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Sak 01/23: Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmer 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.23 001/23 

 

 

Vedlegg: 

Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2022 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes. 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS 2023 

 

 

Distrikt Antall medlemmer 

pr. 31.12.2022 

Antall stemmer  

på RS 2023 

Agder 42 1 

Buskerud 167 2 

Finnmark 48 1 

Innlandet 202 3 

Møre og Romsdal 24 1 

Nordland 71 1 

Oslo/Akershus 473 5 

Rogaland 57 1 

Troms 78 1 

Trøndelag  211 3 

Vestfold/Telemark 110 2 

Vestland 87 1 

Østfold 69 1 

Uten Distrikt 62  

Totalt                           1701                               23 

 

Det er 63 medlemmer som ikke er tilknyttet noe distrikt. Totalt antall medlemmer er 

1701.  
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Sak 02/23: Valg av ordstyrer  

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 002/23 

 

 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Forslag fremmes i møtet. 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 03/23: Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02. 2023 003/23 

 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Forslag fremmes i møtet. 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 04/23: Godkjenning av nye distriktsrepresentanter 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.23 004/23 

 

 

 

 

 

Nye distriktsrepresentanter er: 

Oslo/Akershus: Kristin Kirkeby 

Buskerud:   Wenche Due Hansen    

Nordland:   Bente Kristin Hyttebakk  

Vestfold/Telemark:  Kjersti Bjurstrøm  

Møre og Romsdal:   Frode Erlandsen  

 

Hovedstyrets innstilling: 

Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes. 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  

. 
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Sak 05/23: Godkjenning av distriktenes valgkomiteer 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 005/23 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Distriktenes valgkomiteer for 2023 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer for 2023 

 

 
AGDER: 
Helge Reinertsen.  
Njål Lundevik 

 
BUSKERUD 
Signe Karin Hotvedt  
Toril Weum Ekjord  
Wenche Dyreng  
 

FINNMARK 
Mia Karine Johnsen 
Geir Gåsland 
May Britt Hauffen  

INNLANDET 
Erik Huse 
Espen Dammen Moe 
Knut Esbjørnsen 

MØRE OG ROMSDAL 

Nils Jørgensen 
Frode Erlandsen  
 

NORDLAND 
Morten Moe 
Ørjan Alm 

OSLO/AKERSHUS 

Thomas Klever 

Trond Lereng 

Ove Myhre 

ROGALAND 
Ellinor Nesse,  
Svein Enes 

 
TROMS 
Stephan Winsjansen 
Bjørnar Gundersen 
Gunnar Knoph 
 

TRØNDELAG 

Svend Asle Eggen 
Julie Grande 
Geir Sve 

 

VESTFOLD/TELEMARK 

Audun Kristiansen   
Britt Svendsen  
John Halvor Madsen   
  

 

VESTLAND 
Børge Follesøy 
Endre Gunnar Bergesen 
Janki Christiansen Pedersen 

ØSTFOLD 

Inger Helene Onsager  
Øyvinn Thorgersen 
Geir Luthen  
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Sak 06/23: Hovedstyrets årsberetning for 2022 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet  12.02.2023 006/23 

 

 

 

Vedlegg: 

Årsberetning for hovedstyret i NVK 2022 

Årsberetning IT i NVK 2022 

Årsberetning Avlsrådet i NVK 2022 

Årsberetning Jaktrådet i NVK 2022 

 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Årsberetning for 2022 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  

 

 

 



 

11 
 

Hovedstyrets årsberetning 2022   

Styret og sentralt tillitsvalgte  

• Roger Brenden (Leder) 

• Birte Wold Myhre (Nestleder, sitter i RU) 

• Signe Karin Hotvedt (Styremedlem ansvar for IT og webside)  

• Tone Engløkk Jorde (Leder Avlsråd og styremedlem)  

• Rune Mikalsen (Styremedlem Leder for Jaktrådet)  

• Eva Pedersen (Styremedlem, sitter også i RU) 

• Sigurd Nikolaisen (Styremedlem, medlem av avlsråd strihår) 

• Ellinor Nesse (Styremedlem, jaktrådet) 

• Henriette Sæbø (Varamedlem, ansvar for sponsor)  

 

• Sekretær Sissel Marthinsen 

• Kasserer Bente Holm 
Avlsråd KV 

• Ingeborg Nina Nygaard 

• Britt Schibbye 

• Arild W Hansen 
Avlsrådet SV 

• Sigurd Nikolaisen 

• Ørjan Alm 

• Ida Sollie 
Avlsrådet LV 

• Liv-Jorunn Karlsen 

• Bjørn Frode Eriksen 
Øvrige ansvarsområder 

• Dataansvarlig Ståle Garborg 

• Nettredaktør Signe Karin Hotvedt 

• Redaktør Fuglehunden Harriet Wiggen 

• Materialforvalter Sissel Marthinsen 
Revisor  

• Morten Sørensen  

• Vara Kjetil Kristiansen 
Valgkomite  

• Marius Kjønsberg 

• Geir Henning Strøm 

• Anders Simensrud 

• Vara: Harriet Wiggen 
Representasjon RU/FKF 

• Birte Wold Myhre  

• Eva Pedersen 
FCI-kontakt 

• Lars Farnes 
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Årsberetning 2022 
 

2022 er et år som vi vorstehhundfolk vil komme til å huske. Aldri har det skjedd at vi 

har fått to individuelle NM-titler i vår klubb, og det har Rune Fossum og Strihåret 

vorsteh NJCH NJ(k)CH NUCH Speldraget’s J-The Boss klart i 2022 med NM-gull 

høyfjell vinter og NM-gull på skog. 

Fjoråret ble tilnærmet et normalår, i forhold til covid-restriksjonene. Det ble sluppet 

opp mer og mer utover året, og vi kunne ha tilnærmet full aktivitet i alle våre distrikter. 

Distriktskonferansen ble gjennomført på Olavsgaard og det ble et vellykket 

arrangement. Endelig fikk vi treffe hverandre. RS (Vorstehhundklubbens 

Representantskapstyre) tildelte Æresmedlemskap til Anders Simensrud og Lisbeth 

Reinertsen, og Gullmerket til Odd Stokkebekk. RS ble gjennomført på en meget god 

og effektiv måte, og vi vedtok en handlingsplan som har gitt oss som hovedstyret 

mye å jobbe med i 2022. 

I 2022 har vi hatt 10 styremøter, ett heldagsmøte i november på Teams, og flere 

møter i diverse utvalg. Teams er møteplattformen for hovedstyret. Handlingsplanen 

har vært vår hovedjobb og vi har kommet i mål på de fleste punktene. Vi har også 

hatt de vanlige driftssakene opp på de fleste møtene. Selv om arbeidsmengden har 

vært stor, har alle brettet opp ermene og jobbet godt i hele NVK. 

Landssamlingen ble en suksess og Oslo/Akershus planla og gjennomførte meget 

bra. Vi var mange vorstehfolk som var der denne helgen, og ønsker oss enda flere. 

Hovedstyret (HS) delte ut Gullmerket til Ove Myhre. Helgen igjennom ble det 

gjennomført apportkonkurranse, utstilling og treninger i begge disse grenene med 

god oppslutning. 

Et nytt konsept som NVK Buskerud og O/A har satt i live er Ung med Vorsteh. Dette 

prosjektet har vært en stor suksess og HS støttet dette prosjektet med midler etter 

søknad.  

Flere distrikter som i de siste årene har slitt litt med sine aktiviteter har i 2022 gjort en 

fantastisk jobb. Det har blitt startet opp med flere aktiviteter, verv i klubbene blir 

besatt, og det drives nå meget godt i flere distriktsklubber. HS har også støttet NVK 

Møre og Romsdal med midler etter søknad. 

Det er gledelig at vi i 2022 fikk delt ut penger som var øremerket søknader fra 

distriktene. 

Vorstehere har også vist seg frem på mange arenaer i 2022 som den allroundrasen 

vi er, eksempelvis på jakt, som trekkhund sommer eller vinter, på blodspor, 

rallylydighet mm. Vi som klubb får gode tilbakemeldinger fra Fuglehund Klubbenes 

Forbund (FKF) og andre raseklubber på hvordan vi jobber, hvor inkluderende vi er og 

at vi er åpne for alle på våre arrangementer. 
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På vegne av NVK takkes også alle der ute for at dere står på for klubben og rasen, 

og som representerer oss på en god måte. Det viser seg at god jobbing over tid 

gjenspeiler seg på den økte medlemsmassen vi har og pr. 31.12.2022 har vi 1701 

medlemmer. 

Retter også en stor takk til distriktskontakter og styremedlemmer som legger ned 

mye arbeid for oss. Tusen takk også til hovedstyret for et godt samarbeid i 2022. 

Hilsen Roger Brenden, leder NVK 

 

IT Årsberetning 2022 

Nettside Vorsteh.no  

Driften av nettsiden vorsteh.no har i 2022 forløpt uten problemer. Det er fortsatt Idium 

som er vår leverandør.  

Trafikken har vært god, med et tydelig høyere nivå enn før og under pandemien. 
Tallet på unike brukere er opp fra 53.000 til 56.000. 
Antall sidevisninger: 233.000. Det er litt under 2021-tallene, men betydelig over 
nivået året før. 
Den mest populære enkeltsiden er (som året før) forsiden, og deretter artikkelen som 
peker til Valpelister/avlshunder (Datahound).  
Dessverre har vi ikke tall for trafikken inne på Datahound, da denne tjenesten ikke 
tilbyr dette. Vi antar likevel at vi her har betydelig trafikk. Denne dataløsningen har vi 
ikke driftsansvar for, men er en innkjøpt løsning som vi har begrenset innvirkning på.  
Oslo-Akershus og Trøndelag er de mest aktive distriktene. Artiklene om 
Høgkjølprøven og Vaset-prøven er blant de mest populære enkeltartiklene. 
I alt ligger det 1695 nyhetsartikler på sidene, og 180 info-sider (kontaktinfo, regelverk 
osv). Det er ved årsskiftet 36 brukere som har skrivetilgang på nettsidene våre. 
 
I tillegg til nettadressen vorsteh.no, har klubben også sikret seg url-
ene vorstehhund.no og vorsteher.no. Disse peker til vår hovedside vorsteh.no. Dette 
har vi gjort for å sikre at disse viktige url-ene ikke kommer på avveie. Disse url-ene er 
per nå parkert på Webhuset. 
 
NVC: Det var rundt 2000 brukere inne på NVC-sidene, med tilsammen 4600 besøk. 
NVC er basert på en løsning som vi eier selv, men som er lite brukervennlig, teknisk 
utdatert og vanskelig å oppdatere/justere/tilpasse vårt behov. Driften er basert på 
mange avhengigheter og mye håndarbeid fra jaktrådets side. Hovedstyret ønsker å 
finne en bedre løsning. 
 
I 2022 har NVK disse sponsorene: Alf Hansen AS, Troll hundefor og utstyr, 
Aluconsult (ny), Riis bilglass, Trønderburet og Norway Outdoor. 
 
 
 
Sosiale medier 

http://vorsteh.no/
http://vorsteh.no/
http://vorstehhund.no/
http://vorsteher.no/
http://vorsteh.no/
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Vi har nå 3100 følgere på Norsk Vorstehhundklubbs hovedside på Facebook. Der 
deles alle artikler fra vorsteh.no som ligger på forsiden, samt så mange 1. premier 
som vi rekker/har oversikt over. Nye sponsorer er også profilert. I tillegg har de fleste 
distrikter egne sider/grupper der info, erfaringer og gratulasjoner deles ivrig.  
 
På Instagram-siden vår, som ble startet opp i 2022, har vi 465 følgere. Det er litt 
ujevn publisering på denne kontoen, og grunnen er svingende kapasitet. 
Emneknaggen #norskvorstehhundklubb er brukt over 500 ganger av oss og andre. 
Dette er en mulighet for å kontakte redaksjonen med bilder og opplysninger om 
premier f.eks. 
 
Ny e-post 
Hovedstyret vedtok i 2022 å gå over til Microsofts M365 som løsning for e-post og 
dokumentlagring/deling. Dette har styret begrunnet med at dagens løsning gjennom 
Uniweb har for få funksjoner, er uten lagring/delings-mulighet og er preget av mye 
spam. I første omgang innføres M365 for hovedstyret og avlsrådet, men styret er 
innstilt på også å tilby dette til distrikter som er interessert.  
På grunn av tidsmangel er dette dessverre forsinket. Ståle Garborg som har vært en 
krumtapp i IT-arbeidet har måttet fratre av hensyn til jobbelastning. Morten Bøhmer 
er fortsatt tilknyttet redaksjonsgruppa som en IT-ressurs, og bidrar i overgangen til 
M365.  
Hovedstyret ønsker å knytte til oss flere medlemmer med IT-kompetanse. 
 
Redaksjonsgruppen i 2022: Harriet Wiggen, Morten Bøhmer og Signe Karin Hotvedt 
(nettredaktør).  
 
 

Årsberetning Jaktrådet 2022 

2022-sesongen har blitt avviklet på en normal måte, men det gjelder lavlandsprøvene 

har det vært svært mange avlysninger. 

I år har vi i NVK en ekvipasje som har klart noen ingen i klubben vår har klart før. SV 

Speldragets J-The Boss til Rune Fossum og Anita Inderdal har blitt dobbelt 

Norgesmester. De vant både NM vinter og NM skog. En fantastisk prestasjon. 

 

NM Vinter Lag      

Følgende var tatt ut på strihårlaget: 

• A-Beethoven Av Brandsegg Søndre/fører Rune Fossum.  

• Speldraget’s J-The Boss/fører Rune Fossum. 

• Bivdar av Brandsegg Søndre/fører Rune Mikalsen.  

• Reserve var Myrsteggen’s Pippi/fører Trude Langstrand. 

Følgende var tatt ut på korthårlaget: 

http://vorsteh.no/


 

15 
 

Sognexpressen’s Kzb Nikita/fører Robert Brenden.  

• Tiurjegerns Solo av Sognexpressen/fører Robert Brenden 

• Rugdelias Xav Embrik/fører Trude Giverhaug 

• Reserve var Langsundets Tio/fører Steinar Pedersen. 

Her klarte vorsthehhundene å markere seg med sølvmedalje på strihårlaget og 

bronsemedalje til korthårlaget. Beste hund NM-lag med 1.VK ble også en vorsteh. 

Det var SV Bivdar av Brandsegg Søndre. På korthårlaget ble Rugdelias Xav Embrik 

ble premiert med 3.VK 

NM Vinter Individuelt 

Vinneren med 1.VK m/Cacit ble SV Speldraget’s J-The Boss med fører Rune 

Fossum. De ble også premiert i kvalifisering med 1.VK og 2.VK i semifinalen. SV 

Springleikens MI Ra med fører Sigmund Nyborg ble premiert med 2.VK i 

kvalifiseringen. 

NM Høst Lag 2022 

Følgende var tatt ut på korthår laget: 

•  Høgdalia's GNT Texas/fører Øystein Dahl. 

•  Suldølen's AES Urho/fører Kenneth Eriksen. 

•  Sognexpressen's Kzb Nikita/fører Robert Brenden.  

• Reserve var Tiurjegerns Solo av Sognexpressen/fører Robert Brenden. 

Følgende var tatt ut på strihår laget: 

• Bivdar av Brandsegg Søndre  Fører Rune Mikalsen 

• Speldraget's J-The Boss  Fører Rune Fossum 

• Grofjällets Tjapp  Fører Ole Christian Kjenstad 

• Reserve var A-Beethoven Av Brandsegg Søndre.  Fører Rune Fossum 

Seieren gikk i år som i fjor til korthårlaget. Sognexpressen's Kzb Nikita med fører 

Robert Brenden hadde godkjent fugelarbeid i siste runde. Strihårlaget var også et 

meget sterkt lag som fikk den høyeste poengsum av samtlige lag. Men uten 

fugelarbeid ble det ingen premiering. 

NM Høst Individuelt 

Her lyktes dessverre ingen av våre raser. 

NM Lavland 2022 

Avlyst.  
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NM Skog 2022 

Det påmeldt 4 vorstehere. Her fikk KV Ajt Kali med fører Linda Mari Dammen Moe 

2.VK i kvalifisering. Ingen ble premiert i semifinalen. Etter 3 runder i finalen,  ble 

Norgesmester skog 2022 vinner til SV Speldraget's J-The Boss med fører Rune 

Fossum.  

SV Boss har etter denne seieren en imponerende tittel: N UCH N J(K)CH NMFHv-22 

N JCH NMFS –22 Speldraget's J-The Boss. Han har vunne to Norgesmesterskap. 

Dette er historisk for vår rase da det er ingen som har klart dette i samme kalenderår. 

Gratulerer. 

For unghundløpene var det til Norsk Derby stilt to korthår og tre strihår. Dessverre så 

lyktes ingen her. Det var heller ingen av våre raser som lyktes i Arctic cup eller i Sør-

Norsk unghundmesterskap 

Premieringsprosenten på korthår i 2022 var 17,3%  mot 18,4 % i 2021. For strihår var 

premieprosenten 18 ,4% mot 17,5%.  For langhår var det 12,2% mot 16,4%. 

Årets hunder i NVK og NVC 

Årets Vorstehhund NVK 

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –22 SV Speldraget's J-The Boss, eier 

Rune Fossum/Anita Inderdal  

Årets Allround hund NVK 

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –22 SV Speldraget's J-The Boss, eier 

Rune Fossum/Anita Inderdal  

Årets Unghund NVK  

Kvasshøgdas Nova, eier Britt Svendsen 

NVC 

Det har stor deltakelse i cupen, med mange engasjerte deltagere.  

 

Årets unghund lavland NVC 

KV Rypesteggens Grappa, eier Rune Johannessen. 

Årets unghund høst  NVC 

KV Suldølen’s Juni, eier Alexander Kristiansen. 

Årets unghund Vinter NVC 

 SV Kvasshøgdas Nova, eier Britt Svendsen. 

Årets unghund allround NVC 

SV Speldraget’s M-Jaktglød, eier Ronja Pedersen 
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Årets skogsfuglhund NVC 

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –22 SV Speldraget’s J-The Boss, eier 

Rune Fossum/Anita Inderdal. 

Årets lavlandshund AK/VK NVC 

 N J(K)CH N UCH SV Rampejegerns Brunla, eier Valeria Lindvåg. 

Årets høyfjellshund NVC  

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –22 SV Speldraget’s J-The Boss, eier 

Rune Fossum/Anita Inderdal 

Årets vinterhund NVC 

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –SV Speldraget’s J-The Boss, eier Rune 

Fossum/Anita Inderdal. 

Årets langhår NVC 

N UCH LV Langvassåsens Luna, eier Liv-Jorun Karlsen. 

Årets allroundhund KV NVC 

N UCH N JCH N J(K)CH KV Høgdalia’s GNT Texas, eier Øystein Dahl. 

Årets allroundhund SV NVC 

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –22 SV Speldraget’s J-The Boss, eier 

Rune Fossum/Anita Inderdal. 

Årets Vorstehhund NVC 

N UCH N J(K)CH NMFHv-22 N JCH NMFS –22 SV Speldraget’s J-The Boss, eier 

Rune Fossum/Anita Inderdal.  

Årets fullkombinerthund NVC 

N J(K)CH N BS CH N UCH SV Tjuvskyttens Hasse, eier Ida Sollie. 

 

Avlsrådet Årsberetning 2022 

Avlsrådets sammensetning 
Korthår: Ingeborg Nina Nygaard, Arild Walter Hansen og Britt Schibbye 
Langhår: Liv-Jorun Karlsen og Bjørn Frode Eriksen 
Strihår: Sigurd Nikolaisen, Ørjan Alm og Ida Sollie.  
Leder: Tone Engløkk Jorde 
 
Generelt 
Det har vært avholdt 7 møter i AR dette året. Pga situasjonen med pandemi og lange 
avstander har vi hatt digitale møter.  
 
Arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer som tidligere 
med henvendelser om parringer, andre typer henvendelser og løpende arbeid med 
blant annet utredninger og oppdateringer. Avlsrådet for den enkelte rase har utover 
felles avlsrådsmøter hatt digitale møter og hatt hyppig kontakt via chat og/eller 
Facebook.  
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Fagartikler 
Avlsrådet har skrevet en fagartikkel i 2022, om ECLE. I tillegg er det levert bidrag til 
Fuglehunden om forskningsprosjektet på epilepsi og nødvendigheten av 
avkomsgranskning.  
 
Raseutvalget (RU) 
Avlsrådsledere eller representanter for avlsrådet i de ulike klubbene deltar i RU 
sammen med ledere for klubbene. For NVK har nestleder Birte Myhre og 
styremedlem Eva Pedersen deltatt. Avlsrådsleder har deltatt i ett møte.  
 
Kontakt med naboland 
AR har sporadisk kontakt med de andre nordiske landene på flere nivåer. Det har 
vært kontakt med Island og Sverige vedrørende helseproblematikk som ECLE og 
epilepsi. 
  
For LV er det på grunn av liten populasjon helt nødvendig å benytte utenlandske 
hannhunder. Det er hyppig kontakt med avlsrådene i arbeidet med å finne gode 
hannhunder for norske tisper. 
 
AR har samarbeidet med Danmark og Sverige når det gjelder fargen «Gelber Brand» 
på KV. Vi deltok også på foredrag holdt av genetiker Ingela Dittman om farger på KV, 
arrangert av Svensk Vorstehhund klubb. 
 
Ellers har AR stor nytte av de svenske og finske databasene i avlsarbeidet. 
 
Reproduksjon og avlsverktøy 
 
Henvendelser om parringer 
Vi opplever at det er en positiv utvikling når det gjelder henvendelser til avlsrådet. 
Flere ber om råd, også de som ikke har en godkjent avlshund eller har en parring 
som kan legges ut som godkjent.  
Vi ønsker allikevel at enda flere tar kontakt. AR ønsker dialog med alle, og selv om 
man ikke får til en parring som fyller alle kriteriene til en godkjent parring kan AR 
bidra med nyttige innspill og kunnskap om hunder og linjer. Dette er slik vi ønsker 
det, det vil si å være en naturlig kontakt- og samarbeidspartner når oppdrettere 
vurderer avl. Selv om det fremdeles er slik at mange har bestemt seg for hannhund i 
det de henvender seg til avlsrådet, er det likevel flere som er åpne for innspill og 
søker mer informasjon. 
 
Rasekontaktene for LV har for øvrig utredet muligheten for import av frossen sæd i 
regi av avlsrådet. Det har vist seg å være både komplisert og kostbart slik at AR har 
konkludert med at vi ikke går videre med dette arbeidet. 
 
Parringer og valpeproduksjonen 
Valpeproduksjonen har totalt sett vært høy siste år. Erfaringen etter pandemien er at 
det var stor valpeproduksjon med mange gode parringer og kull. Avlsrådet har siste 
del av 2022 hatt flere henvendelser fra valpekjøpere hvor det er avlet på hunder/linjer 
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med HD og andre helseproblemer. Dette er parringer hvor avlsrådet ikke har vært 
med i prosessen.  
 
LV har hatt et svært godt år, med hele 6 kull.  
 
Det er registrert et økende antall parringer for SV hvor innavlsgrad er fra ca. 3 % og 
opp til 12,5 %. 
Den norske populasjonen av SV er for så vidt liten, men det er allikevel så mange 
gode hunder at det skal være mulig å finne en minst like god kandidat utenfor 
nærmeste slekt. Parringer med økende innavlsgrad snevrer inn genbasen og gir økt 
risiko for at sykdommer og egenskaper med recessiv arvegang kan opptre hos 
avkom. Det er ikke ønskelig. Dersom man vurderer innavl må man gjøre svært 
grundig kartlegging av linjene og være helt sikker på at det ikke har forkommet 
problemer med helse eller atferd. Dette gjelder også for parringer med lav 
innavlsgrad. 
 
Rasekompendiene 
Rasekompendiene for rasene ble jobbet ferdig i 2018 og lagt frem for DK i 2019 og 
deretter sendt til NKK for videre behandling. Det har jevnlig vært purret på NKK for at 
de skal starte behandlingen av kompendiene. NKK ved standardkomitéen 
gjennomgikk kompendiene i desember 2022/januar 2023. Dette var svært viktig i 
forkant av planlagt dommekonferanse i januar 2023. NKK har gitt tilbakemelding om 
at kompendiene må justeres med hensyn til layout, flere beskrivende bilder og språk. 
Arbeidet med å ferdigstille kompendiene vil bli prioritert i 2023. 
 
Avlsindekser  
Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i avlsarbeidet.  
Vi opplever at medlemmene og oppdrettere stadig blir mer opptatt av å bruke 
indeksene. I periodene med nedstenging av jaktprøver, først på grunn av 
hundesykdommen og deretter corona, var indeksene ekstra nyttig i avlsarbeidet da 
man hadde få eller ingen prøvekritikker på nye hunder som aldersmessig var klare 
for avl.  
Indekskjøring skjer to ganger årlig, etter høstsesongen og etter vintersesongen. 
Målet er at vi skal ha oppdaterte indekser innen utgang av juni og i løpet av januar. 
Dessverre er det stadige forsinkelser i dette arbeidet. Forsinkelser skjer i flere ledd, 
både ved uthenting av data fra raseklubbene, omfattende kvalitetssikring og ved 
kjøring av data.  
 
NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med 
avlsplanen vår RAS. Det er en relativt stor andel importer/import av gener, dette 
påvirker klubbens innflytelse på utviklingen av hundene våre. Våre hunder blir 
påvirket av den avl som føres i landene vi importerer hunder fra. Dette trenger ikke 
være negativt, men utviklingen blir mer uforutsigbar både når det gjelder helse, 
gemytt, eksteriør og jaktlige egenskaper. Det er viktig å være ekstra nøye med å 
sjekke importhundenes slektninger. 
   
 
IT 
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Datahound, NVK’s hundedatabase fungerer godt.  
Vi registrerer at mange er opptatt av hvilke hunder som ligger på avlshundlistene, 
mens andre ikke er klar over at de har en hund som er kvalifisert og heller ikke 
melder dette inn.  
Vi har også i 2022, via relevante Facebook-grupper, oppfordret eiere om å sjekke om 
de har en godkjent avlshund og bedt om at de kontakter oss. Rasekontakt for SV har 
også sjekket og lagt ut flere hunder som AR har sett at fyller kriteriene. Det har ført til 
at flere har kommet med på lista over godkjente hunder. 
Det er viktig å opprettholde genetisk variasjon, og jo flere avlshunder, jo bedre.  
 
Helse 
 
Utviklingen av HD 
Avlsrådet følger godt med på HD-utviklingen for rasene våre. I 2022 har det vært et 
godt resultat for KV og LV, mens det for SV er en negativ utvikling hvor AR ser 
forekomst av HD i mange linjer, også i linjer som tidligere har vært så å si helt rene 
med hensyn til HD. 
I 2020 ble det for SV krav til avkomsgranskning etter første kull for avlstisper samt at 
for å få godkjent parring må minst en av hundene ha HD A. SV har også større 
arvelighetsfaktor for HD enn for eksempel KV. 
Det er fortsatt for tidlig å si hvilken effekt dette har hatt gjennom lengre tid, men det 
økte fokuset på HD er forhåpentligvis en del av årsaken til meget godt resultat i 2020 
og 2021, mens det i 2022 dessverre har økt igjen.  
Det er fortsatt svært viktig å sjekke linjer ved import eller bruk av utenlandsk 
hannhund.  
 
Epilepsi 
Antall meldinger om epilepsi opplever vi at har økt etter at det ble lagt ut informasjon 
om samarbeidet med Frode Lingaas ved NMBU. De tar imot prøvemateriale fra friske 
hunder, syke hunder og deres slektninger. Det er i 2021 kommet inn flere "gode" 
prøvesett av  hunder som har fått diagnose, med foreldre. Avlsrådet har hatt kontakt 
med oppdrettere som har vært veldig positive til å bidra med prøver. 
Det er mottatt 16 prøver i 2020 og i 2021 26 prøver. I 2022 er det sendt inn 7 prøver. 
Prøvene kommer både fra hunder med epilepsi, og noen friske hunder. Det er også 
kommet inn prøver fra noen familier, dvs epilepsihunder der det også er også er 
innhentet prøve av begge foreldrene. Dette er svært viktige prøvesett!  
10-12 hunder er sekvensert og er bakgrunn for foreløpige resultater. Veien videre går 
via flere prøver og flere analyser.  
Flere prøver er viktig for å komme videre. Hunder som har hatt epilepsianfall og som 
går på medisinering vil være svært viktige å få prøve fra, friske foreldre til hunder 
med epilepsi og andre gamle friske hunder. Med gamle hunder menes hunder som 
aldri har hatt epilepsi på 8 -10-12-14 + år. Flott hvis det blir tatt blodprøve av slike 
hvis de er hos dyrlegen i annet ærend. Minstealder for de gamle friske er over 8 år, 
men jo eldre desto bedre.  
NVK donerte i  2022 kr 50 000,- til ytterligere analyser.  
Det er også lagt ut informasjon og prøveskjema på den svenske klubben. 
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Annet vedrørende helse 
Avlsrådet følger med på sykdomssituasjonen for rasene våre både i Norge og i andre 
land. 
 
Ved årskifte 2021/2022 fikk AR melding om en avlshannhund som er bærer av det 
autosomale, recessive ECLE- genet (Exfoliative cutaneous lupus erythematosus). 
Genet kan gi en autoimmun alvorlig hudsykdom (kroppen starter feilaktig å produsere 
antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev). Sykdommern opptrer kun 
hos KV. Det er i 2022 ikke oppdaget flere hunder som er bærere av genet.  
 
Vi følger som tidligere med på både vWD og EBJ på KV, uten at vi har sett noe av 
dette i Norge. 
Det kommer enkelte meldinger om sykdommer som entropion, allergi og OCD.  
Vi holder situasjonen under oppsikt og test av importer som brukes i avl vil være en 
faktor som vil redusere risiko. 
 
Det kommer enkelte meldinger om sykdommer som entropion, allergi og OCD.  
Vi ser også gjerne at avlsrådet blir informert om syke hunder. Dette gjelder alle typer 
sykdommer som kan ha en arvelig faktor, for eksempel allergi, OCD (bruskløsning), 
korsbåndskader og entropion (innrullet øyelokk) Listen er ikke uttømmende.  
Når vi sitter på slik informasjon kan vi fraråde avl som medfører at hunder med 
samme sykdom i linjene kobles sammen. Avlshundene selv skal selvsagt være 
friske. 
 
Vi er takknemlig for, og avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden 
skal være like frisk og robust også i fremtiden.  
 
Eksteriør 
I 2019 ble det opprettet en pris for beste jaktpremierte utstillingshund.  
I 2022 har det vært gjennomført utstillinger opp mot det normale igjen. AR har fått inn 
4 søknader på KV, 3 søknader på SV, og 2 søknader på LV. Vinnerne er legges ut 
på nettsiden og kan finnes i årsrapport for den enkelte rase. 
 
På bakgrunn av at det har blitt reist spørsmål om hundene har blitt mindre i fysisk 
forstand, dette gjelder særlig for SV og KV, fikk NVK tillatelse til å kreve høydemåling 
av hunder på utstillinger i 2019. Dette lot seg ikke gjennomføre pga hundestykdom 
og innskrenkninger av arrangementer under pandemien. AR ber om ny måleperiode, 
alternativt ser vi på muligheten for å innføre målebrev slik det er gjort for Norsk 
elghund. 
 
Farge «Gelber Brand» hos KV 
NVK har over lang tid påpekt at det er en feil i oversettelsen av rasestandard for KV. 
Dette gjelder angivelsen «Gelber Brand» i den tyske standarden.  
«Gelber Brand ist zugelassen», oversatt i den norske standarden til:  
«Gule tan-tegninger tillatt.»  
 
Dette mener vi er feil, og vi har angitt i det omtalte rasekompendiet hva vi mener er 
riktig håndheving av denne fargevarianten.  
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Den tyske standarden angir ikke noe om hvilken farge dette faktisk er og hvor mye 
som er tillatt av denne fargen. Det ble derfor forfattet og sendt en felles henvendelse 
fra KV-klubbene i Sverige, Danmark og Norge til den tyske klubben for korthår i mars 
2021 hvor vi ber om en beskrivelse av fargen og hvor mye/hvor på kroppen denne 
fargen er tillatt. Vi fikk dessverre ikke svar og det er sendt purring per e-post. I 
desember 2021 ble brevet samt følgebrev sendt på nytt, denne gangen på papir og 
via ordinær post. Svarbrev ble sendt SVK. Den tyske raseklubben avviser 
problemstillingen og ber om gentest av hundene som er brukt som eksempler. Svaret 
førte ikke til en oppklaring. NVK har derfor lagt seg på samme linje som beskrivelsen 
til våre naboland og den engelske oversettelsen hvor det står at gule tan-tegninger er 
tillatt. Det finnes en gentest som enkelt finner ut om hunden har arveanlegg for valper 
med gule tegninger og hvordan dette kan unngås ved valg av hannhund, dersom 
man ønsker det. Genetisk er det ganske enkelt å forklare hvordan og hvorfor tan 
tegninger opptrer på enkelte hunder. På grunnlag av FCI-standard og oversettelser til 
flere språk, dialog med naboland om deres praksis og svaret fra tysk raseklubb, tar 
NVK til følge at KV med gule flekker eller tan-tegninger er tillatt farge. 
 
For resultater fra utstillinger og prøver, samt statistikk, vises det til årsmelding fra 
hver rase. I tillegg kan resultater finnes på datahound og Dogweb.  
 
 
Januar 2023 
 
Tone Engløkk Jorde, Avlsrådsleder  
 

Avlsrådet årsberetning strihåret vorstehhund 2022 
 

Henvendelser 

I 2022 hadde vi totalt 30-40 henvendelser spredt ut over året. Vi har inntrykk av flest 

henvendelser på vinter, vår og senhøst. Dette passer for så vidt med «årshjulet» for 

jegere, med høy aktivitet på høst og annen aktivitet på sommer. I år har det vært 

flere som har henvendt seg med spørsmål om hunder, sykdommer og genetikk, og 

også noen ferdig bestemte parringer. Det har kommet henvendelser fra nord og sør, 

innland og utland. Vi i avlsrådet synes det er flott at vi i større grad blir brukt som 

sparringspartner i diskusjon heller enn stempel for godkjenning. Det har vært kontakt 

med flere tispeeiere som har gjennomført kull som ikke fyller krav til godkjent parring, 

men der diskusjonen har vært verdifull – i alle fall for avlsrådet. Denne trenden virker 

å ha fått fotfeste de siste par årene. 

Nye registreringer: 

11 importer, disse kommer som vanlig fra Sverige, Danmark og Tyskland. 

Det ble til slutt 18 kull registrert. 3 av disse kullene er født i 21. totalt registrert 140 

valper. Av disse er 117 født i 22. Dette gir en gjennomsnittlig kullstørrelse på 7,8 

valper. Antallet valper i 2022 er noe lavere enn vi skulle ønske. Dette skyldes delvis 

at noen tisper gikk tom og at noen oppdrettere utsatte sine planer om avl. 
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Av de 15 kullene i -22 hadde avlsrådet kontakt med oppdretter i 11 av dem.  Likevel 

var det bare 6 kull som kom til verden som oppfylte krav til godkjent parring. De 

andre fem som avlsrådet var i kontakt med valgte å gjennomføre parring til tross for 

høy innavlsgrad, manglende avkomsgranskning og litt lave indekser (en manglet 1 

poeng). Det har vært flere kull med til dels høy innavlsgrad de siste årene, noe som 

er bekymringsverdig. Vi må bevare den genetiske bredden i populasjonen vår – 

ellers øker risikoen for sykdom drastisk. 

De 4 kullene hvor avlsrådet ikke var involvert i det hele tatt ville ikke tilfredsstilt 

kravene til godkjent parring. Det manglet noe på indekser, det var høy innavlsgrad og 

generelt manglende avkomsgranskning. 

Gemytt: 

Som tidligere har vi fått inn et par tilfeller av uønsket atferd på jaktprøver, det virker å 

holde seg på et stabilt nivå. Det har også vært et par tilfeller av hunder som har trekt 

seg på utstilling. Det er veldig viktig at vi fortsetter å ha fokus på gemytt. Strihåret 

vorstehhund skal være nervefast! 

Helse og eksteriør       

Helsesituasjonen på Strihåret vorstehhund 

Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra 

HD-røntgen som blir systematisk registrert.  

Utvikling HD SV-  (avlest, data i 

Dogweb 01.01-31.12) det enkelte 

år.  

 Avlest HD% 

2015 71 16 % 

2016 74 8 % 

2017 84 8 % 

2018 83 16 % 

2019 102 14 % 

2020 76 7 % 

2021 104 6 % 

2022 120 18 % 
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HD-grad for 2022 er dessverre på et høyt nivå igjen, med 18 % HD av avleste 

hunder, høyere en toppårene 2015, 2018 og 2019. Det som er overraskende er at 

det dukker opp HD i linjer hvor man ikke helt har forventet det. Av HD-frie hunder er 

59 avlest med A-hofter og 40 er avlest med B-hofter. Det er ca. dobbelt så mange 

med B-hofter som tidligere år. 

Rasen er liten og HD i et eller to kull som blir røntget samme år vil gi stort utslag, 

men i år har det dukket opp mange enkelttilfeller av HD fra kombinasjoner av sterke 

HD-injer. 

Fokus på HD er viktig, og vi håper det gir seg utslag i at flere tar HD-røntgen av 

hundene sine 

Svensk- og finsk kennelklubb har gode, offentlige HD-statistikker for vorstehhund 

strihåret og disse forsøker vi å følge med på. Finland sin kennelklubb beregner også 

HD-indeks.  

På linje med NKK, ønsker vi å ha et økt fokus på helse i tiden framover. Utover det 

som er beskrevet om HD foran, kan vi fortsatt beskrive vorstehhund strihåret som en 

gjennomsnittlig frisk rase, Avlsrådet ønsker fremdeles at sykdommer som potensielt 

kan være arvelige, blir rapportert inn til oss slik at vi kan unngå å kombinere 

enkeltdyr og linjer som har de samme svakhetene.Eksempler på sykdommer som 

kan ha en arvelig komponent er korsbåndskader, bruskløsning (OCD), epilepsi, 

øyelidelser som f. eks innrullede øyelokk og hudlidelser som allergi. 

Klubben er med i et samarbeidsprosjekt med NMBU om epilepsi på våre raser. Her 

oppfordrer man alle med hunder som har epilepsi eller har hunder med epilepsi i sine 

linjer om å sende inn blodprøver. Det skal undersøkes om man kan finne genet som 

framkaller epilepsi. Mer om dette ligger ute på klubbens hjemmeside.  

Vi er avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden skal være like 

frisk og robust også i fremtiden.  

Eksteriør 

Strihår og utstilling 2022: 

357 strihår har stilt på 244 utstillinger i 2022 med følgende fordeling av premier: 

 EXC VG G 

UK 16 8 4 

AK 26 22 3 

BK 52 19 2 
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Tre hunder søkte om å bli årets jaktpremierte utstillingshund i 2022 og vinneren ble: 

C.I.B NORD UCH N SE VCH BH EUJW-15 NJV-15 NV-17 DKV-18 NV-19-20 

Skarsemsløkkja's Larris. 

 

Andre hunder som har fått mer enn 3x Excellent på utstilling i år er: 

• Svenske Börjedals Frans har herjet på utstilligene i Norge i år og hentet flere 

u-championat.  

• M-FriVilje  

• Myrsteggen's Aloe 

• Northstorm's Dom Perignon 

• Rampejegerns Bajas 

• Skarsemsløkkja's Larris 

• Tiurvingen's Indy 

• Vingeslettas Before the Storm 

• Tjuvskyttens Hasse 

Strihår og apportprøver 2022 

Det har vært en økning i antall starter siden i fjor, men premieringsprosenten holder 

seg stabil.  

I 2022 ble det på 262 starter delt ut 121 førstepremier, 51 andrepremier og 33 

tredjepremier. Dette er rett i underkant av 78% prosent premiering. 

De mest premierte hundene er: 

• F-Saga av Brandsegg Søndre 4x 1.AK og 2x 2.AK 

• Kattaviks Blixen 4x 1.AK og 2.Ak 

• Paulssons Caliber 6x 1.AK  

• Schou's Saga 5x 1.AK og 2.AK 

• Stakkhaugen's Harket 4x 1.AK 2x 2.AK og 3.AK 

I 2021 hadde strihår 180 premieringer på 223 starter som tilsvarer 81% premiering.  

I 2020 hadde strihår 166 premieringer på 203 starter som tilsvarer 81% premiering.  
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Strihår og jaktprøver 2022 

I 2022 strihår 653 starter på jaktprøver. Dette er en økning på 157 starter siden i fjor.  

Premieringsprosenten har økt til 18,4 prosent mot 17,5% i 2021 og 17,3% i 2020. 

Gjennomsnitt for karakterene er: 

Jaktlyst 4,1 – fart 4,1- selvstendighet 5,6 – søksbredde 3,5 – reviering 3,5 – 

samarbeid 3,8. 

Dette viser en liten nedgang i jaktlyst, fart og søksbredde på 0,1 fra 2021. 

Premiene fordeler seg mellom 33 førstepremier, 53 andrepremier og 36 

tredjepremier.  

Det er mange hunder som får flotte resultater.  

Listen under inneholder hundene som fikk førstepremie: 

Vinter 

• Bivdar av Brandsegg Søndre 

• Brå 

• Guriskogens FBA Jaktdrøm 

• Havheims Andre Sia 

• Høldippla's Gullhår i 

• Kvasshøgdas Nova 

• Martine Av Røssmyra 

• Noraførr's K – Dærga 

• Speldraget's J-The Boss 

Høyfjell høst 

• A-Beethoven Av Brandsegg Søndre 

• Brå 

• Engeltjønns B-Vira 

• Grofjällets Tjapp 

• Kvasshøgdas Nova 

• Martine Av Røssmyra 

• Speldraget's J-The Boss 
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• Springleikens Mi Ra 

• Stakkhaugen's Harket 

• Stakkhaugen's Ikke 

• Tiurheimens Chappo 

Lavland 

• Grofjällets Tjapp 

• Rampejegerns Brunla 

• Mønekollens Sol 

Skog 

• Grofjällets Tjapp 

• Pladsfjellets Mustang Sally 

• Speldraget's J-The Boss 

 

Fullkombinert 

Ingen strihår fikk 1.AK FK i år. 

• Speldraget`s I-Jaktlykke fikk 2x 2.AK 

• Tjuvskyttens Hasse fikk 2.AK og 2x 3.AK FK 

 

NM høyfjell 

Strihårlaget 2022: 

• Bivdar av Brandsegg Søndre. Fører Rune Mikalsen 

• Speldraget’s J-The Boss. Fører Rune Fossum 

• Grofjällets Tjapp. Ole Christian Kjenstad 

Reserve: A-Beethoven Av Brandsegg Søndre. Fører Rune Fossum 

Strihårlaget fikk høy poengsum, men dessverre ingen fuglearbeid som gjorde det 

tellende.  
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NM Skog 

Bivdar av Brandsegg  Søndre og Speldragets J- The Boss var de eneste strihår 

vorstehhund som deltok på NM skog. The Boss fikk bli med hele veien og tok toppen 

av kransekaka og vant hele sulamitten! 

Norgesmester: Speldraget's J-The Boss  

NM lavland ble ikke arrangert. 

NM Vinter 

Strihårlaget: 

• A-Beethoven Av Brandsegg Søndre og Rune Fossum. 

• Speldraget’s J-The Boss og Rune Fossum. 

• Bivdar av Brandsegg Søndre og Rune Mikalsen. 

Reserve var Myrsteggen’s Pippi. Fører Trude Langstrand. 

Strihår Bivdar og Rune Mikalsen fikk individuell 1VK under lagkonkurransen.  

NM vinter individuelt: 

Strihårede deltagere: Myrsteggens Pippi, Grofjellets Tjapp, Beethoven av Brandsegg 

Søndre.  

Norgesmester: Speldraget's J-The Boss 

Boss fikk premie alle dager: 1.VK i kvaliken og 2.VK i semifinalen og vinner av 

finalen. 

 
 
Avlsrådet årsberetning langhåret vorstehhund 2022 

 
Helse og gemytt 
Helse 
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene fra 
HD-røntgen som blir systematisk registrert.  I året som gikk ble 8 hunder røntget.  
 

Resultat:  

5 hunder med A-hofter 

2 hunder med B-hofter 

1 hund med C-hofter (importhund) 

 

Prosenttallene for HD de seneste årene ser slik ut: 

2015: 0,0% 
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2016: 0,0% 

2017: 6,7% 

2018: 0,0% 

2019: 0,0% 

2020: 0,0% 

2021: 0,0% 

2022: 12,5% 

 

Det ble røntget 8 hunder i 2022 mot 18 hunder i 2021. En hund fikk avlest diagnosen 

HD C. På grunn av det lave antallet utgjorde denne ene hunden 12,5%. Denne 

hunden var importert. Den relativt store nedgangen i antall hunder som ble røntget 

fra året før,  skyldtes den lave valpeproduksjonen i 2019/2020. 

 

Vi har pr i dag ingen avlsgodkjente hannhunder og er derfor avhengig av å reise 

utenlands  for å finne aktuelle kandidater. Dette gjør det vanskelig å benytte 

indekser/dogweb i denne delen av avlsarbeidet. Det er derfor viktig at tispeeiere 

konfererer avlsrådet før man gjør endelig avtale om parring. Avlsrådet da kan 

gjennom "Verdenforbundet for Tysk Langhår" og gjennom den aktuelle hannhundens 

hjemlige avlsråd innhente opplysninger slik at vi i størst mulig grad unngår uheldige 

overraskelser.  

Etter at det ble registrert en overhyppighet av skjoldbrukskjertelkreft blant LV i 

Nederland hadde vi en grundig diskusjon blant aktuelle LV oppdrettere. I korte trekk 

kan det sies at det har blitt utviklet en gentest der man kan registrere om hunden er 

"fri", "bærer" eller "potensielt syk". "Fri" og "bærer" har ingen økt risiko for å utvikle 

sykdommen, mens "potensielt syk" vil bringe genet videre til neste generasjon og 

står i tillegg i fare for å utvikle sykdommen. Diskusjonen har gått på om vi skal gjøre 

denne gentesten obligatorisk for alle hunder som avlsgodkjennes, og ikke 

avlsgodkjenne de som er "potensielt syk" (dobbelt recessv). Etter samråd med 

oppdretterne i Norge og avlsrådene i Danmark, Tyskland og Nederland har vi inntil 

videre valgt å følge de andre landenes politikk i denne saken og ikke kreve gentest 

før avlsgodkjenning. Det skal i denne forbindelsen også sies at skjoldbrukskjertelkreft 

ikke er registrert  som et problem på LV i Norge. Avlsrådet kommer til å følge med på 

utviklingen videre, og vi tar opp saken igjen dersom situasjonen skulle endre seg. 

 

Gemytt 

Gemyttet i rasen er, slik vi ser det, jevnt over bra med noen unntak når det gjelder 

svært dominante hannhunder. Avlsrådets inntrykk er at problemet med dominante 

hannhunder er økende i rasen, og vi ber derfor om at oppdrettere har spesielt fokus 

på dette i årene framover.  Ved vurdering av godkjent avlsmateriale fra utlandet har 

vi fokus på adferd/gemytt, men ettersom adferd/gemytt ikke er en tallfestet egenskap, 

og normen for hva som aksepteres varierer endel mellom land er ikke dette enkelt.  
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Det er derfor viktig å innhente så korrekte opplysninger som mulig om dette fra 

hannhundeieren.  

Det er også viktig at tispas mentale egenskaper vurderes så ærlig som overhode 

mulig når man henvender seg til avlsrådet for å få en aktuell kombinasjon vurdert. 

 

Utstillinger 

Vi vil også i år minne om at man må holde fokus på eksteriøret selv om man har stort 

fokus på hundenes jaktlige egenskaper. Det er en sammenheng mellom hundens 

eksteriør og hundens helse/funksjon, og vi må ikke glemme at vi har et ansvar for å 

avle rasetypiske, sunne hunder med godt eksteriør. Rasestandarden og RAS ligger 

på vår hjemmeside og NKK.   

 

Det har frem til 2022 vært en gradvis økning i antall LV som deltar på utstilling, noe 

som oppdretterne kan ta mye av æren for. Det er positivt at rasen vises frem og LV 

holder god rasestandard.  

Fra 2017 til 2022 økte antallet LV som deltok på utstilling fra 16 til 37. 

 

Tabell over antall startende på utstilling fra 2017 til 2022 

Utstilling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall starter 35 57 44 12 - 69 

Antall hunder 23 30 32 11  37 

 

I 2022 fikk 27 av 37 hunder Excellent som beste resultat og 16 hunder fikk ett eller 

flere CK. Det ble totalt gitt 28 CK 

 

37 LV har deltatt på 69 utstillinger med følgende fordeling av premier: 

 EXC VG G 

UK 2 1 - 

AK 26 10 1 

BK 9 2 - 

 

 

Årets jaktpremierte utstillingshund 2022 

To hunder hadde søkt om å bli årets jaktpremierte utstillingshund. Hundene er 

resultatmessig så like at vi velger å ta med hele nominasjonsgrunnlaget her:  

Begge påmeldte hunder har tellende utstilling. På begge utstillinger var det 6 hunder 

bedømt i rasen. 

Ved poenglikhet skilles det på alder og yngste hund vinner. 
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Langvassåsens I-Divi, født 13.8.2017. 

Kritikk: Passe stor, harmonisk og velbygget av utmerket type, prima hode og uttrykk, 

passe lang hals, velutviklet spenstig kropp, prima benstamme og poter, utmerket 

lårbredde, godt vinklet foran og bak, meget bra pels og farge, særdeles trivelig, 

korrekt bitt, effektive bevegelser. 

Resultat: Exelent CK 1.BTK CERT BIR (6 hunder bedømt i rasen) 5p + 2p= 7poeng 

 

Rognhøgdas Alva, født 20.02.2017: 

Kritikk: 5 år gammel 62 cm av utmerket type og tydelig kjønnspreg. Velskåret vakkert 

hode med mørke øyne og korrekt ansatte ører. Tydelig romernese. Moderat lang 

hals, stram overlinje, lett avfallende kryss.God underlinje. Tydelig forbryst med god 

bredde, lengde og dybde. Velvinklet sett fra alle side. Har en god lårbredde. effektive 

jordvinnende bevegelser, bra tett pels, rikelig med faner, korrekt farge, ok bitt, herlig 

temperament. Blir velvist 

Resultat: Exxelent CK 1.BTK BIR (6 hunder bedømt i rasen) 5p + 2p= 7poeng 

 

På grunn av lavest alder blir Årets jaktpremierte utstillingshund 2022: 

Langvassåsens I-Divi 

 

Apportprøver 2022 

LV hadde 29 starter som resulterte i: 16 x 1. premie, 5 x 2. premie og 2 x 3. premie 

1 x 1.UK NO46456/21 Bygderampens Luna  

1 x 2.UK NO46459/21 Bygderampens Vinter 

1 x 3.AK NO39449/15 Langvassåsens Luna  

6 x 1.AK NO35157/17 Rognhøgdas Alva   

3 x 1.AK NO38515/20 Rognhøgdas D-Dio  

3 x 1.AK NO53447/17 Langvassåsens I-Divi 

2 x 1.AK NO41307/20 Langvassåsens Ayla 

1 x 2.AK NO38515/20 Rognhøgdas D-Dio  

1 x 1.AK NO33811/18 Kjøttjegern's Tequilla  

3 x 2.AK NO33811/18 Kjøttjegern's Tequilla  

1 x 3.AK NO41168/20 Gullhornets Tor junior  

 

Jaktprøver 

I 2022 hadde LV totalt 48 jaktprøvestarter hvilket er en nedgang på 28%, fra året før. 

Total premieringsprosent var 6,3%, som også er lavere premieringsprosent enn 

16,4% i 2021.  Gjennomsnitt for karakterene er: Jaktlyst 3,4 – fart 3,2- selvstendighet 

5,6 – søksbredde 2,7 – reviering 2,9 – samarbeid 3,2. Karakterene viser alle en svak 

nedgang fra året før, men antall starter er for lavt til at man kan si noe om dette er en 

trend eller tilfeldig variasjon.  

Jaktpremieringene var:  

Liv-Jorunn Karlsen med Langvassåsens Luna  1 x 2AK høyfjell/vinter 
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Liv-Jorunn Karlsen med Langvassåsens Luna med 1 x 1. AK fullkombinert  

Martin Tangen med Rognhøgdas Alva  1 x 1. AK  skog 

Martin Tangen med Rognhøgdas Alva  1 x 2.AK skog. 

 

 

Avlspriser tildelt for 2022  

Avlspris tildeles LV NO51599/12 Fjordlandets Juno, eier Liv-Jorunn Karlsen 

Til grunn for tildelingen er  

Langvassåsens Luna NO39449/15  1 AK fullkombinert + premie på apport  9 p 

Langvassåsens Lissi. NO39448/15  3UK       2 p 

Langvassåsens I-Divi NO53447/17  3AK + premie på apport   3 p 

SUM           14 P 

Alle hundene har oppnådd excellent på utstilling. 

 

 

10.01.2022 Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen 

 
Avlsrådets årsberetning korthåret vorstehhund  2022 
 
Avlsrådet for KV i 2022 har bestått av Britt Schibbye, Ingeborg Nygaard og Arild W. Hansen. 

 
Arbeidet i avlsrådet KV 
 
Vi har ikke hatt fysiske møter i 2022, men digitale møter har vært avholdt på Teams. I tillegg 
brukes  mye epost og vi har egen Facebook-gruppe. 
 
I løpet av 2022 har vi hatt ca. 20 formelle henvendelser om parringer.  De fleste oppdretterne 
har bestemt seg for hannhund men noen spør om forslag. 
 
Avlsrådet har godkjent 16 parringer, hvorav 2 fikk status som andre parringer. 2 av de 

godkjente parringene ble ikke gjennomført, eller tispen gikk tom. På slutten av 2022 synes 

valpeproduksjonen noe mindre enn i 2021. Avlsrådet har også blitt informert / gitt råd i 3 

parringer som ikke oppfyller kravene til godkjent eller andre parringer.  

 
Selv om vi jobber for at oppdretterne skal ønske å benytte AR som en samarbeidspartner i 
avlsspørsmål, og at parringene oppfyller avlskriteriene til klubben vil det nok alltid være 
parringer som ikke avlsrådet håndterer. 
 
Det kommer også henvendelser fra svenske oppdrettere som ønsker opplysninger om 
norske hunder. Vi har videre tispeeiere som vil bruke svenske og finske hannhunder, der vi 
må undersøke bakgrunnen til disse. Rasekontaktene får også noen henvendelser fra 
aktuelle valpekjøpere. 
 
Vi har fått inn resultater og innmeldinger til årets jaktpremierte utstillingshund, med 

innmeldingsfrist 31.12. Dette må gjennomgås av oss med dokumentasjon i Dogweb og våre 

nabolands resultatbaser. Det har ikke kommet inn kandidater for avlspris for 2022.  
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Årets jaktpremierte utstillingshund 2022 
 

Vi gratulerer vinner Jägarhoppets Bästa Lycke med eier Jahn William Johansen! 

 

Reg nr Navn Eier Utst.dato Sted Deltakere BHK/BTK Poeng 

BIR 

(+2p) 

BIM 

(+1p) Sum 

SE25177/2019 

Jägarhoppets 

Bästa Lycke               19 

Eier: Jahn William Johansen 30.07.2022 Østfold FHK,  7 1. BTK 5 2 

 

7 

   

31.07.2022 Indre Østfold  2 1. BTK 4 2 

 

6 

   

26.11.2022 

NKK, 

Sandefjord 5 1. BTK 4 2 

 

6 

NO36537/18 

Rampen's XME 

Plexi               18 

Eier: Ann Iren Haldorsen 05.06.2022 NVK, Buhol 21 3. BTK 5 

  

5 

   

19.08.2022 NKK, Tromsø 6 1. BTK 5 2 

 

7 

   

21.08.2022 NKK, Tromsø 4 1. BTK 4 2 

 

6 

NO36540/18 

Rampen's XME 

Tiril               11 

Eier: Trym Alexandersen 05.06.2022 NVK, Buhol 21 1. BTK 7 

 

1 8 

   

11.06.2022 Hakadal 7 

    

0 

   

26.11.2022 

NKK, 

Sandefjord 5 2. BTK 3 

  

3 

NO42201/16 

Sudølen's AES 

Urho               5 

Eier: Wenche Dørmænen 18.06.2022 

Salten FHK, 

Rognan 5 

    

0 

   

25.06.2022 

Sør- 

varanger JFF 4 1. BHK 4 

 

1 5 
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Avlsgrunnlaget  
 
Ved utgangen av 2022 er det 64 avlshanner mot 72 i 2021 på lista over godkjente 

avlshanner. En del hannhunder falt også i 2022 ut av godkjentlisten pga alder, og noen som 

døde. Avlsrådet oppfordrer hannhundeiere til å sjekke om deres hannhund oppfyller kravene 

for å bli godkjent som avlsdyr for å øke avlsbasen.  Det er 69 avlstisper på lista ved årets 

slutt, mot 76 i 2021. 

 

Genetisk variasjon har fremdeles stort fokus og det er gledelig at oppdrettere benytter 

utenlandske hannhunder på sine tisper. Utfordringa er at nivået og sikkerheten på indeksene 

er mindre ved manglende data på disse. Vi må følge med på disse tallene etter hvert som 

avkomsdata kommer inn.  AR setter Viltfinner/Jaktlystindeks til 100/100 på utenlandske 

hunder, vi benytter og skjønn, for eksempel på HD- indeks som påvirkes på hunder med 

utenlandsk opphav. Utover dette må vi alltid ta høyde for at vi kan få inn uønskede 

lidelser/sykdommer ved bruk av utenlandsk avlsmateriale. 

 

Registrering av valper og kull  

I datautplukk av NKK Dogweb 2022 er det 35 norskfødte kull med totalt 233 valper født. 12 

registrerte kull er godkjent etter NVK’s avlskriterier, og 2 fikk status som andre parringer. 

Noen av kullene som ikke har vært innom avlsrådet er fra trekkhundlinjer. En del av kullene 

som ikke har gått gjennom avlsrådet ville ikke blitt godkjent grunnet manglende premieringer. 
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4 valper er i Dogweb registrert importert i 2022, 2 fra Sverige og 2 fra Finland, men og unge 
og eldre hunder fra Tyskland, Serbia og Polen er registerte som importerte i NKK i 2022. 
 
Valpeproduksjon i våre naboland: 

 
Sverige: 
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Finland: 

 
 
Avlsrådet registrerer at valper etter godkjente parringer stort sett er solgt når de er 
leveringsklare, men og at det har vært endel valper anonsert på finn.no og på Facebook etter 
8 ukers alder. Vi håper etterspørselen etter vår rase fortatt vil være god, og det er viktig å ha 
en god nok valpeproduksjon.  

 
  
Gemytt og atferd 
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det fortsatt jevnt over veldig bra. Kritikkene er digitale og 
tilgjengelig for alle og begrunnelse for manglende premiering kan leses.   

  
Helse og eksteriør     

  
Helsesituasjonen på Korthåret vorstehhund 
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra HD-
røntgen som blir systematisk registrert. 
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HD-situasjonen for 2022 er verdt å følge med på videre, samtidig må vi ha en balansert 
vekting opp mot andre egenskaper. Vi oppfordrer til fortsatt flere til å HD-røntge hundene 
sine. 
  
Vi følger også med på svensk- og finsk kennelklubb sine HD statistikker for vorstehhund 
korthåret.  
 
Selv om vår rase anses som gjennomsnittlig frisk, ønsker avlsrådet at sykdommer som 

potensielt kan være arvelige, blir rapportert inn til oss slik at vi kan unngå å kombinere 

enkeltdyr og linjer som har de samme svakhetene.  

Avlsrådet har i 2022 fortsatt arbeidet med å få oversikt over status til slektninger til 

avlshannhunden som ved årsskiftet ble påvist å være bærer av det autosomale, recessive 

ECLE- genet (Exfoliative cutaneous lupus erythematosus). Ingen nye er påvist å være 

bærer. 

Vi er takknemlig for, og avhengig av åpenhet om sykdommer som kan ha en arvelig 

komponent. Eksempler kan være korsbåndskader, bruskløsning (OCD), epilepsi, øyelidelser 

som f. eks innrullede øyelokk og hudlidelser som allergi. Dette for at vorstehhunden skal 

være like frisk og robust også i fremtiden. 

 
Eksteriør 
 
Det foreligger 296 utstillingsresultat fra 206 ulike individ som har kunnet delta på 53 
terminfesta og gjennomførte utstillinger for rasen i 2022. Dette er en oppgang fra 2021.  
 
Fordeling på de tre øverste premiegradene er omtrent uendret:  

År Excellent Very good Good 

2020 46% 21% 6% 

2021 49% 19% 6% 

2022 47% 17% 3% 

 
 
Resultater fra prøver 2022 
Det er enda noe lavere deltagelse på jaktprøver enn før korona. Antall starter i 2022 var 772 
(716 i 2021, 780 i 2020, 1035 i 2019 og 1262 i 2018).  
 
Antall jaktpremieringer på KV  i 2022 er 130 av 774 starter (prem% 16,8). Av disse 25% 
1.premier, 44% 2. premier og 30%  3.premier. 
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I 2018 var antallet premieringer 217 (premierings% 18,5) og i 2019 221 premieringer 
(premierings% på 21,4). I korona-årene 2020 ble det 146 premieringer og i 2021 145 
premieringer med en premierings% på 18,9.  

 

 
 
Fullkombinert 
Avlsrådet får ikke statistikk for fullkombinertprøver men iflg Royalura.com er det fire kv om 
har fått hhv 2. UK, 2. AK og 3. AK fullkombinert høyfjell høst og 3. AK fullkombinert skog.  
 
Apportprøver 
Deltagelse er stadig stigende, og med økende interesse følger også premieringene.  
I 2019 var det 185 starter og 81% premiering, i 2020 var det 228 starter med en premiering 
på 70%, i 2021 ble det 213 starter med en premiering på 72%. I 2022 var det 306 starter 
fordelt på 117 unike individ og en premiering på 79%. De fleste 1. premier (145 av 306).  
  
Tilslutt oppfordrer vi samtlige oppdrettere til å sette seg inn i NVK sin avlsplan, vi har 
sammen et ansvar for å avle rasetypiske hunder med gode jakt- og eksteriøregenskaper. 
 
Avlsrådet vil takke for et godt år for rasen vår i 2022 og ønsker lykke til med både avl og alle 
de prøver og utstillinger som vi krysser fingrene for blir gjennomført i 2023. 
 
  

Ingeborg Nygaard, Britt Schibbye og Arild W. Hansen 
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Sak 07/23 : Regnskap 2022 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 007/23 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Resultatregnskap og balanse for 2022  

Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2022 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Regnskap for 2022 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 08/23: Forlag fremmet av hovedstyret. 

Handlingsplan for NVK 2023 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 008/23 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Handlingsplan for 2023 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg 3 : Forslag fra hovedstyret til handlingsplan for Norsk Vorstehhundeklubb  

2023 

 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 09/23: Forslag fremmet av distrikt Innlandet  

                   Etablering av utdanningsfond. 

             

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 009/23 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Støtter forslaget. 

 

 

 

 

Vedlegg 4 : Forslag fra distrikt Innlandet om etablering av utdanningsfond. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 10/23  

Forslag fremmet av distriktene Innlandet og Østfold  
Forslag om å  innlemme Tsjekkisk Vorstehhund (Cesky Fousek) i 

Norsk Vorstehundeklubb.  

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 010/23 

 

 

Saksopplysning: 

Distriktene Innlandet og Østfold har fremmet forslag om å innlemme Tsjekkisk 

Vorstehhund (Cesky Fousek) i Norsk Vorstehundeklubb 

.  

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget ved punkt 2.  

Hvis dette vedtas blir dette et tiltak på handlingsplanen for 2023, og fremlegges for et 

endelig vedtak på RS 2024.  

 

 

Vedlegg  5 :  

 Forslag fra distriktene Østfold og Innlandet om å  innlemme Tsjekkisk Vorstehhund 

(Cesky Fousek) i Norsk Vorstehundeklubb.  

Rasestandar Tsjekkisk Vorstehhund 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 11/23:  
Forslag fremmet av hovedstyret 
Nytt reglement for tildeling av Hederstegn    
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 011/23 

 
Saksopplysning: 
I NVK sine lover og vedtekter finnes det ikke et regelverk for tildeling eller behandling 
av Hederstegn i klubben. 
Det er synligjort et behov grunnet manglende regelverk, og for å sikre en god 
behandling av tildeling av Hederstegn i NVK 
Det ble satt inn som sak i handlingsplanen for 2022. Det ble nedsatt en gruppe som 
har bestått av to medlemmer i HS, to DK’er og to æresmedlemmer. Eva Pedersen, 
Roger Brenden fra hovedstyret, Ove Myhre og Live Kristin Kaasin og Tore Kallekleiv 
og Randi Schultze. Gruppen har jobbet godt igjennom 2022 og vil legge frem et 
forslag til regelverk for RS i 2023 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Regelverket er diskutert i Hovedstyret og HS innstillingen er at regelverket 
godkjennes. 

 

Vedlegg 6:  
Forslag til Nytt reglement for tildeling av Hederstegn 

 

 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  

 

 



 

44 
 

 

 

Sak 12/23: Forslag fremmet av hovedstyret. 
Endring av tekst i NVK lover og vedtekter §4-3 sak 12 Hovedstyrets 
(HS) oppgaver    

 
Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 012/23 
 

 

Saksopplysning: 

Det fremmes endring av tekst i NVK sine lover og vedtekter som en følge av 
innføring av nytt reglement for tildeling av Hederstegn i NVK 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Regelverksendring forelås endret 

 

 

 

Vedlegg 7: 

Tekst til forslag om endret tekst i NVK lover og vedtekter § 4-3 Hovedstyrets 
oppgaver. 

 
 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 013/23: Forslag fremmet av hovedstyret. 

Indekser for utenlandske hunder  

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.23 013/23 

 

Saksopplysninger:  

Dagens avlskriterier er basert på indekser. Indeksene kan kun fortelle noe om det vi 

har data på. I artikkelen «NVK’s Indekssystem» som ligger på hjemmesidene våre 

(vorsteh.no) står det mer detaljert rundt dette. 

Kort oppsummert kommer importerte hunder og utenlandske hunder dårlig ut da vi 

har mye mindre data på disse enn på norske individer. Generelt vil en hund uten data 

havne på den historiske middelverdien, som ligger rundt 85. Styret i NVK har derfor 

satt ned et utvalg for å jobbe med problemstillingen «hvordan skape en mer rettferdig 

indeks for importhunder». 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget til utvalget. 

 

Vedlegg 8:  Indekser for utenlandske hunder.  

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 14/23: Forslag fremmet av hovedstyret 
 Forlag om  endring av kriterier for andre parringer 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.23 014/23 

 

Saksopplysninger:  

Avlsrådet har gjennom flere år fått ulike innspill, tilbakemeldinger og en del kritikk for 

sin håndheving av avlskriteriene som er vedtatt av klubben. Det går blant annet på at 

det er for mange og strenge krav til dokumentasjon. Avlsrådet mener at avlskriteriene 

slik de foreligger er riktige og nødvendige for godkjente kull, slik at vi stimulerer avl 

som gjenspeiler avlsmålene i avlsplanen vår, og som vil skape fremgang for rasene.  

Det er likevel ønskelig med større fleksibilitet, dette har blant annet ført til at det er 

understreket at avlsrådet har mulighet til å bruke skjønn. 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret støtter forslaget. Tiltaket skal evalueres etter tre år.  

 

 

Vedlegg 9 : Forslag til endring av kriterier for andre parringer 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 15/23: Lavlandssaken 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 015/23 

 

Saksopplysninger : 

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har søkt medlemsklubbene om økonomisk 

støtte i forbindelse med lavlandsaktiviteten. Forslag fra FKF om støtte etter 

fordelingsnøkkel antall medlemmer pr.klubb..  

FKF foreslår at NVK støtter med kr 42.323,- Dette utgjør kr 26,- pr. medlem av NVK. 
(1618 medlemmer). 

NVK hovedstyret ønsker å løfte denne saken opp på DK/RS 2023. 
Fordi vi som hovedstyret ikke har mandat til å komme med en sum penger til støtte 

for lavland saken (ligger ikke inne i vårt budsjett for inneværende år).  

Norsk Vorstehhundeklubb har fra tidligere gitt tilbakemelding om at vi støtter FKF sitt 

arbeid med lavland saken og at vi vil bidra sammen med fellesskapet. Det har også 

blitt gitt tilbakemelding fra NVK at det burde ha blitt drøftet bidrag fra klubbene ved en 

tidligere fase i denne saken. 

FKF innkalte til teamsmøte 24.11.2022, hvor NVK v/Birte Wold Myhre deltok. 

Hovedstyrets innstilling: 
Hovedstyret støtter søknaden fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) med 

det foreslåtte beløpet på kr 42.323. 

Øremerkes i budsjettet for 2023. 
 

Vedlegg 10:  
Infobrev fra FKF 24.11.2022 - Info ifbm. infomøte samme dato. 

Infobrev fra FKF 12.12.2022 - Støtte til lavlandssaken - fordelt pr. medlem/klubb. 
 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 16/23: Hovedstyret fremmer forslag om  evaluering av 

årspremier/hederspriser i Norsk Vorstehundeklubb  

Forslag til nytt regelverk for tildeling av årspremier/hederspriser 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.23 016/23 
Saksopplysninger : 

Bakgrunn 

Styret i NVK tildeler årlig en rekke priser. Premieringene baserer seg på innmeldte resultat til NVC 

cupen eller innmeldt på e-post. Årspremiene tildeles delvis på grunnlag av regler for NKK norsk 

jaktchampionat (Årets hund NVK), delvis på grunnlag av regelverket for NVC (Årets hund NVC) og 

eget regelverk. Totalt kan det tildeles min. 26 premier årlig. Regelverket er blitt revidert en rekke 

ganger. En omfattende revidering skjedde i forbindelse med innføring av NVC i 2007. Prisene varier 

fra allround premier til mer spesifikke premieringer og hederspriser. Krav/omfang for å bli tildelt premie 

varier også. Antall premiering er langt høyere enn for andre rasehundklubber.  

Forslag: 

Styret i NVK forslår at det etableres en prosjektgruppe med formål å: 

• Klargjøre hensikten med å tildele årspremier. 

• Å vurdere omfanget av årlige priser opp mot allsidighet og aktivitet.  

• Forenkle/klargjøre regelverket for tildeling. 

Organisering av prosjektgruppen: 

• Oppdragsgiver: NVK RS 

• Prosjektleder: Leder jaktrådet 

• Prosjektgruppe: Jaktrådet (2 personer), 2 distriktsrepresentanter  

Prosjektgruppen gir en statusrapport til NVK hovedstyre i styremøtene 

Prosjektgruppen skal levere: 

1. Evaluering av dagens priser og grunnlaget for tildeling  

2. Vurdere endring av dagens regelverk 

3. Foreslå nytt regelverk for tildeling av årspremier 

4. Presentere resultat av arbeidet for endelig godkjenning på RS 

Leveranser forutsatt godkjent mandat for gjennomføring (RS 11.2.2023) 

1. Evaluering av dagens priser og grunnlaget for tildeling (1.5.2023) 

2. Forslag til nytt regelverk for tildeling av årspremier (1.11.2023) 

3. Høring blant distriksklubbene  

4. Behandling av forslag til nytt regelverk (RS 2024) 

 

Hovedstyrets innstilling 

Hovedstyret foreslår å nedsette en prosjektgruppe.  

Roger Brenden  

leder  
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Sak 17/23: Budsjett 2023 

 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 017/23 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Budsjett for 2023 godkjennes. 

 

Vedlegg 11 : Forslag til budsjett 

 
 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 18/23: Æresmedlemskap 2024 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 018/23 

 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

 

 

 

 

Roger Brenden  

leder  
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Sak 19/23: Kontingent 2024 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 019/23 

 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Kontingenten for 2024 holdes uforandret. 

 

 

Roger Brenden  

leder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

Sak 020/23: Valg Norsk Vorstehhund Klubb 2023 

 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Representantskapet 12.02.2023 020/23 

 

 

Vedlegg 12: Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret NVK 

Vedlegg 13: CV Maria Lundberg 

Vedlegg 14: CV Ernst Evensen  

 

 

               Marius Kjønsberg  

Valgkomiteens leder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


