
 Årsmøte 2022 
NVK Østfold innkaller til årsmøte 24.november kl 18.30 
Sted ØFK klubbhus Skjelinveien 38,1659 Torp 
Åpning av møtet 
Valg av møteleder 
Valg av referent 
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Årsberetning 2022 
Regnskap og revisjonsberetning 2022 
Budsjett 2023 

Diskusjon om endring av jaktprøvereglementet.  
Klubbene er invitert til å komme med innspill.  

Innkomne saker :  
Forslag fra Jon Terje Hellgren Hansen:  Styret i NVKØ gis mandat til å 
fremme sak på RS om at NVK tar ansvar for Tsjekkisk Vorstehhund på lik 
linje med Langhår, strihår og korthår. Tsjekkisk Vorstehhund er godkjent 
som egen rase i NKK og FCI, men er i dag såkalt RUR - rase uten 
raseklubb.  

NVK Innlandet vil fremme samme forslag på sitt årsmøte.  

Utdrag fra Rasebeskrivelsen: 
Opprinnelsesland/ hjemland: Tsjekkia. Gammel rase (1348). Første kjente klubb 
for rasen ble etablert i 1886. Frem til første verdenskrig var CF den mest anvendte 
strihårige stående fuglehund i det som i dag utgjør Tsjekkia og Slovakia. Etter første 
verdenskrig var tsjekkisk vorstehhund nesten utdødd på 1920-tallet. Re-etableringen 
av rasen ble grunnlagt på noen utvalgte eksemplarer av de originale, rasetypiske 
hundene. Ut fra dette ble den moderne typen tsjekkisk vorstehhund utviklet gjennom 
planlagt avl, blant annet ved å krysse inn tysk vorstehhund strihåret. 
I 1963 ble rasen godkjent av FCI. Rasen er per i dag den nest mest utbredte rasen 
av jakthunder i Tsjekkia og Slovakia.	 
Helhetsinntrykk: En mellomstor, strihåret vorsteh med ru og beskyttende pels, edel, 
livlig og vennlig fremtoning. Utstråler styrke og utholdenhet. Allsidig brukshund for 
jakt i skog, fjell og vann. Smidige, atletiske, jordvinnende, flytende og harmoniske 
bevegelser. Kjent for utholdenhet og kraft, svært samarbeidsvillig og veldig hengiven 
overfor sine eiere.



Viktige proporsjoner: Ikke kvadratisk, noe lengre i kroppen enn den er høy (12:10). 
Adferd/ temperament: Til tross for sterke jaktinstinkter, er rasen lettrent og hengiven 
overfor sin eier. Den er sterk og utholdende med stor arbeidslyst. 

Aktivitetsplan 2023 
Valg 
Heder og Ære: Årets Hunder 

19:30 Foredrag : “Viktighet av god mentalitet hos jakthund” 
Stian Stende driver Skaugom Hundesenter og er veldig opptatt av hundens 
mentalitet.  


