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Styrets årsmelding for 2022 
 
        
      
 
 
 

Distriktsgruppestyre/verv 
 
Styret har siden siste årsmøte (15.12.21) bestått av: 

Verv: Navn: Til 
Leder/Distriktsrepresentant: Thomas Ellefsen 

e-post: thomas.ellefsen@hotmail.com 
mobil: 901 43 261 

2022 

Sekretær: Britt Svendsen  
e-post: britt.svendsen77@gmail.com 
tlf: 984 26 092 

2022 

Kasserer:  Espen Halvorsen  
e-post: eshalvor@hotmail.com 
tlf: 416 39 615 

2023 

Styremedlem: John Halvor Madsen 
e-post: jhmadsen@sf-nett.no 
tlf: 913 13 726 

2022 

Styremedlem:  Åse Irene Furuheim 
e-post: fura65@gmail.com 
tlf: 916 86 888 

2023 

Varamedlem: Peder Standal 
e-post: pederstandal@gmail.com 
tlf: 948 96 648 

2023 

Varamedlem: Tom Eirik Kragh 
E-post: kragh-tom@hotmail.com 
Tlf: 901 15 459 

2022 

 
Revisor: Renate Engell Sæthereng 

e-post: renate@engellhundesenter.no 
tlf: 901 18 080 

2023 

Revisor vara: Tor-Asle Eliassen  
e-post: tor.asle.eliassen@gmail.com 
tlf: 453 91 770 

2023 
 

   
Valgkomite:  Ole Erik Furuheim 

e-post: furukos@hotmail.com 
tlf: 915 18 019 

2022 

 Audun Kristiansen 
e-post: audun.kristiansen@veidekke.no 
tlf: 918 41 655 

2024 
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I 2022 har klubben gjennomført aktiviteter på en normal måte igjen. De største aktivitetene har vært 
hund/sau aversjonsdressur samt apportprøve og skogsfuglprøve. Flere av medlemmene har også fått 
gode resultater på hundene gjennom året med en normal situasjon for avholdelse av prøver. 
 
Representasjon  
John Halvor Madsen og Britt Svendsen representerte distriktgruppa på NVKs distriktskonferanse og 
representantskapsmøte som ble avholdt på Olavsgaard i februar 2022.  
 
Styrets virksomhet 
Styret har i løpet av 2022 hatt 5 styremøter, i tillegg kontakt på telefon og e-post spesielt i 
forbindelse med avvikling av prøvene. Tema for møtene har i hovedsak vært planlegging og 
oppsummering av distriktgruppas aktiviteter.  
Se for øvrig alle aktiviteter nedenfor.  
 
Distriktgruppas hjemmesider på www.vorsteh.no og Facebooksiden har vært brukt til å legge ut 
meldinger om arrangementer/aktiviteter, referater og gode resultater fra jaktprøver og utstillinger.  
 
Medlemmer 
Det er pr desember registrert 106 medlemmer som har betalt kontingenten for 2022. Dette er en 
liten oppgang fra 2021. 
 
Klubbens eiendeler 

 2 stk elektriske halsband.  
 5 stk jaktradioer  
 4 stk 9 mm revolvere 
 14 jaktvester 
 Dommerbøker, kritikkskjema til apportprøve og skogsfuglprøve  
 Diverse forbruksmateriell 
 1 stort partytelt 
 Premier i form av glass med NVK Vestfold/Telemark logo. Få igjen, må bestilles nye premier i 

2023. 
 
Økonomi 
De største aktivitetene i 2022 har vært apportprøven og skogsfugl/fullkombinertprøven. I tillegg har 
hund/sau aversjonsdressur gitt klubben gode inntekter. Det vises til regnskapet for 2022 for detaljer. 
 
 
Aktiviteter i løpet av 2022: 

Vintersamling på Hovden. 
Avlyst pga liten påmelding. 

Skytetrening på Malerødbanen  
Forsøkte med to samlinger, men det var liten interesse slik at disse ble avlyst. 

Lydighets- og apporttreninger i mai/juni 
Eli Haugen og Pål Sande stilte velvillig opp med sine områder på småbruket på totalt 5 onsdager i mai 
og juni. Målet med treningene var å hjelpe hverandre med eventuelle utfordringer eller å lage 
provokasjoner vi ikke klarer å få til når vi trener alene. Vi ønsket at det også skulle være nyttige 
treningskvelder før apportprøven på Presteseter. Det var satt opp en ansvarlig hver kveld som ledet 
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an i treningen. De som var der hadde meget god nytte av treningen, men det var absolutt plass til 
flere. 

Hund/sau aversjonsdressur i juni og august 
Det ble arrangert hund/sau i Tjodalyng (Larvik) i juni og august i samarbeid med Tjølling JFF. Totalt 
ble 93 hunder testet. Valeria Lindvåg, Ole Foyn, Bjarte Grimen og Espen Halvorsen tok seg av dette.  

Apportprøve på Presteseter 25.-26. juni 
Under årets apportprøve på presteseter var det til sammen 84 startende ekvipasjer over to dager. 
Herav startet 33 hunder i UK og 51 hunder i AK. Premieprosenten var på hele 86% i UK og 64% i AK. 

Det ble avholdt både UK Elite og AK elite på ettermiddagen lørdag, der de beste ekvipasjene med 
30/20 poeng fikk anledning til å starte. Det ble lagt ut ulike litt mer provoserende apportobjekter, 
kanindummy og and i UK og and, mår og gås med skudd i vann for AK. 

De som klarte oppgaven med å hente objektene og på raskest tid var: 

-          KV Itza`s Bark – E/F Åse Irene Furuheim 

-          LV Kjøttjegeren’s Tequila -E/F Frøydis Røtter 

Prøvens beste ekvipasjer over to dager: 

-          KV Itza`s Bark – E/F Åse Irene Furuheim 

-          IS Lyngtrollas Si Vesla – E/F Ulrik Myrhaug 

Det ble en fin og sosial ramme for arrangementet, med servering av spekemat fredagskvelden, vaffel 
og kaffe på dagen og grillmat på lørdagskvelden. Det ble høy stemning under utdeling av premier og 
utlodding i teltet lørdagskvelden. I tillegg har vi en gjøgler i gruppa – Sigurd Spæren med høy 
underholdningsfaktor. 

Prøveleder var Åse Irene Furuheim. Årets dommere var Birte og Ove Myhre, Arild W Hansen, Ivar 
Eknes og Eva Kulstadvik. I tillegg til dyktige dommere ble prøven ble som vanlig godt og smertefritt 
gjennomført av den flotte dugnadsgjengen i gruppa vår. Vi takker også grunneier Fritzøe, LOT for leie 
av hytta, samt alle sponsorene. 
 

Skogsfugl- og fullkombinertprøve 3. -4. september 
Skogsfugl- og fullkombinertprøven på Presteseter var fulltegnet også i år. Det var i tillegg venteliste 
begge dager. Prøveleder var Thomas Ellefsen. Dommere var Per Tufte, Paal Aasberg og Audun 
Kristiansen. I tillegg stilte Ove Myhre opp som apportdommer ved fullkombinert.  

Under skogsfuglprøven startet det 20 ekvipasjer. En av disse ble premiert. På fullkombinertprøven 
startet det 13 ekvipasjer. 3 av disse ble premiert. 

Prøveleder Thomas stilte opp med egenprodusert fårikål til jegermiddagen i år også, noe både 
deltakere og hjelpemannskaper setter veldig stor pris på. En meget vel gjennomført prøve med god 
stemning fra start til slutt. 
Også under denne prøven er vi avhengig av velvillig grunneier Fritzøe, LOT for leie av Presteseter og 
gode sponsorer. En ekstra takk til disse. 
 

 
Årsmøte 7. desember 
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Deltagelse på prøver 
Det har også i år vært bra deltagelse på prøver og med meget gode resultater.  
 
Se vedlagt premieliste.  
Styret viser for øvrig til NVC på www.vorsteh.no for de resultatene som er lagt ut der.  
 
 
Hof, 23.11.2022 
 
Styret i NVK Vestfold/Telemark
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NVK V/T 2022 premierte hunder på felt 
 
AK/VK 
 
SV Rampejegerns Brunla, e/f Valeria Lindvåg 

- Vestfold II, 14-16.10, 1VK m/CK kval. og 1VK finale 
- Østfold rugdeprøve 26-27.3, 1.AK 

 
 
KV Orryguttens Ask 3.EKL e/f Åse Irene Furuheim 

- Broddetorp, Sverige 29-30.10, 3.EKL 
- Vestfold l 30.9-2.10, 2VK kval 

 
 
KV Fugleskogen's Cis Disa, e/f Anita/Halvard Dreng  

- Sundtorp, Sverige 9.10, 2ØKL 
- Öland, Sverige 17.9, 2ØKL 

 
KV Ripuddens Chana, e/f Lene Frøyd 

- Ervalla, Sverige 7.10, 1.EKL 
- Öland, Sverige 17.9, 2.EKL 

 
KV Øvstebuas Crf Stella, e/f Odd Ivar Bjørnstabråten 

- Sjodalen 3-4.9, 3.AK 
 
KV Skåtfjellet’s Ekko, e/f Wenche Dørmænen 

- Hovden 2-4.9, 2.AK 
 
KV Perletjønnas Karma, e/f Trond Indrebø 

- Hovden 2-4.9, 2.AK 
 
KV Suldølen’s AES Urho, e/f Wenche Dørmænen/Kenneth Eriksen 

- NM-gull lag høyfjell høst 1.9 
- Mjølfjell 22-24.4, 1.AK 
- Hed/Opp Femunden 1-3.4, 2.AK 
- Skinnarbu 18-20.3, 1VK kval 

 
SV Kvasshøgdas Nova, e/f Britt Svendsen 

- Rjukan 26-28.8, 1.AK 
 
 
UK 
 
KV Sognexpressens Uno, e/f Per Lykke 

- Geilo 26-28.8, 2.UK 
 
SV Kvasshøgdas Nova, e/f Britt Svendsen 

- Geilo 25-27.3, 2.UK og 1.UK 
- Meråker 18-20.3, 1.UK 

 


