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Møter og behandlede saker
I løpet av året har det blitt avholdt 10 styremøter, distriktskonferanse og ordinært RS. I
tillegg ekstraordinært RS som telefonmøte.
NVK var representert på Fuglehundtinget. Vi føler at klubben blir hørt og året har vært
preget av tett dialog og godt samarbeid med våre samarbeidsklubber og forbund. Robert
Brenden og Anders Lunde sitter begge i styret i FKF etter forslag fra NVK.
HS ønsker å fremme to forslag til Fuglehundtinget i Alta i 2015.
1. Innføre en prøveordning med GPS på hunder som er under av-prøving i områder
der ulveangrep kan være særlig stor.
2. Nedsette et utvalg som skal gjennomgå praktisering av apport på våre prøver.
Arbeidet skal være ferdig til neste regelrevisjon i 2019.
Det har vært avholdt 3 møter i RU. Ola Øie er utpekt til å sitte i en komite` nedsatt av FKF
som skal arbeide med utvikling av fuglehundklubbenes dataverktøy. Championatregler,
deltagelse i NM-lag og uttrekk i Dog-Web har vært viktige saker som har hatt mye fokus i
inneværende år. Mer info finner dere på FKF sine sider.
Hovedstyret (HS) har hatt mange viktige saker på kartet i året. Det har vært avholdt 3
fysiske møter mens de øvrige har vært gjennomført på Skype. Det hadde vært ønskelig
med flere fysiske møter, men klubbens økonomi har vært anstrengt dette året. HS leverer
et underskudd på ca. 15.000 kr og dette er selvsagt ikke tilfredsstillende. Grunnen til dette
underskuddet skyldes i første rekke budsjettoverskridelser i forbindelse med
jubileumsboken og forårets distriktskonferanse. HS har derfor besluttet å gjennomføre
årets DK/RS på en rimeligere måte på Malungen.
HS har jobbet mye med å få til en tett og god dialog med samtlige distrikter. HS utfordret
samtlige Distriktsrepresentanter (DR) til å arrangere et dialogmøte der representant fra HS
er tilstede. Leder har ved årsskiftet besøkt de fleste distrikter og fått anledning til å møte
”grasrota” i NVK. Dette opplever vi som meget givende. God kommunikasjon er ofte et
”must” for å få til et godt samarbeid. HS ønsker å sette fokus på : ” Hva er NVK sin visjon i
jubileumsåret 2015” (80 år) Hvordan ønsker klubben å fremstå – hvordan blir vi oppfattet
av våre samarbeidsorganer? Dette skal være et fokusområde på DK i 2015 og vi håper å få
til en god prosess.
HS har jobbet mye med å få vårt medlemsregister til å fungere tilfredsstillende. Sekretær
melder om at disse utfordringer er løst og vi har gjort flere fremstøt i å få øket
medlemstilslutningen i NVK. Vi kan ikke si at vi har lykkes i særlig glad. NVK gjør i
forbindelse med årsskiftet nye fremstøt, spesielt rettet mot personer, som vi vet driver
med vorstehhunder , men som ikke er medlemmer i NVK.
O/A- gruppen tok seg ut av Villmarksmessen på en trygg og god måte som tidligere. Takk til
O/A gruppen som gjennom mange år har gjort denne jobben på vegne av HS.
Tilbakemeldingene er imidlertid at denne messen ikke skaffer særlig mange nye
medlemmer til klubben. Det arrangeres en rekke tilsvarende messer og samlinger rundt

omkring i landet. HS har derfor valgt å likebehandle disse i fremtiden. Dette betyr at det
enkelte distrikt selv må ta ansvaret hvis de mener at det kan være hensiktsmessig å være
representert.
Arbeidet med ny hundedatabase har vært en viktig jobb for Avlsrådet (AR) og ble
implementert januar 2014. Dette verktøyet gjør jobben til AR betydelig lettere og er å
betegne som en stor suksess. Se for øvrig AR sin egne rapport annet sted i Årsmeldingen.
Landsamlingen ble holdt av Buskerudgruppen dette året. En meget dyktig arrangørstab
gjennomførte samlingen på en fremragende måte. Meget god deltagelse og høy kvalitet på
de fremviste hunder var gjennomgangsmelodien. Flere personer fra de øvrige distriktene
deltok på de flotte aktivitetene som var på samlingen. Stor takk til gjengen fra Buskerud.
HS takker samtlige DK for meget godt samarbeid i året som har gått. Det kommer stadig
gode innspill fra klubbens DK og dette setter HS stor pris på.
Tildeling av NVKs hedersbevisninger i 2014:
Gullmerke ble tildelt:
Gunnar Gundersen
Æresmedlemskap
Robert Brenden

Antall medlemmer:
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 klarte dessverre ikke å nå helt
til topps dette året, men vi kommer sterkere tilbake.
Se for øvrig til egen rapport fra jaktrådet
Jaktrådets årsrapport 2014
Vi kan se tilbake på et godt år når det gjelder resultater i 2014. Vi sanker jevnt og trutt
premier på jaktprøver og spesielt i kvalitetsklassene. I år har resultatene i høystatusløp
uteblitt bortsett fra en bronsemedalje til korthårlaget under NM lag lavland. Vi hadde jo et
meget bra år i 2013 og det ble tungt å kopiere like bra resultater. VM i Italia ble imidlertid
en suksess. Gratulere så mye til spesielt Robert Brenden med bronsje individuelt og sølv lag
under VM St. Hubertus. Kommer tilbake til mere av resultatene lengre ned.

Under NM vinter på Andøya hadde vi i semifinalen en korthår og en strihår med. I finalen
kom SV Gaundalsdrømmens Rago til Walter Paulsen uten å lykkes.
Under NM lag vinter på Andøya ble det en 7. plass til KV laget som bestod av:
1. Haugtuns DPB Enja, eier Lisbeth Ottesen
2. Årdalens Revolution, eier Rune Nedrebø
3. Markusfjellet`s GDF Raipas, eier Ulf Antonsen
SV laget ble nr 6. Her bestod laget av:
1. Tareskogens Isi, eier Geir Sve
2. Gaundaldrømmens Rago, eier Walter Pailsen
3. Speldraget`s Dee-Dee
Sør-Norsk Unghundmesterskap gikk av stabelen uten noen av vorstehrasene på listene.
Under Artic Cup i Alta stilte en korthår og en striår på lørdagen i kvaliken. SV Speldragets
Golddigger fikke 5. premie i kvaliken og kom seg dermed til finalen uten å lykkes der.
Vi lyktes heller ikke helt under NM høyfjell på Dovre. Vi hadde bare en korthår med fra
vorstehrasene videre fra kvalifiseringa på fredagen til semi på lørdagen.
NM lag høyfjell på Dovre ble KV laget nr. 7 og det bestod av:
1. Haugtuns BRC Falco, eier Jon Inge Alstadvold
2. Rugdelias OZC Lita, eier Torbjørn Søgård
3. Stallogaisas Tell, eier Per Olai Stømner, fører Bjørn Plassgård
SV laget ble nr. 6. Her bestod laget av:
1. Gaundaldrømmens Rago, eier Walter Paulsen
2. Tareskogens Isi, eier Geir Sve
3. Bikkjulf's Kompis, eier Steinar Lund
I Norsk Derby deltok fem korthår og seks strihår under kvalifiseringen. Det er et meget bra
antall kvalifiserte hunder. To korthår og en strihår kom seg videre til semifinale. Rampens
RTE Flax til Nina Smitsrød kom seg videre til finalen uten å lykkes der. Gratulerer med flott
insats
Under Unghund Grang Prix på Rjukan ble avviklet uten en eneste premie.
På NM skog har vi gode tradisjoner. En strihår og en korthår kom seg til finalen.
Stakkhaugens Faio til Ellen Marie Imshaug og Sognexpressens ENF Only One til Robert
Brenden.
Faio til Ellen Marie fikk 1. premie i kvaliken og Pladfjellets Freke til Trude Lien fikk en 2.
premie i kvaliken.

Under NM lag lavland gratulerer vi korthårlaget med en flott 3. plass og bronsemedalje.
Laget bestod av:
1. Rampens NA Garmin, eier Marion Violet Andersen
2. Haugtuns DPB Enja, eier Lisbeth Ottesen
3. Stallogaisas Tell, eier Per Olai Stømner
SV laget ble nr 6. Her bestod laget av:
1. Gressfjellets Quick Step, eier Randi Schulze
2. Guriskogens TOB Beth, eier Tor Asle Eliassen
3. Speldragets Golddigger, eier Randi Schulze
Det var 3 strihår og 5 korthår som kom seg videre til semifinalen under årets NM lavland
individuelt. 2 korthår kom seg til finalen nemlig Rampens Na`s Garmin til Violet Andersen
og Sagåsen`s Mira til Jon Halvor Madsen. Ingen premier på disse i finalen men god innsats
allikevel.
I VM i år gjorde det Norske laget en flott innsats med de kontinentale rasene i spissen.
Norge kan smykke seg med bronsje individuelt i VM St. Hubertus og sølv for lag i St.
Hubertus. Bak bragdene står Robert Brenden og Sognexpresens Nikki. Gratulere så mye.
Meget sterk prestasjon dette.
Nikki fikk også Tres Bon i Middelhavskupen og Bon i VM. Robert stilte også med Caput
Altum Basile og oppnådde Tres Bon i VM. Randi Schulze med Speldragets Golddigger
oppnådde Tres Bon i Middelhavscupen. Gratulere igjen.

Årets hunder NVK 2014 (Kriterier ut i fra Championatreglementet)
Årets vorstehhund:
Årets allroundhund:
Årets unghund:

KV Markusfjellets GDF Raipas
SV Speldragets Golddigger
KV Rampens RTE Flax

Årets hunder NVC 2014 (Kriterier ut i fra Cupreglemntetet)
Årets unghund vinter:
SV Speldraget`s Golddigger
Årets unghund lavland:
KV Rampens RTE Flax
Årets unghund høst:
SV Guriskogens BSA Panzer
Årets unghund allround:
KV Rampens RTE Flax
Årets strihår Allround AK/VK:
Årets korthår Allround AK/VK:
Årets lavlandshund AK/VK:
Årets vinterhund AK/VK:
Årets høyfjellhund AK/VK:
Årets langhår:
Årets skogsfuglhund:
Årets vorstehhund NVC:

SV Gressfjelets Quick Step
KV Sør Holleias BTF Jazz
KV Rampen`s NA`s Garmin
KV Markusfjellets GDF Raipas
KV Markusfjellets GDF Raipas
LV Fraggle av Mjøsgløtt
SV Gressfjellets Quick Step
KV Rampens RTE Flax

Jaktrådet vil gratulere alle vinnerne av NVC titler og de tre vinnerne av NVK titlene. Vi vil
takke alle vorstehe 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 2015.
Jaktrådet
Årsrapport for nettsidene
Redaktør: Marie Wien
Redaksjonen: Gunnar Klingwall og Harriet Wiggen
Vorsteh.no har mellom 15.000 og 25.000 sidevisninger i måneden. I løpet av året er det
lagt ut 380 redaksjonelle artikler på nettsiden.
Med det nye databasesystemet, Datahound, er det blitt en klarere arbeidsdeling mellom
redaksjonen og avlsrådet i forhold til nettsidens ulike funksjoner. Det nye systemet har ført
til mindre henvendelser fra folk som fortviler over feil i systemet. Det er bra.
Distriktene gjør en veldig god jobb med å skrive artikler om hunder, dyktige hundefolk og
arrangementer i sitt område. Enkelte distrikter får en del hjelp og oppfølging, men alle som
en har lagt ut flere artikler i løpet av året, og det er veldig bra. Noen distrikter har også
facebook-side som brukes i tillegg. Det er et fint supplement, og bidrar ofte til å gjøre enda
flere mennesker oppmerksom på de aktivitetene som foregår. Det er bra.
Ikke alle hundeeiere forstår at de selv må ta initiativ for å sikre seg omtale, men det blir
nevnt jevnlig både på nettsidene og i Fuglehunden. Det må vi fortsette å minne om.
Gunnar har jevnt og trutt endret bildene som brukes som toppbanner på nettsiden. Harriet
har dekket NM-arrangementene, samt noen høystatusløp. Oppdateringen har vært
avhengig av hvor ivrig deltagerne på arrangementet har vært til å holde henne oppdatert
under prøven, ettersom hun selv sitter hjemme og skriver, og ikke er i feltet. Marie holdt
nettsiden oppdatert under VM. Redaksjonen ønsker et enda bedre samarbeid med
laglederne som sendes for rasen neste år, slik at informasjonen blir mer oppdatert og
detaljert.
Det var et ønske fra distriktene på distriktskonferansen å grave mer i historien til klubben
og gode hunder. Jubileumsboka inneholde mange slike historier, og vi har nå lagt ut noen
av disse artiklene på nettsiden. Artiklene blir brukt som reklame for Jubileumsboka, slik at
de som ønsker historiske artikler samlet vet hvor de kan henvende seg. Artiklene vil være
søkbare på nettsiden for all tid fremover.
Årboken
Årboka 2012 kom i nytt format. Det ble besluttet å videreføre samme format i 2013.
Redaktør er Britt Svendsen og hun har gjort en fremragende jobb. Det forventes at boken
blir trykket primo 2015.
Årbokas fremtid blir trolig et av temaene på DK 2015.

Årsberetning for Fuglehunden 2014
NVK har fylt sine 7 sider i alle årets 6 utgaver. Distriktene er flinke til å sende inn bidrag og
bilder.
Det ble ikke avholdt redaktørsamling i 2014.
Avlsrådets beretning for 2014
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 5 ordinære møter i AR dette året. Møtene har i all hovedsak vært
holdt som telefonmøter og via Skype på Internett. Det fungerer, men behovet for å møtes
fysisk og ha tid til mere dyptpløyende diskusjoner er definitivt tilstede. Dette vil bli
prioritert høyt i 2015.
AR har som tidligere 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 har vært variabel, med en klar oppgang på KV-fronten, mens strihår har
en tilbakegang fra 2013. (Tallet for 2014 er pr. medio desember og resultatet kan bli noe
høyere når alle kull født i 2014 er ferdig registret i NKK!) Årets tall er henholdsvis KV: 232,
SV: 111, LV: 21 mens gjennomsnittet for siste 10 år er KV:220, SV: 144 og LV: 24. I tillegg
kommer importer, som varierer veldig fra år til år, men normalt er under 10 per år i KV og
SV.
Antall registrerte hunder av de tre rasene våre de siste årene framgår av figur 1.
IT
NVK’s nye hundedatabase er nå ferdig etablert og fungerer etter hva vi kan registrere
rimelig godt. Det gjenstår dessverre ennå en prosess med overføring av kritikker og bilder
fra den tidligere NVK-databasen og vi forventer at dette kommer på plass i starten av 2015.
Innlegging av bilder går nå fint i den nye databasen og fordelen med at det kan ligge flere
bilder på samme hund er bra. Foreløpig er det kun AR’s medlemmer som kan legge inn
bilder, så disse må sendes til AR. Dette kan det bli endringer på senere. Nåværende
databaseløsning er den samme som de fleste andre rasehundklubbene i FKF har valgt og
dette har bl.a. den fordel at utviklingsoppgaver i databasen kan fordeles på flere klubber.
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2014 har gått fortløpende etter hvert som vi har fått
dem tilsendt, og det mangler ikke mye på at vi er ajour innen nyttår. 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 NVK’s database MÅ først sjekkes i NKK’s DogWeb.
Ligger de der og ikke i NVK databasen må henvendelse gjøres til AR!

Årbok
AR har, riktig nok svært sent, levert data til årboka for 2013 og denne vil bli produsert
snarest mulig.
Utviklingen av HD
Figurene 2-4 viser utviklingen av HD for rasene våre. Dette er tall gjort opp per
registreringsår og derfor er kun registreringsår t.o.m. 2012 tatt med, siden det er lite
hunder født i 2013 som er røntget ennå. De røntgenresultater vi har fått foreløpig for
2013/2014 årgangene er ikke like beroligende, og viser etter AR’s mening at indekser på
HD har sin berettigelse og bør tas hensyn til. Indeksene er selvsagt ikke alltid
representative, men for norske hunder og hunder med et bra indeksgrunnlag er indeksene
av stor verdi.
Representasjon
AR-representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer,
og blant annet var flere av AR’s representanter tilstede ved Vestfold/Buskerud-gruppas
hovedsamling i pinsen, der det også var en samling hanhunder som ble presentert. Honnør
til gruppa for et godt arrangement, og seriøst arbeid med avlshundvisningen i forkant av
utstillingen.
Henvendelser om parringer
En del paringer krever mer arbeid og undersøkelser enn andre og mange oppdrettere er
takknemlig for de råd og veiledninger AR kan gi. Det er et viktig prinsipp i AR at vi handterer
sakene i størst mulig grad objektivt og etter faste retningslinjer. Allikevel vil det forekomme
grensetilfeller der en i stor grad må ta individuelle og/eller særlige hensyn. Disse vil
normalt bli diskutert i et samlet AR. Èn paringsforespørsel er videresendt til Styret.
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. Dokumentene skal være gjenstand for evaluering
hvert år, og en hoved-revidering hvert 4.år.
EBJ
AR har iverksatt en et større arbeid med kartlegging av sjukdommen Epidermolysis Bullosa
Junctional på KV. Dette vil ta noe tid å komplettere og vi håper på velvilje blant alle
hundeiere som får henvendelse om dette.
Avlsarbeidet med LV
Vi er avhengig av avlsmessig kontakt med utlandet og dette er vanskeliggjort av det tyske
langhårforbundet og Verdensforbundet for LV.
Avlsrådets leder har hatt utvidet kontakt med Verdensforbundet for langhår (WeltVerbandDeutsch Langhaar) dette året. Han har bl.a. besøkt verdensforbundets nestleder i Finland 2
ganger og deltatt på et møte i Verdensforbundet for å redegjøre for Norges status mht. avl
av LV. Det har vært nødvendig å nedlegge så vidt mye arbeid i dette for å få tilgang til nytt

avlsmateriale i Tyskland, Danmark og de andre landene i verdensforbundet. Se for øvrig
årsmelding for LV.
Utstillingskommité
Styret oppnevnte i arbeidsåret i samråd med AR en utstillingskommité op tre medlemmer.
Idéen er at denne gruppen skal arbeide med saker som er knyttet spesielt til utstillinger, og
at dette gjøres i samarbeid med AR og Styret. Vi håper og tror at dette skal bli en verdifull
ressurs framover. I år har gruppa bl.a. vært høringsinstans i forbindelse med vurderingen
og Cert-antall og Stor-Cert problematikken.
Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med Danmark og Sverige på flere nivåer, og AR var bl.a. til stede
på SVK’s avlskonferanse. Det er et ønske om å utvide kontakten med Sverige spesielt, siden
mye avlsmateriale går på tvers av våre landegrenser. Vi arbeidet for å få til et felles ARmøte Norge/Sverige, men dessverre lot ikke dette seg realisere dette året. Vi tar opp igjen
dette arbeidet for 2015.

Avlsindekser
Vi har nå opparbeidet rutiner for oppdatering av avlsindekser på hundene hvert halvår. Det
har vært noe vansker med dette en periode i den nye databasen, men rutinene skal nå
være på plass. Indeksene er nyttige verktøy i en «normalsituasjon» med innbyrdes paring
mellom norske hunder eller hunder som har godt indeksgrunnlag, men vi må alltid ta en
vurdering når det gjelder hunder med utenlandsk bakgrunn. Det er gjennom de siste årene
nedlagt mye ressurser fra Styrets og AR’s side med å forklare og grunngi indeksene, men vi
ser at behovet for informasjon rundt dette er tilstede i stor grad.
Sluttkommentar
AR skal framstå som en ressurs for klubben, både for Styret og deres arbeid for rasene
generelt, men også for det enkelte medlem. Vi ønsker at medlemmene oppfatter dette og
tar opp avlsmessige temaer og spørsmålsstillinger med oss gjennom året. AR ønsker å være
fysisk tilstede for medlemmene der dette er naturlig og viktig, typiske blir dette på DK/RS
og på årets landssamling. Ønskes det at medlemmer av AR kan delta på møter o.l. ellers
rundt om i landet er vi glade for å få forespørsler om dette og vil prioritere dette så langt
det er tidsmessig og økonomisk forsvarlig.

Figur1. Registreringstall for perioden 1990 – 2014 (eskl.importer)
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Figur 2. utviklingen i HD for SV-registrert i årene 1981 – 2012
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Figur 3. Utviklingen i HD for KV registrert i årene 1981 – 2012
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Figur 4. Utviklingen i HD for LV registrert i årene 1981 – 2012
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