre! De fleste fikk oppleve 
fugl og det ble vist både gode søk, stand, reis og tilstrekkelig RIOS og gav mange situasjoner 
som vi kunne diskutere og som gav nyttige erfaringer. I løpet av helgen summerte vi fem 
storfugl, åtte orrfugl og minst en rugde (hehe...). 
 
I løpet av helgen fikk man virkelig brynt seg på hva november kan by på av vekslende forhold – 
på lørdag var det strålende sol og et par kuldegrader, natt til søndag kom det 5 cm våt snø, og det 
sluddet lett utover formiddagen. Begge deler taklet hundene som en selvfølge og viste at selv en 
litt sur og kald novemberdag er det bare å komme seg ut – fuglen er der jo og kan fortsatt gi fine 
jaktopplevelser! 
 
 
7. Desember Årsmøte 2021 
4H gården på Lindeberg med et meget godt oppmøte. 
Mesteskapsrypene 2021 ble delt ut og kvelden ble avsluttet med et spennende foredrag som ble 
holdt av William Bredal. Foredraget handlet om hofteleddsdyplasi på vorstehhunden. 
 
 
 
1. februar – medlemsmøte på teams 
Gjennomgang av saker til DK/RS. 
 
 
12.-13. Februar DM fjell vinter 
DM VINTER 2022 
Vi i NVK OA vil takke alle dere fine Vorstehhund eiere som var med på å gjøre helgen så koselig 
som den ble. Vi setter stor pris på deres positive engasjement. En herlig gjeng. 
Veldig moro når tilbakemeldingene fra instruktørene er at alle hundene viste framgang i løpet 
av disse to dagene.  
Noen terreng var tyngre enn andre og rypene flyttet på seg fra lørdag til søndag. Været bød på 
sol, vind og snøbyger. 
Stor takk til Rune, Trond, Bjørn og Henning for all hjelp. Uten dere, ingen DM.  
 
 
5.-6. Mars vinterprøve Vaset- Finn Larsen 
Vasetprøven er over for denne gang. To flotte dager med nydelig vintervær, vi har kost oss. 

https://www.facebook.com/groups/1474450346104194/user/100003587815229/?__cft__%5b0%5d=AZVDy9vnWqFuxTGhNEBtq2s7ZoRNe1wWnU40PHPA7mDoLtp4bVGOVyXmZzUQ0gORQN1RmmJGIoBjl4b03uLz-BKpoLS1KH4CXs-dh4zfRiReyFXwfnX6l76GfgzlRqUBpIki7VFaFCAtN373wGe2Qon_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1474450346104194/user/100006686022988/?__cft__%5b0%5d=AZVDy9vnWqFuxTGhNEBtq2s7ZoRNe1wWnU40PHPA7mDoLtp4bVGOVyXmZzUQ0gORQN1RmmJGIoBjl4b03uLz-BKpoLS1KH4CXs-dh4zfRiReyFXwfnX6l76GfgzlRqUBpIki7VFaFCAtN373wGe2Qon_&__tn__=-%5dK-R
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Lørdag var 23 % premiering og søndag 29 % premiering. 
Dommere var Roger Brenden, Rune Brenna, Øystein Dahl, Bjørn Sjurseth, Ingunn Raastad, Odd 
Harald Sørbøen og Tore Lie. 
 
Tusen takk til alle dere hyggelige deltakere som gjorde dette til en flott helg.  
Stor takk til dommere for flott dømming og deres utrolige engasjement for våre hunder. 
 
 
21. april – apportkurs – Bente Holm 
Første kvelden var den 21.4.2022 og kurset gikk over 10 ganger med 10 deltagere. 
Flinke folk og hunder gjorde at 9 stykker klarte apportbeviset siste kurskveld. 
 
 
25. april utstillingskurs- Ellen Marie Imshaug 
25. april møtte 17 deltagere opp for utstillingskurs. Det var påmeldt vorstehhunder av alle 3 
raser, en kleine münster og en tysk jaktterrier. Det ble delt opp i to grupper med to forskjellige 
oppmøtetider siden de var så mange. Det ble mye praktisk trening og litt teori. De som trengte 
det, fikk tips til pels stell på slutten. Ble en fin kveld med god stemning. 
 
 
Mai /juni 15. Apportprøvekurs - Trond Lereng 
NVK O/A gjennomførte et apportprøvekurs mai / juni 2022.   
Instruktører var Ellen Marie Imshaug, Beate Løken, Bjørn Nyhagen og Trond Lereng. 
Det var 12 deltagere fordelt på 3 AK hunder og 9 UK hunder.  Klubben hadde prioriterte nye 
medlemmer som fikk godt utbytte av kurset, men også noen drevne vorstehfolk hadde fått plass, 
men med sine nye hunder.  
Første kurskveld var teori på Mortens Kro hvor vi tok for oss hunden som sosialt vesen, 
læringsteori / atferdsanalyse og hundens minnebilde, samt en gjennomgang av hva som foregår 
på en apportprøve. 
Den praktiske delen av øvelsene søkapport og spor ble gjennomført på et inngjerdet 
skogsområdet som klubben leide av Fet Jeger og Fiskeforening.  Vannapporten ble som vanlig 
gjennomført på et tjern på Sørum hvor vi også hadde avslutning med mulighet for å ta 
apportbevis for de som ønsket det. 
Det var flere hunder som bestod apportbevisprøven, og noen av deltagerne har også fått sine 
hunder premiert på apportprøve i løpet av sommeren. 
 
 
Mai 2022– mentalbeskrivelse – AVLYST 
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7. mai – Fellesutstillingen Ellen Marie Imshaug, Eva Pedersen og Kamilla T. Ljunggren 
Fellesutstillingen ble avholdt på Hvalstjern ved Lillestrøm.  
Dommer for vorstehhund rasene var Vidar Grundetjern. 
 
Resultater: 
Strihår 
BIR: 
Vingeslettas Before the Storm.  
Eiere Kamilla Ljunggren og Haakon Magan. Oppdretter Vigdis Lunde Jaavall. 
Storm avsluttett dagen med å bli BIS! 
BIM: Jentenes GKS Snella eier Pål Fasseland  
Valp: 
Rampejegerns Myra ble BIS valp!  
Eier: Sølvi Rossing. Oppdretter Kjetil Pedersen 

Korthår: 
BIR: 
Viljetun's JFL Cuba Libre eier og oppdretter Elisabeth Stokvold. 
Cuba avsluttet dagen med BIS 3! 
BIM: 
Vestvang's ERE Jösta, 
Eier: Jennica Skoglund. Oppdretter: Torger Olsen og Linn Gareid 

Langhår: 
BIR: 
Fjordlandets Lykke. Eier: Eivind Røe. Oppdretter Mette Ulvestad. 
 
Mai – onsdagstreninger- i Lillestrøm, drop in. 
Fra 10. mai tom 17, august har klubben gjennomført tolv drop-in treninger i Lillestrøm.  
Moro at tilbudet er så populært. Det har møtt opp 20-25 hunder hver onsdag. Uansett vær! 
Ivrige og flinke hundeeiere og hunder med stort engasjement.   
Stor takk til Tor Danielsen som har hatt ansvaret for de yngste hundene hver onsdag.  
Takk til instruktører Øystein Dahl, Ellen Marie Imshaug, Jo Kristoffer Hansen, Anne Borgerud, 
Glenn Larsen, Henning Skau, Martin Hønsi Amundsen, Frode Laugerud, Thorbjørn Hansen, Britt 
Schibbye, Kristin Kirkeby.  
Uten dere, ingen trening.  
Grunndressur for fuglehund har vært i fokus. Helt supert at flere raser er med på treningene. 
 
 
6.- 8. mai – dressur/unghund kurs- Nina Smidtsrød 
Instruktør var Nina Smidtsrød og kurset ble holdt i regi av O/A helgen. 
Det var stor interesse for kurset og det var lang venteliste.  
Dessverre ble det ikke plass til alle og de som fikk plass, var de som hadde meldt seg på først. 
Vi startet fredag med teori på Lindeberg besøksgård. 
Det var 9 håpefulle morsomme unghunder med ivrige eiere som trente på inngjerdet område som 
ble leid av Fet Jeger og Fiskeforening. 
Moro og se stor fremgang på eier og hunder i løpet av helga. 
Dette er et kurs vi bør ha hvert år. 
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29. mai til 1. juni Camp Villmark – Ranveig Østvold 
Camp Villmark var endelig tilbake igjen etter et par år med covid avlysninger.  
Norsk Vorstehhundklubb var representert med fin stand og flotte hunder på Camp Villmark 2022. 
Det var som tidligere år avdeling Oslo/Akershus som hadde ansvaret for standen.  
Vi hadde representanter fra alle tre Vorsteh-rasene på stand og vi hadde mange besøkende innom. 
På hundearenaen ble det blant annet arrangert apportkonkurranser, barn og hund og 
hundeparader.  
En stor takk også til alle som stilte opp på stand og rigging.  
Det var igjen veldig hyggelig å stå på stand sammen med mange hyggelige mennesker.  
 
 
 
4.-6. juni– Landssamling Buhol – Kristin Kirkeby 
I strålende pinsevær ble landssamlingen 2022 en minnerik opplevelse.  
Under samlingen ble det avholdt 2 apportkurs, 1 utstillingskurs, 2 apportprøver og 
spesialutstilling m hannhundskue, samt barn og hund. 
Under hovedstyrets og avlsrådetstime på søndag ble aktuelle temaer diskutert. 
Festmiddagen var nydelig, tusen takk Mette Klever. 
Det var 111 startende hunder fordelt på de to apportprøvene. Det var 47 stk i UK og 64 stk i AK.  
Av disse ble hele 83 stk premierte.  
Premieprosent, 92. 
Gratulerer til alle sammen! 
 
 
På spesialutstillingen var det påmeldt 48 stykker, 40 hunder møtte.  
En flott utstilling, effektivt dømt av Birte Wold Myhre med ringsekretær Janne Gregersen ved sin 
side. Skriver Maiken, effektiv som alltid. 
 
Vi i NVK OA takker alle som var til stede under landssamlingen. Uten alle dere, ingen samling. 
Takk også til alle som kjøpte lodd under samlingen.  
 
En spesiell takk til dommere, hjelpere og arrangementskomiteen.  
Eva Pedersen, Ove Myhre, Birte Wold Myhre, Kamilla Tuverud Ljunggren, Haakon Magan, 
Ellen Marie Imshaug, Maiken Gyldenskov Horn, Ernst Evensen! Arild W Hansen, Morten 
Andersen, Rune Brenna, Roger Brenden, Thomas Klever, Mette Klever, Britt Schibbye, Katrine 
Henriksen Waage, Pernille Saltnes, Trym Alexandersen, Martin Hønsi Amundsen, Torbjørn 
Hansen, Ann Iren Halvorsen, Nina Smidtsrød, Finn O Larsen, Stian Stende, mormor m barnebarn 
og Kristin Kirkeby. 
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11. juni apportprøve på Brevig i Enebakk – Kamilla T. Ljunggren 
Prøveleder var Kamilla Tuverud Ljunggren, som gjorde en utmerket jobb. 
Det stilte til start 13 UK hunder og 15 AK hunder. 
Dommere var Bjørn Nyhagen, Bergthor Antonsson og Pål Andersen. 
Beste UK hund ble Irsk Setter Gulltjønns Delta eier/fører Heidi Aandahl. 
Beste AK hund ble strihåret vorstehhund Salto av Røssmyra eier Janneke Regine Treimo og fører 
var Even Jermstad. 
 
Gratulerer til alle premierte! 
Takk til grunneiere for lån av terreng. Takk til alle som hjalp til under arrangementet og tilslutt 
takk til Royal Canin som sponset prøven! 
 
 
15. August – medlemsmøte- foredrag doping. 
Anne-Grethe Saetrang holdt et meget interessant foredrag om doping av hund, regler,  
og retningslinjer ved konkurranser/ jaktprøver. 
Meget interessant foredrag! 
 
 
19.-21. August – treningssamling i Ervalla – Kjell Larsen 
Årets samling startet opp med 27 som betalte for sin påmelding. 6 av de påmeldte delte 
treningsgebyret med en samboer 
Dette er helt på grensen når det gjelder antallet deltagere som det er fornuftig å ha med, slik at 
kurset blir effektivt og som flyter gjennom tre kursdager.  
Stort sett så reiste vel vi alle hjem med flere «inputs» og noe mere skjerpet hund en da vi kom. 
Inger og Ingmar syntes det var en god og lydhør gruppe å samarbeide med.  
 
 
22. – 23. august– treningssamling i Engerdal - Britt Schibbye 
Samlingen ble gjennomført med 20 entusiastiske og lærevillige førere og deres hunder. I år var 
det tre partier, to med “ferskinger”, og et treningsparti. Instruktørene, Tor Danielsen og Frode 
Laugerud, veiledet de to første partiene, mens vi var så heldige å få Odd-Ivar Bjørnstadbråten til 
å lede treningspartiet. Hans Birger Stensrud stilte i år som kjentmann for det ene partiet, og Truls 
Tollefsen for det andre. 
Været var strålende, og kveldene milde. Terrenget var godt besatt med ryper, så alle hundene 
kom i fugl, og fikk sjans på fuglearbeid. Om kveldene var det tenning av grill, og felles 
bespisning. Mandagskvelden ble det i tillegg tent bål, og instruktørene ga en god gjennomgang av 
dagens opplevelser, og vurdering av hundene. 
Dette er et godt terreng å gå i og lære, og boforholdene er hyggelige. Bespisning i medbrakt telt 
og bord, og hver og en tok med sin egen stol. En vellykket tur, hvor flere allerede har meldt seg 
på til neste år. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1474450346104194/user/543308375/?__cft__%5b0%5d=AZVWprot6wETZiUwxG5tTE2MNm9sSyMIFoHSZs6N_C0_2O8OyB0q2wEa0TzaLwPIxf9rEbWBEOelv11kJsivIXt5ugyGtMpHQUdmjOTJq6YAaCKnWn-IHPdAlyRk1k6DW66cvd88JW8c5lT4OOQyn5Zn&__tn__=-%5dK-R
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22. august Østmarkaprøven- skogsfugl- og apportprøve – Eva Pedersen 
Mandag den 22. august arrangerte NVK O/A apport- og skogsfuglprøve på ettermiddag/kveld. 
Skog: 
Det stile 7 hunder til start på skogen. Dommere var Petter Skaug og Gunnar Gundersen. 
Dessverre ingen premier i år, men to lå an til premie, men apporterte ikke. 
 
Apportprøven: 
Det stilte 26 UK hunder og 21 AK hunder til start. 
Dommere var Ove Myhre, Morten Andersen, Bente Holm, Eva Kulstadvik og Roger Sjølstad. 
 
UK: 
Beste hund i UK ble gordonsetter «Gullura's Rago» eier og fører Chris Tore Pettersen.  
Rago tok 10 poeng på vann og 10 poeng på søk. Fullt hus og 1. UK apport! 
 
Beste vorstehhund i UK ble korthåret vorstehhund "Himmelkampens Fancypants" eier og fører 
Linn Marie Nordby. 
Her ble resultatet 8 poeng på vann og 10 poeng på søk. 1. UK apport! 
 
AK: 
Beste hund i AK og beste vorstehhund ble strihåret vorstehhund "Jentenes DKR Tjorven" eier og 
fører Inge Asplund Johansen. 
Denne damen tok 10 på vann, 10 på søk og 10 på spor. Fullt hus, 30 poeng og 1. Ak apport. 
 
Gratulerer til alle premierte! 
Tusen takk til alle dommer, kjentmenn og hjelpere! 
Uten dere hadde det ikke blitt noen prøve! 
Takk også til klubbens hovedsponsor Royal Canin som alltid støtter våre arrangementer! 
 
 
Fase 2 kurs 10.oktober og helgen 14.-16.oktober 2022. 
NVK avd.Oslo/Akershus arrangerte Fase 2 kurs 10. og 14.-16.oktober. 
Faglig ansvarlig for kurset var Fase 3 instruktørene: 
Ove Myhre og Morten Andersen 
Administrativt ansvar: Birte Wold Myhre 
Det var totalt 8 deltakere fra (NGK, NISK, NVK Innlandet, NVK Oslo/Akershus og  NBK). 
Teoridelen ble gjennomført mandag 10.oktober og den praktiske delen helgen 14.-16.oktober. 
Siste dagen var eksamen og alle fikk bestått. 
  
Da har NVK OA fått tre nye fase 2 instruktører og vi gratulerer: 
Kristin Kirkeby, Frode Laugerud og Torbjørn Due Hansen. 
 
Som vanlig, stilte styret opp med sine styrehonorarer til en felles takkemiddag. Middagen ble 
avholdt på 4 H Gården og med catering. Kriteriene for deltakelse på middagen, er ressurspersoner 
som bidrar særdeles mye gjennom hele året og som OA er helt avhengig av.  
 
Styret takker alle som har bidratt og vist sitt engasjement til at alle arrangementer/kurs og prøver 
har blitt gjennomført. Uten dere, hadde dette blitt en for stor utfordring. 
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Styret takker også de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2022 og ønsker det nye styret 
velkommen og lykke til i 2023! 
 
 
Oslo, 01.11.2022 
 
Styret i NVK O/A 
 
Ove Myhre   Eva Pedersen    Kristin Kirkeby 
distriktsrepresentant  styremedlem/nestleder  styremedlem 
sign.    sign.     sign. 
 
Martin Hønsi Amundsen Trym Aleksandersen   Kjetil Eriksen 
styremedlem                styremedlem    varamedlem    
sign.    sign.     sign. 
 
Ranveig Østvold   
kasserer  
sign.   


	Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året.  Det er eierne selv som må melde inn premiene.  Gullmerke til leder NVK O/A OA-lederen, apportdommeren og inspiratoren Ove Myhre ble hedret med gullmerke på landssamlingen til NV...

