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Møter og behandlede saker
I løpet av året har det blitt avholdt 10 styremøter, distriktskonferanse, ordinært RS. NVK
fylte 80 i år i 2015 og klubben markerte dette, noe beskjedent, ved 3 forskjellige
arrangement. Landssamlingen, NM-skog og Trippelprøven.
NVK var representert på Fuglehundtinget i Alta. Vi føler at klubben blir hørt og året har vært
preget av tett dialog og godt samarbeid med våre samarbeidsklubber og forbund. Robert
Brenden sitter i styret i FKF etter forslag fra NVK.
HS fremmet to forslag til Fuglehundtinget i Alta i 2015.
1. Innføre en prøveordning med GPS på hunder som er under avprøving i områder der
ulveangrep er særlig stor. Dette forslaget tapte knepent.
2. Nedsette et utvalg som skal gjennomgå praktisering av apport på våre prøver.
Arbeidet skal være ferdig til neste regelrevisjon i 2019. Dette forslaget fikk nærmest
enstemmig innstilling. Dette er en sak som blir særdeles viktig for NVK å følge opp.
Svært få klubber i Norge har den kompetanse og høye fokus på apport som NVK.

Det har vært avholdt flere møter i RU (Raseutvalget i gr.7). Referat ligger på FKFs sider.
Ola Øie er utpekt til å sitte i en komité nedsatt av FKF som skal arbeide med utvikling av
fuglehundklubbenes dataverktøy.
Hovedstyret (HS) har hatt mange viktige saker på kartet i året. Det har vært avholdt 2
fysiske møter mens de øvrige har vært gjennomført på Skype. Det hadde vært ønskelig
med flere fysiske møter, men klubbens økonomi har vært anstrengt også dette året.
Styremedlem Knut Esbjørnsen måtte dessverre trekke seg fra HS pga sykdom i høst.
Varamedlem Signe Karin Hotvedt rykket da opp som styremedlem.
NVK har noen utfordringer når det gjelder IT og de mange nye måter vi kommuniserer på.
Tilgjengelighet, informasjon og kommunikasjon er nøkkelord og klubben må ha en policy
som klubbens medlemmer og HS er tjent med. Se for øvrig egen rapport fra web/IT.
HS har jobbet mye med å få til en tett og god dialog med samtlige distrikter, og vi føler at
dette er blitt betydelig bedre. Leder har ved årsskiftet besøkt de aller fleste distrikter og fått
anledning til å møte ”grasrota” i NVK.
God kommunikasjon er ofte et ”must” for å få til et godt samarbeid. HS har satt fokus på:
”Hva er NVKs visjon?” Hvordan ønsker klubben å fremstå – hvordan blir vi oppfattet av
våre samarbeidsorganer? Det har pågått en prosess gjennom hele året der samtlige
medlemmer har fått anledning til å uttale seg. Det ble nedsatt en komite som har samlet alle
innspill og komiteen vil legge frem sitt forslag til ”NVK sin Visjonsplakat” under DK/RS 2016.
Sekretær i NVK ønsket avløsning. Britt Svendsen vil overta alle sekretærfunksjoner fra
01.01.2016. HS ønsker å takke Unn Johannessen for alt det arbeid og engasjement hun
har vist gjennom mange år. Unn bærer sitt GULLMERKE med glans. Tusen takk, på vegne
av hele NVK.

Medlemsverving, spørreundersøkelser og aktivt arbeid for å skaffe klubben flere
medlemmer har vært gjennomført. NVK gjør i forbindelse med årsskiftet nye fremstøt som
vi håper vil gi økt medlemstilslutning.
Landssamlingen
O/A- gruppen tok seg av Landssamlingen på en trygg og god måte som vanlig. Buhol er et
fantastisk flott sted å arrangere slike samlinger og O/A-gruppen har særdeles dyktige og
engasjerte medlemmer som gjennomfører store arrangement med stil. Dette er personer
som er selve ”bærebjelkene” i en lokalgruppe og de gjør en helt uvurderlig jobb for NVK.
NM-skog
Stort sett samme arrangørstab gjennomførte NM-skog samme sted og de har fått mange
gode tilbakemeldinger fra deltakere, dommere og FKF. Prøveleder var Arne Eliassen.
NVK ønsker samtidig å rette en stor takk til Stangeskovene som eier stedet og det
fremragende jaktterrenget som omkranser Buhol. Stangeskovene har vært særdeles
positivt innstilt til klubben og det er derfor viktig at vi oppfører oss skikkelig og ryddig slik at
dette samarbeidet kan videreføres i mange år.
Trippelprøven
Trippelprøven ble arrangert på Hjerkinn i slutten av september med NVK som arrangør.
Prøveleder var Harriet Wiggen. Klubben ble da også ansvarlig som teknisk arrangør av
Norsk Derby. Vi fikk store utfordringer med lange ventelister i VK på fredag. Dette ble til alt
hell løst i tolvte time og samtlige påmeldte fikk startplass. NVK har fått gode
tilbakemeldinger om gjennomføringen av arrangementet fra FKF.
Avlskonferanse
Avlsrådet gjennomførte en avlskonferanse på Gardermoen i november. En rekke
fremragende foredragsholdere trollbandt forsamlingen i to dager. Flere av
foredragsholderne fremhevet NVK som en banebrytende hundeklubb i avlsarbeidet i Norge.
Det var en meget stolt leder som forlot Gardermoen. HS ønsker å rette en stor takk til
avlsrådet for en prikkfri gjennomføring med ”6 i stil”. Se for øvrig AR sin egne rapport annet
sted i Årsmeldingen.
HS takker samtlige samarbeidspartnere for meget godt samarbeid i året som har gått. Det
kommer stadig gode innspill fra mange av klubbens medlemmer og dette setter vi stor pris
på.

Antall medlemmer:
2015: 1489 Medlemmer 10 æresmedlemmer
2014: 1494 Medlemmer 10 æresmedlemmer
2013: 1469 Medlemmer. 9 æresmedlemmer
2012: 1528 medlemmer. 9 æresmedlemmer
2011: 1543 medlemmer. 10 æresmedlemmer
2010: 1690 medlemmer. 9 æresmedlemmer
2009: 1645 medlemmer. 5 æresmedlemmer
2008: 1601 medlemmer. 5 æresmedlemmer
2007: 1491 medlemmer. 5 æresmedlemmer
2006: 1506 medlemmer. 4 æresmedlemmer
2005: 1587 medlemmer. 4 æresmedlemmer

Medlemmer av NVK har vist seg frem på alle arenaer med flotte resultater. Det gjelder
utstilling, jaktprøver uansett gren og apportprøver. Vi hadde representanter i alle
høystatusløp, NM, VM individuelt og St Hubertus.

Våre raser brøt igjen en ny barriere. En KV vant høystatusløpet Forus Open for første gang.
Samtidig er det ekstra gledelig å se at en SV ble kåret, av NKK og NJFF, til Norges tredje
beste JAKTHUND. Samme hund blir en helt overlegen vinner i årets NVC og samtidig
besetter 2. plasen i NM-skog-Finale. At førere av disse to hunder begge er
ÆRESMEDLEMMER i NVK ”krydrer” prestasjonene ytterligere. HS gratulerer.
Se for øvrig til egen rapport fra jaktrådet
Årboken
Årboka 2012 kom i nytt format. Årboka for 2013 er ute i samme format som i 2012, og 2014
og 2015 versjonen er i produksjon. Selv om stoffet er noe endret fra tidligere år håper vi at
innholdet er interessant lesing om hundenes prestasjoner.
Redaktør for Årboka 2013 har vært Britt Svendsen. Vi ligger langt på etterskudd når det
gjelder trykking av årboken. Årbokens videre skjebne er på agenda ved RS i 2016.

Avlsrådets beretning for 2015
Avlsrådets sammensetning
Korthår: Robert Brenden, Solveig Aaknes, Tommy Andersen
Langhår: Helge Heimstad
Strihår: Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl
Leder: Kai-Rune Johannessen
Generelt
Det har vært avholdt 4 ordinære møter i AR dette året. Møtene har i all hovedsak vært holdt
som telefonmøter og via Skype på Internett. Ett møte ble avholdt som fysisk møte i
forbindelse med avlsseminaret. AR har hatt flere viktige, utfordrende saker å arbeide med.
Det har i perioder vært mye henvendelser om paringer og arbeidet i AR har i store trekk
vært utført etter samme retningslinjer som tidligere mht. paringshenvendelser og tilliggende
arbeid.
Valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen var på KV og SV gledelig nok noe høyere i 2015 enn i 2014. Av KV var
det registrert 49 kull med i alt 293 valper. Ser vi på fødselstidspunkt er det 256 valper som
er født og registrert i 2015. Det gir 24 valper mer enn i 2014. Av strihår ble det registrert 20
kull med i alt 153 valper, men av disse var det 14 kull og 115 valper som faktisk var født i
2015, øvrige var etterslep i registrering fra 2014. Det er høyst sannsynlig et etterslep også
for 2015, men siden vi ikke har noe tall for det holder vi oss til det som ble født i 2015 så
langt. Det gir oss 4 valper mer i 2015 for SV. For LV er det registrert og født 3 kull med 17
valper, som er 7 valper mindre enn forrige år. Gjennomsnittlig registreringstall for årene fra
2000 til og med 2015 er: SV 152, KV 239 og LV 27.
Mht. importer er det for SV registrert 10 importer, mest fra nordiske land, men også Holland
og England er med som opprinnelsesland. For KV er det registrert 6 importer hvorav to fra
Øst-Europa, og det er registrert 3 importer av LV dette året.
Utviklingen i registeringstallene de siste årene framgår av figur 1.
IT
NVKs nye hundedatabase fungerer etter hva vi kan registrere rimelig godt. Innlegging av
bilder av hundene går fint i den nye databasen og det er en klar fordel at man kan legge ut
mer enn ett bilde per hund. Alt for få benytter anledningen til å få lagt ut gode bilder av sin

hund. Bildet må være relativt høyoppløselig, og selvsagt vise hunden godt i proporsjoner og
uttrykk. Det er kun ARs medlemmer som kan legge inn bilder, så disse må sendes til AR.
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2015 har gått fortløpende etter hvert som vi har fått dem
tilsendt, og det mangler ikke mye på at vi er ajour så langt det er mulig ved utgangen av
januar 2016. Mange kritikker blir skrevet inn, mens en del av kritikkene som er tydelige nok,
blir scannet og lagt inn som et «bilde» av hele kritikken. Vi vil satse mer og mer på
scanning, men en del kritikker er så vanskelig lesbare at de må skrives inn manuelt.
Prøvestarter som eventuelt mangler i NVKs database MÅ først sjekkes i NKKs
DogWeb. Ligger de der og ikke i NVK-databasen kan henvendelse gjøres til AR! Vær
oppmerksom på at det kan ta 2 – 4 uker fra et prøveresultat er synlig i DogWeb til det
er synlig i Datahound. Dette har med hvor snare NKK er til å legge dataene ut på filer,
så vi kan få tak i dem og oppdatere Datahound. I perioder har det vært opptil 8 – 9
ukers etterslep.

Utviklingen av HD
AR følger med på utviklingen av HD for rasene våre for å se på mulige trender og tiltak. For
KV er tallene meget positive i 2015, da kun 3 hunder av 101 røntgede kom ut med grad C.
Det gir en HD-% på 3 % siste år, noe som er omtrent på det nivå vi har hatt de siste årene
og som vi er meget fornøyd med.
For SV er tallene derimot svært lite hyggelige og viser dessverre at AR’s betenkning fra
siste år om den kommende utviklingen var helt rett! Det er i 2015 røntget 70 stk. SV. Av
disse var det 14 stk. eller 20% !! som hadde HD grad C eller D. Ser vi på de som er født i
2014 og er røntget i 2015 er det 30 stk. og av disse er det 6 stk. (20%!) som har HD.
Avlsrådet maner til ettertanke her! Skal vi få kontroll må vi bruke alle hjelpemidler og jobbe
sammen! Vi har lagt vekt på at indeksene er et godt avlsredskap, selv om det er noe
justeringer som må gjøres med importer og avkom etter disse. Det er nok av bevis på at
indeksene faktisk er gode indikatorer på hundens HD-status mht. avl. Avlsråd SV vil ta
arbeidet med HD svært alvorlig og håper på konstruktive holdninger ute hos oppdretterne i
kommende år.
For LV er registreringstallene og antall røntgede hunder så lavt at det ikke er så mye som
skal skje før HD-andelen ryker i taket. I 2015 ble det røntget 4 hunder, med 3xA og 1xB
som resultat. De siste 4 årene er det røntget 41 hunder uten at det er påvist HD på noen av
disse!
Representasjon
AR-representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer,
og blant annet var flere av ARs representanter tilstede ved O/A-gruppas hovedsamling i
pinsen, der det også var en samling avlshunder som ble presentert. Honnør til gruppa for et
godt arrangement. Samling av avlshunder for framvisning ser det ut til å være vanskelig å
få god oppslutning om. Det kan godt være at forhåndsinformasjonen om dette ikke er god
nok, men arrangementet burde være godt kjent, så vi må se nærmere på grunnlaget for
dette konseptet.
Henvendelser om parringer
Oppdrettere ser ut til å ha interesse i å ha kullene sine registrert på våre valpelister, som
godkjente kull. Det er positivt. Det vi kunne ønske var generelt litt mer langsiktig planlegging
av mulig paring og at AR kan være en aktiv medspiller. Vi opplever ofte at man allerede har
gjort avtale med hanhundeier før man kontakter AR. Vi mener ikke at vi vet eller kan så
mye mer enn oppdretterne, tvert imot, men vårt ståsted kan gjøre at vi har noe mer
informasjon og kan se behov og muligheter for rasens beste på en litt mer objektiv måte,
noe alle burde være interessert i.

Det er viktig at oppdrettere også følger opp informasjonen med valpingsdato, antall valper
og kjønnsfordeling. Ikke mindre viktig er at AR får vite om det snarest mulig hvis tispa er
tom, aborterer, eller annet inntreffer som endrer kullets status. Korrekte lister over
godkjente paringer bidrar til tillitt til systemet og kan lette omsetningen av valper til gode
kjøpere, noe vi alle er tjent med.
RAS (Rasespesifikk avsstrategi)
Våre RAS-dokumenter ble levert til NKK i første kvartal 2014 og ble godkjent.
Dokumentene skal justeres noe før de legges ut på nett. Vi har dessverre ikke fått
gjennomgått dette ennå, og vil ha dette høyt prioritert i starten av 2016.

EBJ
Arbeidet med kartlegging av sjukdommen Epidermolysis Bullosa Junctional på KV har
fortsatt. Heldigvis ser det ut til at dette er en sjukdom som vi blir forskånet for inntil videre.
Vi kommer allikevel til å ha oppmerksomhet rettet mot dette og særlig mht. importer er dette
viktig.
Avlsarbeidet med LV
Som oppfølging av vedtak i RS, har NVK ved Styret og AR, søkt opptak som medlem i
Verdensforbundet for LV. Vi har fått positiv forhåndsmelding om dette, men den endelige
beskjed om opptak lar vente på seg. I mellomtiden har vi fått god kontakt og hjelp fra både
danske og finske venner i LV-verden. Ett av kullene dette året er resultat av dette, der vi
fikk hjelp til kontakt med en meget interessant tysk hanhund. Det blir spennende å følge
resultatene av dette.
Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med Danmark og Sverige på flere nivåer. Det er et ønske om å
utvide kontakten med Sverige spesielt, siden mye avlsmateriale går på tvers av våre
landegrenser. Vi vil fortsette arbeidet med å forsøke og få til et felles norsk/svensk AR-møte
i 2016.
Avlsindekser
Indeksenes plass i avlsarbeidet er sentral, og AR mener de er et meget nyttig hjelpemiddel i
planleggingen av avlsarbeidet. Med den frekvensen av importer som vi har i forhold til den
avlsaktive delen av den norske populasjonen, har vi en utfordring i å få til en god løsning for
disse. Vi vil se på løsninger i samarbeid med de riktige faginstanser.
Avlsseminar
Etter en lengre tid planlegging og forberedelser gjennomførte AR, på vegne av klubben et
avlsseminar i november. Seminaret gikk over to dager, og det var både interne og inviterte
foredragsholdere med flere aktuelle, faglige innspill til avlsarbeidet. Høyt anerkjente
forskere fra universiteter og avlsmiljøer bidro til et, etter ARs oppfatning høyt, men forståelig
faglig nivå. Etter de tilbakemeldingene som er kommet fra deltakerne på seminaret,
bedømmer vi dette som et vellykket tiltak og er klare på at dette tilbudet bør gjentas. Det er
ressursmessig krevende å gjennomføre et slikt arrangement, så vi må i samråd med styret
vurdere fornuftig frekvens av tiltaket.

Sluttkommentar
Vi har et ønske om at oppdrettere og hundeeiere skal se på Avlsrådet som en god ressurs
for den enkelte hundeeier, og for klubben. Samtidig er vi klare på at vi etter beste evne skal
handtere aktuelle saker etter de retningslinjer som ligger i avlskriteriene, som er vedtatt av
DK/RS. AR har også som oppgave å tenke på avlsarbeidet for rasenes beste i det lange
løp, noe som det ikke alltid er så lett å se for den enkelte.

Figur1. Registreringstall for perioden 2000 – 2015 (eskl.importer)
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Jaktrådets rapport for 2015
Vi kan se tilbake på et godt år når det gjelder resultater i 2015. Vi sanker jevnt og trutt
premier på jaktprøver og spesielt korthår har hatt en gledelig oppgang. I høystatusløp fikk
korthårlaget sølv under NM vinter og strihårlaget bronsemedalje under NM høgfjell og NM
lavland.
Av enkelt prestasjoner kan nevnes N UCH N J(K)CH Speldraget's F Golddigger med eier
Randi Schulze ble kåret til Norges 3. beste jakthund 2014 under Jakt- og fiskedagene på
Elverum og som også har sanket mange av både NVK og NVC titlene.
Under NM vinter på Andøya stilte 10 KV og 9 SV til start i kvaliken. Av disse gikk KV
Langsundets Amerika, SV Fallvindens Mattis, SV Gaundaldrømmens Rago, SV
Hongfjellets Odin og SV Ben av Raisjavri videre til semifinalene. Ben fikk forøvrig 1.VK. Til
finalen gikk SV Gaundaldrømmens Rago / Walter Paulsen med 3.VK, SV Fallvindens Mattis
/ Torgeir Dahl med 2.VK og SV Ben av Raisjavri / Sigmund Nyborg med 4.VK. Dessverre
uten å lykkes i finalen.
Under NM lag vinter på Andøya ble det en flott 2. plass og sølv til KV laget som bestod av:
1. Markusfjellets GDF Raipas, fører Ulf Antonsen.
2. Haugtuns FFB Shock, fører Lisbet Ottesen.
3. Årdalens Revolution, fører Rune Nedrebø.
SV laget ble nr 7. Her bestod laget av:

1. Gressfjellets Nemi, fører Ørjan Alm
2. Speldragets Golddigger, fører Randi Schulze
3. Tareskogens Jago, fører Lars Østlie
Sør-Norsk Unghundmesterskap gikk av stabelen og Guriskogens Bsa Panzer – Tor Asle
Eliassen var i finalen på Filefjell. Dessverre lyktes de ikke.
Under Artic Cup i Alta stilte tre korthår og en striår i kvaliken. I kvaliken fredag oppnådde
våre hunder dette: Itza's Prins: 2VK Espen Thijssen Amundsen og Gruetjenet's H-Bris 6VK
Jørn-Tore Karlse og kom seg dermed til finalen uten å lykkes der.
Vi lyktes heller ikke helt under NM høyfjell på Dovre. Vi hadde tre korthår videre fra
kvalifiseringa på fredagen til semi på lørdagen hvor KV Birkeskogen`s Zanni - Tom
Lilletvedt fikk 1 VK i kvalifiseringen. Dessverre kom ingen videre fra semifinalen.
Under NM lag høyfjell ble det en flott 3. plass og bronsemedalje til strihårlaget, korthårlaget
ble nr. 7.
Strihårlaget:
Ben av Raisjav'ri - Sigmund Nyborg
Speldragets Golddigger - Randi Schulze
Gaundalsdrømmens Rago - Walter Paulsen
Korthårlaget:
Stallogaisas Tell - Per Olai Stømner
Haugtuns Shock - Lisbet Ottesen
Årdalens Revolution - Rune Nedrebø

I Norsk Derby deltok åtte korthår, en strihår og en langhår under kvalifiseringen. To korthår
og en strihår kom videre til semifinalen. Dessverre var det ingen som lyktes.
Under Unghund Grand Prix på Rjukan ble det en flott 3. plass til KV Rugdelias Xav Lykke
og Ole-Erik Furuheim.
Under Forus Open i Vestfold gikk for første gang en vorsteh til topps, KV Sognexpressen's
Kzb Nikita og eier/fører Robert Brenden slo alle konkurrentene i finalen. Gratulerer med flott
innsats.
På NM skog har vi gode tradisjoner. En strihår og en korthår kom seg til finalen. SV
Speldragets F Golddigger med Randi Schulze og KV Aasatrua's N H A Extra med Ivar
Terje Bakken. Golddigger fikk 1. premie i kvaliken og avsluttet med 2. premie i NM - finalen.
Under NM lag lavland gratulerer vi strihårlaget med en flott 3. plass og bronsemedalje og 4.
plass på korthårlaget. Lagene bestod av:
Strihårlaget:
1. TB Boas - Glenn Larsen
2. Ullekalvs Si-Frøken - Lone Gudim
3. Speldraget's Golddigger - Randi Schulze
Korthårlaget:
1. Haugtun's FFB Shock - Lisbet Ottesen
2. Sagåsen's Mira - John Halvor Madsen
3. Stallogaisa's Tell - Per Olai Strømner

Det var 2 strihår og 3 korthår og en langhår som kom seg videre til semifinalen under årets
NM lavland individuelt. SV Minken av Røssmyra – Bente Holm 3. VK kvalik. En korthår kom
seg til finalen KV Rampen's Pls Lucky Lilly – Kyrre L. Gulhaugen med 3. VK fra semifinalen.
Dessverre ingen premie i finalen, men god innsats allikevel.
VM i Serbia stilte i år Robert Brenden med to hunder, den serbiske importen Caput Altum
Basile og Tiurjegerens Cassius og Randi Schulze med Speldragets Golddigger. Randis
Quick Step var reserve på VM-laget. Caput Altum Basile fikk «very good», og Tiurjegerens
Cassius fikk «good» i VM St. Hubertus. Vi gratulerer Robert med flotte prestasjoner.
Dessverre lyktes ikke de norske hverken i Middelhavscupen eller lagkonkurransene.

Årets hunder NVK 2015
Årets vorstehhund



SV Speldraget's F Golddigger
Eier/bruker: Randi Schulze

Årets allroundhund



SV Speldraget's F Golddigger
Eier/bruker: Randi Schulze

Årets unghund



KV Vessinglias C Sofi
Eier/bruker: Hans Petter Blokkum

Årets hunder NVC 2015
Årets unghund vinter
Årets unghund lavland
Årets unghund høst
Årets unghund allround
Årets strihår allround AK/VK
Årets korthår allround AK/VK
Årets lavlandshund AK/VK
Årets vinterhund AK/VK
Årets høyfjellshund AK/VK
Årets langhår
Årets skogsfuglhund
Årets vorstehhund NVC 2015

KV Vessinglias C Sofi
KV Sognexpressen's Kzb
KV Rugdelias Xav Lykke
SV Havheims Første Vorsteher
SV Speldraget's F Golddigger
Ingen
KV Rampen's Rte Flax
SV Speldraget's F Golddigger
SV Speldraget's F Golddigger
LV Rognhøgdas Trixie
SV Speldraget's F Golddigger
SV Speldraget's F Golddigger

Jaktrådet vil gratulere alle vinnerne av NVC-titler og de tre vinnerne av NVK-titlene. Vi vil
takke alle vorsteh-eiere for et flott år med mange fine resultater. Gratulere også til alle som
har fått championat-titler på sine hunder.
Vi ønsker alle velkommen til ny NVC-sesong i 2016.

Årsberetning web/IT 2015
Nettredaktør: Marie Wien fram til 30.6.
Signe Karin Hotvedt fra 1.7.2015
Redaksjon: Harriet Wiggen, Gunnar Klingwall, Ståle Garborg (IT-ansvarlig avlsrådet), Ida
Sollie (fra 1.10)
Klubbens nettside, vorsteh.no, har siden april 2010 vært driftet av Scootr (Tag Studio).
Trafikken på vorsteh.no har tatt seg betydelig opp gjennom året, ifølge tall fra Google
Analytics, og ligger på mellom 12-25.000 sidevisninger per dag. I år arrangerte NVK både
NM skog og Trippelprøven i august og september. Vår beste måned var likevel november.

Trafikken virker høy for en såpass liten klubb som vår, men tallene er ikke ytterligere
kvalitetssikret. Tallene er her gjengitt slik vi får dem fra Scootr.
Når det gjelder nettsiden, så har vi meget høy samlet publiseringsaktivitet. I alt er det 128
brukerkonti, men kun et mindretall er i aktiv bruk. Det er likevel jevnlig publisering på de
fleste distriktssider, og mange steder er aktiviteten meget høy. De fleste distrikter har i
tillegg egne Facebook-sider som er manges bindeledd inn mot klubben.
I november kom NVK på Facebook med egen side. Siden skal være en informasjonskanal
fra styret, jaktråd og avlsråd ut til medlemmene, men også være et utstillingsvindu for våre
raser og fungere som et kontaktpunkt for medlemmer og potensielle medlemmer. Styret,
avlsrådets medlemmer og redaksjonsgruppen har redaktørtilgang. Admins er avlsrådets ITansvarlig og NVKs webredaktør.
Nettsiden har i lang tid vært uten videreutvikling fra Tag Studio/Scootr, og oppgraderinger til
nye nettlesere er ikke blitt gjort. Resultatet er et tungvint brukergrensesnitt med store
begrensinger og lite dynamisk visning. I november ga Scootr beskjed om at
publiseringsløsningen og eposttjenesten skal avvikles ved utgangen av 2016.
Styret arbeider med forslag til ny publiseringsløsning, og dette vil bli lagt frem på
distriktskonferansen i februar.

Tore Kallekleiv
leder

