Referat fra NVKs Distriktskonferanse 13.februar 2010
Sted: Malungen, Nord-Odal
Ordstyrer: Ove Myhre
Referent: Birte Wold Myhre
Deltakeroversikt:
Styre/avlsråd:
Pål Andersen, Anders Simensrud, Robert Brenden, Siw Øie, Ole Andre Hestmo, Øystein Dahl, Kjell
Stavedal, Odd Harald Slettebø, Bente Holm og Unn Johannessen
Fra distriktene:
Agderfylkene: Morten Myrvold
Oslo/Akershus: Arne Eliassen, Jo Kristoffer Hansen
Finnmark: Jorunn Hasselberg
Hedmark: Knut Andreassen, Gunnar Klingwall
Hordaland: Terje Tørnblom
Møre og Romsdal: Rune Nedrebø, Knut Hovdhaug
Nord-Trøndelag: Kjell Nynes
Sør-Trøndelag: Arne Aalberg
Troms/Nordland: Bjørnar Gundersen
Vestfold/Telemark: Ole Foyn, Åse Irene Furuheim
Østfold: Kåre Gundersen
Buskerud: Christine Krekling
Oppland: Ingen
Rogaland: Ingen
Sogn og Fjordane: Ingen
Meldt forfall: Trond Leganger, Tore Bjørndal, Wanja Andersen
Andre:
Ordstyrer: Ove Myhre
Referent: Birte Wold Myhre
Avlsråd: Svein Enes
Valgkomite: Ola Øie
Webansvarlig/webmaster: Linda Solheim
Kai Rune Johannessen, avlsråd
Rune Brenna, avlsråd
Mette Ulvestad, avlsråd
Ståle Garborg
Kåre Lotsberg, æresmedlem
Kjell Larssen, æresmedlem
Per Aas, æresmedlem
Odd Harald Slettebø, avlsråd
Mette Ulvestad, avlsråd
Bjørn Stang, foredrag om rasenes og klubbens historie under middagen lørdag
Tillegg middag lørdag kveld:
John Torp, toastmaster
Grethe Torp
Åpning
Åpning av møtet v/leder Pål Andersen. Ønsket velkommen til alle.
Og velkommen til æresmedlemmer, gullmerkemedlemmer og øvrige fremmøtte.
Praktisk informasjon v/Unn Johannessen.
Jubileumspins delt ut til alle deltakerne.
Møteleder
Enighet om Ove Myhre
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Referent
Enighet om Birte Wold Myhre
Dato referat: 13.februar 2010
Det ble ikke ført referat fra Distriktenes time. Denne ble gjennomført fredag kveld..
Gjennomgang av forslag til representantskapsmøtet:
1) Forslag endring instruks avlsråd
Forslag til tillegg/presisering i INSTRUKS FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBBs AVLSRÅD.
Punktet ”Arbeidsfordeling internt i avlsrådet. Avlsrådets leder”, første avsnitt. Forslag til tillegg er merket
med gult. Vi foreslår også at første setning, uthevet med kursiv slettes.
Gjeldende tekst
Avlsrådets leder skal først og fremst fungere som en koordinator for avlsrådets virksomhet. Lederen skal
legge opp handlingsplan, delegere arbeid til og følge opp avlsrådsmedlemmene samt representere avlsrådet
utad.
Arbeidet vil bestå i”
Ny tekst
Avlsrådets leder skal legge opp handlingsplan, delegere arbeid til og følge opp avlsrådsmedlemmene samt
representere avlsrådet utad. Videre skal avlsrådsleder en gang i året ha samtaler med det enkelte
avlsrådsmedlem vedrørende medlemmets motivasjon til videre arbeid i avlsrådet. Arbeidet vil ellers bestå i
å”
Kommentarer:
Siw Øie informerte om bakgrunnen for forslaget: bl.a. lettere for leder å følge opp medlemmene i avlsrådet.
Avlsrådet har vært med og formet teksten selv.
2) Forslag fra Sør-Trøndelag – Endring av normalvedtekter
Som medlem i NVK framsetter jeg med dette et forslag til en endring i klubbens vedtekter.
Forslaget angår det formelle krav vi pr. i dag har om skriftlig innkalling til årsmøter.
Bakgrunn:
Som lokalgrupper i NVK er distriktsgruppene underlagt de sentrale vedtekter.
Vedtektene beskriver at det skal være skriftlig innkalling til årsmøter.
Med ”skriftlig” forstås her innkalling pr. brev.
Praksis i dag i mange av lokalgruppene er at all kommunikasjon / informasjonsannonsering skjer via NVKs
og distriktenes felles nettside.
For å ta NVK-Sør-Trøndelag som eksempel kan jeg fortelle at det i 2009 ikke er sendt ut noen papirer i brev
til medlemmene. All informasjon gitt fra styret om aktiviteter, møter, etc. er gjort på nettsiden.
Innkalling til årsmøtet ble gjort likedan – på nettsiden. Jeg vil tilføye at denne praksisen ble annonsert for
medlemmene i god til, og ble godtatt av vårt forrige årsmøte (nov.2008). I tillegg til annonsering på nettsider
blir dato for årsmøtet presisert i distriktsgruppens ”spalte” i Fuglehunden i forkant av møtedatoen.
Formell innkalling til årsmøtet via brevpost krever arbeid med kopiering og utsendelse, og koster mye
penger.
Mange av medlemmene sider de ikke vil ha brevpost. Jeg vil minne om distriktsgruppene ikke har noen
kontingent som kan dekke usendelses/portoutgifter.
Mitt forslag til endring i vedtekter i NVK er formulert i teksten nedenfor (i to varianter).
Primært ønsker jeg vedtatt forslag ”FORSLAG 1”.
Sekundært ønsker jeg ”FORSLAG 2”.
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Ordlyd i blått bytes med ordlyd i rødt.
Vennlig hilsen
Arne Aalberg
medlem i NVK
Forslag 1(primært): NORMALVEDTEKTER FOR NVK`S DISTRIKTSGRUPPER
…..gruppa av NVK er ei distriktsgruppe i Norsk Vorstehhundklubb (NVK), og underlagt NVK`s lover.
Dersom gruppa skulle bli opplæst, tilfaller alle eiendeler NVK.
Medlemskap.
Alle medlemmer i NVK som er bosatt i ……… er automatisk medlemmer i ……gruppa.
Årsmøtet.
…….gruppas høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år senest 8 uker før NVKs
representantskapsmøte. Innkalling skal legges ut på NVK`s nettsider minst 2 uker før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være arbeidsutvalget i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er oppført på sakslista. Alternative forslag til vedtak i oppførte
saker og til valgene, kan fremmes på årsmøtet uten forhåndsvarsel.
Forslag 2(sekundært): NORMALVEDTEKTER FOR NVK`S DISTRIKTSGRUPPER
…..gruppa av NVK er ei distriktsgruppe i Norsk Vorstehhundklubb (NVK), og underlagt NVK`s lover.
Dersom gruppa skulle bli opplæst, tilfaller alle eiendeler NVK.
Medlemskap.
Alle medlemmer i NVK som er bosatt i ……… er automatisk medlemmer i ……gruppa.
Årsmøtet.
…….gruppas høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år senest 8 uker før NVKs
representantskapsmøte. Innkalling skal legges ut på NVK`s nettsider . Medlemmer som ønsker skriftlig
innkalling varsler sitt distriktsstyre om dette, og skal da før hvert årsmøte ha skriftlig innkalling i brev med
minst 2 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være arbeidsutvalget i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er oppført på sakslista. Alternative forslag til vedtak i oppførte
saker og til valgene, kan fremmes på årsmøtet uten forhåndsvarsel.
Kommentarer:
Arne Aalberg begrunnet forslaget.
O/A redegjorde for sitt forslag som gjelder samme som forslaget fra Sør-Trøndelag.
Forslag om evt. å ha samme dato for årsmøtene i alle distrikter samtidig.
Flere distrikter har lagt ut innkalling på nettsidene med hell.
Begge forslagene til DK, teksten må omformuleres til ett forslag evt. at et distrikt trekker sitt forslag. Endres
før Representantskapsmøtet søndag.
3) Forslag fra Oslo/Akershus - Endring av normalvedtekter
Styret i NVK O/A ønsker og endre teksten i vedtektene
……..gruppas høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år senest 8 uker før NVKs
representanskapsmøte. Innkalling skal sendes skriftlig til alle medlemmer med minst 2 ukers varsel.
MED:
……gruppas høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år senest 8 uker før NVKs
representantskapsmøte. Innkalling skal meddeles medlemmene på NVK`s hjemmeside med minst 2 ukers
varsel. Ved henvendelse til styret kan innkallelsen sendes skriftlig på mail.
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4) Forslag handlingsplan 2010
Redegjørelse ved NVK’s leder
•
•
•
•
•
•

Jubileum 2010
Implementere ny IT plattform
Igangsette ny avlsplan 2010 – 2019
Økt fokus på sponsoravtaler
Levere ut årbok 09
Gjennomgang av lover og vedtekter for NVK

NVK 75 år i år. Mye skal feires.
Ny IT plattform blir presentert senere denne dagen.
Håper på en varighet over lang tid.
Avlsplan – en viktig milepæl for avlsrådet. Målsetting: forankret ut i alle distriktene for å komme med
innspill. Tatt opp i forskjellige fora i tillegg. Forventer at det har skapt og vil skape engasjement.
Økt fokus sponsoravtale – henger sammen med IT-side, flere lag (vinter/lavland) NM. Trenger økte
økonomiske midler for å drive dette.
Årbøkene– har vært en stor jobb å få disse til. Hovedstyret har gjort en fantastisk jobb. Det har vært en
kjempejobb og kostnaden har vært høy.
Årbok 2009 blir distribuert til alle medlemmene i 2010.
Handlingsplanen er den styret skal jobbe med i 2010, ett verktøy. Styret forplikter seg til å gjennomføre
denne.
Kommentarer:
Kjell Larssen stilte spørsmål om det kan komme nytt tillegg på handlingsplanen: I Sverige er det sendt ut et
høringsforslag om endring av jaktprøvereglene. I SVK ønsker de å fjerne UK klasse på prøver, og erstatte
dette med avkomsgransking av hundene. Grunnen til endringen i SVK, er at de ønsker å se unge hunder som
ikke er dressert for mye, men se talentet. Dette vil få stor innvirkning for hundene i Norge. Ønske om at
hovedstyret i NVK tar opp dette og evt. komme med innspill med NVK’s synspunkt. Hvordan vil dette
påvirke samarbeidet med Norge gjeldende fra 2012.
Leder i NVK har ikke mottatt noe informasjon om denne endringen.
Kai Rune foreslår at dette diskuteres i hovedstyret, undersøke og finne ut av dette. Det må være en dialog
med SVK. Arbeidet må starte innen kort tid. Rune Brenna redegjorde for bakgrunnen: Danmark har innført
en type unghundtest hvor hundene vurderes ifht. bruksegenskapene. I Danmark har de korte avstander til
terrengene, men i Norge kan dette være en ulempe ifht. type terreng.
I tillegg til testene har Danmark også prøver for unghundene, forskjellig fra hva SVK ønsker.
Diskusjon om at Norge kan både ha både avkomsgransking og jaktprøver for unghunder. Viktig for nye
medlemmer som ikke ønsker å gå på prøve, men vil vise sin hunds egenskaper, er samlinger med en type
avkomsgransking viktig, og også for avlsrådene.
Innspillene blir jobbet videre med.
Bjørnar Gundersen som repr.fra distriktene i Nord-Norge, mente at tabeller må bli innført i årbøkene igjen.
Styret: Hans innspill blir tatt opp under pkt. Årbok.

5) Avlsplan
Redegjørelse v/Siw Øie/Svein Enes
Presentasjon av avlsrådet – nesten fulltallig. SV kontakt – Øystein Storvoll/Eirik Telje,
Rune Brenna.
Langhår er Odd Harald Slettebø, Mette Ulvestad, Korthår – Svein Enes og Siw Øie.
Kai Rune Johannesen har vært med som koordinator. Arne Eliassen har hjulpet til ifht. IT.
Siw Øie har vært leder for rådene.
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Hovedsaker har vært:
Arbeid med avlsplan
Utredning av von Willebrand
Paringshenvendelser
Knytte kontakter i utlandet med tanke på import av sæd
Avlsarbeid er langsiktig arbeid. Fremgangen vi får for hver enkelt egenskap blir påvirket av bl.a.
arvegraden/arvbarhetene til den enkelte egenskap. I denne planperioden velger vi å ha fokus på flere
egenskaper samtidig. Dette vil sannsynligvis føre til at vi får en noe mindre fremgang for enkeltegenskaper
enn vi kunne fått ved vektlegging på kun en eller to egenskaper.
I neste avlsplan (for 10 år) er det ønske om å utvide spekteret vedr. bruksegenskaper.
Fremgangen avlsmessig kan bli dårligere når flere egenskaper blir vektlagt, enn når det er få egenskaper som
har vært vektlagt.
Gjennomgang av sentrale områder – økning ifht. jaktlyst, søksbredde og viltfinnerevne. De øvrige
bruksegenskapene skal konkurrere på lik linje som de andre fuglehundrasene. Men det er viktig å vektlegge
de egenskaper i tillegg som våre raser har.
Mål – å få utvikle slektskapsindekser – mest mulig vitenskap. Ny avlsplan legges arbeidet opp til å føre opp
de linjene som har vært lagt de seneste årene samt ny kartlegging.
De senere årene har det vært flere seanser, slik at medlemmene i alle distrikter har kunnet være delaktige og
komme med innspill ifht. forslagene fra avlsrådene.
På DK 2009 kom det frem mange forslag til endringer, og rådene har samlet disse forslagene og tatt hensyn
til de i den nye avlsplanen. Distriktskontaktene er tilsendt dokumentet, og skal være presentert for alle
medlemmer. Det er kommet svært få tilbakemeldinger fra distriktene og dette oppfattes som at rådene har ett
fornuftig forslag til ny plan.
Overordna avlsmål:
”Vorstehhunden skal være en robust, frisk og allsidig jakthund. Vorstehhunden skal ha meget gode
jaktegenskaper både før og etter skuddet.”
Dette er et mål hvor alle egenskaper ivaretas.
Delmål:
Er delt opp i to bolker – 1.jakt, 2. helse og eksteriør.
Valgt å sette opp i prosentvis fordeling og hvor fokusene skal være. Ønsker fortsatt stort fokus på jaktlyst og
viltfinnerevne. Ønsker ikke hunder som reiser for hardt, treg reiser. Ønsker ikke hunder som revierer for
sterkt og for åpent – skal være jaktlig.
Fokuset er lagt litt forskjellig på de forskjellige rasene. Dette ifht. henvendelser rådene har mottatt.
Redegjørelse for de forskjellige fokusene, se plansjene i avlsplanen.

5

Andre egenskaper:
Andre egenskaper KV

Fruktbarhet/fødsels
vansker 10%
Helse(allergi, HD
m.m)10%

Adferd
(piping/gemytt)
40%

Eksteriør(vinklingst
ørrelse m.m) 40%

Andre egenskaper SV

Helse(vW, allergi,
HD med mer) 30%

Adferd
(piping/gemytt) 20%

Eksteriør(vinkling,
størrelse m.m) 10%

Fruktbarhet/fødselsv
ansker 10%
Pelskvalitet 30%

Andre egenskaper LV

Pelskvalitet 5%
Fruktbarhet/fødselsv
ansker 15%
Adferd
(piping/gemytt) 45%
Helse (vW, allergi,
HD med mer)15%

Eksteriør(vinkling,
størrelse, kryss,
m.m) 20%

KV – godt eksteriør på våre hunder, men ser tendensen til at det blir mindre hunder, adferd – hvert år tatt
med i årsrapporten at det er en tendens til myke hunder, piping/uling. Ønsker fokus på dette i fremtiden, ikke
ønskelig med slike kombinasjoner mellom paringshundene. Må passe på hvilke hunder som kombineres.
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Fødselsvansker – mange tisper går tomme, får for få valper, tisper som trenger fødselshjelp bla. keisersnitt.
Målet er at vi ønsker friske/robuste hunder.
Helse- fokuset er her satt lavt, da rasen er meget frisk med få helseproblemer. Men det må utvikles bedre
verktøy for registrering av helseproblematikk i fremtiden, slik som allergi, HD etc..
SV – fokus på pelskvalitet, vektlegge dette. Høyere andel ifht. helse – von Willebrand, allergi, HD.
LV – fokus på adferd med piping og gemytt, pelskvalitet.
Målsetning i perioden:
Jaktlyst
Ved planperiodens start har vi følgende snitt for jaktlyst
• Korthår: 4,03
• Strihår: 4,02
• Langhår: 3,5
Jaktegenskaper KV

Djervhet/reis 10%

Reviering/samarb
20%

Jaktlyst 35%

Viltfinnerevne 35%

Jaktegenskaper SV

Djervhet/reising
10%
Viltfinnerevne 30%

Reviering/samarb
10%

Jaktlyst 50%

Jaktegenskaper LV

Djervhet/reising 15%
Viltfinnerevne 25%

Reviering/samarbeid
30%

Jaktlyst 30%
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Mål:
For alle raser har vi et mål om å øke snitt jaktlystkarakter med 0,3 poeng i løpet av planperioden.
Viltfinnerevne
Viltfinnerevne beskriver hvor effektivt hunden jobber for å finne fugl, lokaliserer fuglen og tar stand.
Mål:
De hundene innen hver rase som har den ønska jaktlysta skal også være de beste viltfinnerne.
Reviering og samarbeid
Ved planperiodens start har vi registrert følgende prosentandel for karakteren 4 for egenskapen reviering:
• Korthår: 47%
• Strihår: 49%
• Langhår: 27%
Karakteren 4 = utmerket reviering
Mål
• For KV og SV er målet å øke antall starter som får tallkarakteren 4 til 55 %.
• For LV er målet å øke antall starter som får tallkarakteren 4 til 35 %.
Samarbeid
Mål
• Vi ønsker for korthår (KV) og strihår (SV) et nivå omtrent som ved planperiodens start dvs en
overvekt/de fleste/ av hunder stilt på jaktprøve får karakteren 4 for samarbeid.
• Vi ønsker for LV en økning i antall hunder som får karakteren 4, dvs en forskyving fra 3 til 4.
Djervhet og reis
Disse egenskapene sier noe om hundens evner til å behandle fuglen og bringe den for skudd.
Mål
Vi ønsker at hunden reiser fuglene kontrollert og uten nøling. For alle raser ønsker vi å redusere antall
hunder som får tallkarakter 1 = nekter eller 2 = svært forsiktig.
Adferd/piping
Mål
• Vi ønsker hunder med en rolig og trygg adferd overfor hunder og mennesker.
• For alle våre raser skal vi legge vekt på piping, spesielt i jaktprøve- og lignende situasjoner. Vi
ønsker en betydelig nedgang i antall hunder med denne adferden spesielt på kort- og strihår.
Helse
Mål
von Willebrand på strihår:
• Vi har som mål at populasjonen skal være fri for gener som disponerer for denne sjukdommen.
allergi:
• Det er vanskelig å sette konkrete mål her, men klubben oppfordrer sine medlemmer til å innhente
opplysninger om allergi/hudproblem ved valg av parringspartner. Det er viktig å unngå å krysse to
hunder som begge har nær slekt med allergi/hudproblemer.
Hofteleddsdysplasi (HD):
• SV og LV: Vi ønsker en bedring av HD-status for begge raser. Målet er å komme opp på 95 % HDfri.
• KV: Nivå HD-fri ved planperiodens start er 95 %. Målet er å holde dette nivået.
Fruktbarhet/fødselsvansker
Mål
Vi ønsker fruktbare hunder med minimalt med fødselsvansker. Dette betyr i praksis at vi ønsker å avle på
hunder som gir normalt store kull, som føder uten keisersnitt og som har liten grad av dødfødt valper.
Pelskvalitet
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God pels er en viktig bruksegenskap på alle våre tre raser. Det er imidlertid på SV vi må ha den største fokus
mht. denne egenskapen.
Mål
God pels er en viktig bruksegenskap på alle våre tre raser. Det er imidlertid på strihår vi må ha den største
fokus mht denne egenskapen.
Mål:
Vi ønsker en mest mulig funksjonell pels på alle våre raser. Vi ønsker å redusere antall strihår med lang, bløt
pels uten underull.
Eksteriør
Et godt eksteriør er viktig for hundens helse.
Mål
Vi ønsker hunder som ligger innenfor rasens standard for eksteriør. Det er verken ønskelig med for store
eller for små hunder. Vi ønsker hunder med optimale vinklinger for god fremdrift og minimalt med skader
Strihår v/Rune Brenna status i dag og tiden fremover
2010
Redegjorde for statistikken på jaktlyst, premiegrader etc..
Jaktlystutvikling
Holder standen i vinnerklasse, holder samme nivå.
Bekymringen ligger i UK – en svak nedadgående kurve de siste årene. Denne utviklingen er ikke bra. Derfor
mener avlsrådet at fokuset skal være 50% på jaktlyst.
Det er ingen tegn som viser at hundene blir senere modne. Ser at oppdrettere er flinke til å ta med
valpekjøpere når hundene er i ung alder, sett ifht. for en del år siden. Altså at hunden bør være bedre
foreberedt nå. Men at SV kan være en rase som modnes senere. Det er mange SV som starter på jaktprøver.
Indeks
Har en stor base med mange gode viltfinnere. Disse er viktig å bruke i avl der de trengs.
Premieringsprosent UK
En liten økning, men stabil
Premieringsprosent AK
En liten nivåheving
HD
Tidligere rundt 90, ligger nå litt under. Spesielt er at det er en liten rase og katastrofale registrering slår
sterkt ut i indeksen.
Problemstillingen blir at det er meget gode jakthunder men HD indeksen er for lag, hva skal gå på
bekostning av hva.
Det er ingen tydelig tendens på at rasen er blitt dårligere. Er stabilt.
Hunder som kommer fra linjer som langt tilbake er fri for HD, kan det plutselig dukke opp. Det ligger i
genene.
Generell aktivitet 2009
Lav aktivitet første halvår. Høy aktivitet siste halvår. Resultater av dette vil vise seg i 2010.
En del har bestemt seg for parringspartner.
Langt flere enn tidligere ønsker forslag/råd.
Kan bety at avlsrådet gjør en god jobb, eller at vi har en smal avlsbase.
Har funnet kvalifiserte hannhunder til alle.
Hannhunder anbefalt både fra Norge, Sverige og Danmark.
Avlsindeksene mye brukt. Et meget godt hjelpemiddel.
Svartid
Viktig at forespørsler kommer i god tid.
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Sene henvendelser vanskeliggjør arbeidet.
Parringer frarådet (ikke godkjent).
Registreringer.
En økning fra 2008. Inklusive importer.
150 nyregistreringer i 2009
19 kull
14 importer
8 utenlandske hanner
Totalt 18 forskjellige hannhunder er brukt på disse kullene.
Valpemarkedet
Generelt få henvendelser til avlsrådet.
HD
Oppfordret til at oppdrettere å ta HD-depositum. Det gjør at flere vil røntge sine hunder.
Von Willebrand (vWD)
Ble nedsatt en gruppe hvor Jan Henrik Aubert var med å jobbe frem hvordan dette skulle håndteres.
Arbeidsgruppa bestod av Jan Henrik Aubert, Sie Øie og SV avlsråd.
Informert om sykdommen i 2007 av Aubert
3 bærere brukt i Norge
En alvorlig sykdom – mange vokser ikke opp, kan dø av rift, kutt og operasjoner, ingen god brukshund.
Testprosjekt mars 2009.
17 hunder testet, hunder (avlsdyr) fra mye brukte linjer.
Alle 17 vWD-frie.
Konklusjon
Krav om status ”vWD-fri” for avlsgodkjenning
Totalt er ca. 70 tester innrapportert til avlsrådet pr. d.d.
Ingen bærere eller syke hunder så langt, bortsett fra avkom etter de 3 bærerne vi kjenner til.
Utelukkende (nesten) positive tilbakemeldinger på de tiltak som har vært gjort.
Kommentarer:
Stilt spørsmål om hvorfor noen grupper er satt sammen for eksempel reviering/samarbeid. Avlsrådene mener
at disse to egenskapene henger sammen og må sees sammen.
Langhår, at det ikke er større fokus på jaktegenskapene her men stort fokus på reviering/samarbeid.
Avlsrådsrepr. Langhår: dette stemmer fordi rasen skal bli bedre på disse egenskapene.
Viktig å skille ut fordi medlemmene kan oppfatte dette noe feil. Rådet har fått tilbakemelding på at dette er
viktig å legge vekt på, derfor er skal dette fokuset ses på sammen. Diskusjon om hva er reviering og hva er
samarbeid.
Det er viktig for mange medlemmer at det legges vekt på begge egenskapene.
Kan være forskjellig i de 3 rasene, men at dette er meget viktig akkurat for langhår.
Fokuset skal deles opp i mange egenskaper, men ifht.avlsarbeid er det lettere å dele opp egenskapene i den
nye avlsplanen. Samarbeid i fuglearbeid er ikke med som fokus.
Kan det, om 10 år, kan det da sees forskjell mellom disse to egenskapene – vil dette vises?
Ble bekreftet at dette vil vises.
Forklaring til måten det er jobbet på og hvorfor valget er blitt som det ønskes å være i fremtiden.
Innspill ang. vektlegging for eksempel stor prosent vedr. gemytt. Plansjen kan vise feil vektlegging vedr.
korthår. Viktig med hvordan dette fremstilles.
I avlsplanen er det kommentarer til hver plansje.
Plansjene/kakestykkene mangler fokus på egenskapen selvstendighet. Dette grunnet henging/halsing er
problemer i rasene, spesielt på korthår. Vises tydelige på visse linjer.
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Fokuset på egenskapene er kommet fra distriktene og der er ikke selvstendighet kommet som forslag. Dette
tas med av rådene i planen de skal jobbe med, men det er meget vanskelig å ha fokus på altfor mange
egenskaper. Gemytt er ikke bare aggressivitet – men også ”myke” hunder og lyd.
Må se på planen i helhet.
Adferd/piping – innspill er det grunnlag for å si at noen raser dukker problemet opp av og til eller er
helheten slik som miljø. Er det gjort en vurdering på arvbarheten når det gjelder piping/lyd?
Avlsrådet: medlemmene ute i distriktene ønsker at det skal være fokus på dette problemet, derfor er dette
vektlagt.
Henging/kontrollering er tatt hensyn til i planen. Å være opptatt av makker, er et adferdsproblem og blir
ivaretatt. Dette går igjen på en del linjer.
Det er ikke gjort beregninger når det gjelder lyd, men arvegraden er høy/middels. Det betyr at det kan være
enklere å bli kvitt ved å passe på kombinasjonen av paringsdyrene.
På jaktprøveskjema så kan dette registreres, og dette bør gjøres. Dommerne bør gjøres oppmerksom på dette
og være nøyere med det. Det gjøres ikke i dag, men på en jaktprøve betyr dette ikke så mye i rangering av
hundene, men for rådene er dette meget viktig. Kanskje problemene skal registreres på annen måte.
Jaktlyst/ piping/små hunder henger sammen. Uenighet om dette.
Innspill vedr. tilbakemeldinger fra medlemmer, håper at det i tillegg brukes jaktprøveskjemaet for å ha
dokumentasjon. Dette er målbart. Grunnen er at kan det være synsing fra medlemmene.
Avlsrådet: Noe av dokumentasjonen er det vanskelig å lage statistikker av slik som eksteriørkritikker.
Det som er det sikreste er å bruke indeksene.
Det er viktig å signalisere til medlemmene hva NVK skal ha fokus på.
Innspill om å sjekke arvbarheten eller om problemet lyd kun kommer på jaktprøver.
Viser seg at det ikke er oppnådd større jaktlyst. Burde kanskje vært hevet kravet til tallet for jaktlyst ved
godkjenning av avlshunder. Rådet ser nå at kravene tidligere skulle vært høynet i siste periode.
Men, tåler rasene dette – det vil bla. født færre kull, stenge hunder ute fra avlen.
Meninger om at det brukes for mange eldre hunder (bakover i generasjonen) kontra å satse på unge hunder.
Hunder avles innenfor en standard gitt av Tyskland, jaktlysten ble økt, men kan det tenkes at vi har nådd
maks av for eksempel jaktlys på et individ.
Avlsråd: Det kan finnes en øvre grense, men den er nok ikke helt nådd ennå.
Det har vært manglende verktøy som nå er på plass og skal gjennomgås senere denne lørdagen.
I rasen KV og SV så er det mange individer som er på samme nivå som enkelte setterraser.
Diskusjon om jaktlyst/viltfinnerevne.
Det er avlet bevisst på jaktlyst i mange år – effekten av dette er at vi har individer som kan ha høy jaktlyst
ikke nødvendigvis har høy viltfinnerevne og det motsatte.
Indeksene som vises i avlsplanen kjennes ikke helt igjen med hvordan virkeligheten er.
For eksempel at høy jaktlyst skal dempe viltfinnerevnen.
På jaktprøver er det slik at en hund med høy jaktlyst, får mye slipptid for å finne sin fugl.
Skal vi øke jaktlysten, bør alle være enige i at en hund som har høy fart, så økes tempoet fort forbi strålen av
fuglen og finner mindre fugl (mindre viltfinnerevne). Betyr ikke at hunden er dårlig jaktlig.
Avlsrådet: Viltfinnerevne er sett på ifht. jaktlyst da dette er dokumentert fra jaktprøver.
Det er bare antallet hunder som havner i indeksgruppene, derfor kan statistikkene oppfattes feil.
Jaktlystindeksen og viltfinnerindeksen skal være et godt verktøy i bruk i avlsarbeidet. For å bedre disse
egenskapene, settes det fokus på begge disse. Vil gi et godt bilde av rasene.
I gjennomsnitt så henger jaktlyst/viltfinnerevne sammen, noe indeksen viser.
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Avlsrådet: det er en arvelig faktor når det gjelder djervhet og reis, men pr. i dag er det for lite datagrunnlag.
Vedr. strihår og utviklingen.
Innspill om at kanskje hunden stilles altfor ung, ikke helt moden ennå.
Flere UK hunder henger på makker, noe som endres i AK.
Innspill om at når et kull ikke er godkjent, så behøver ikke dette være at det er dårlig oppdrett, men rett og
slett mangel i det formelle fra oppdretter.
Mener at plansjen viser korrekt tall.
Indeksbasert avl v/Mette Ulvestad
Presentasjon av indeksene
Indekser – historisk
• Teorien bak indeksene ble utviklet rundt 1900
• Rundt 1950 ble enkel indekser bruk i husdyravlen
• Det tok fortsatt mange år vi fikk datamaskiner som fullt ut kunne bruke teorien.
Bruk av indekser i dag
• All husdyravl
• Travhest
• Hund
• Engelsk, breton , pointer har kommet i gang
• Münsterländer, weimaraner, vorsteh – her bruker avlsrådene indeksene som tilleggsinfo
• Irsk – ingen systematisk bruk, men info til medlemmer
• Gordon – viltfinnerindeks til engelsksetter
Hva er en indeks?
Indekser seier noko om kor godt den enkelte hund vil avle.
• En indeks er altså ikke en karakter som primært seier noe om hundens egne
prestasjoner.
• Opplysninger om alle slektninger i databasen (dogweb) + hunden selv er grunnlaget for
indeksen til hver enkelt hund.
• En hund som har prestert meget godt på jakthundprøver godt kan ha middelmådige
indekser for jaktegenskapene og omvendt.
Hvordan blir indekser regnet ut?
• Målet med in slik modell er å skille genetiske effekter frå miljøeffekter. Den genetiske effekten
er verdien av hundens gener. Det er kun gener som blir overført til avkom.
• Miljøeffekter har ingen påvirkning på avkommets prestasjoner.
• Enkelte miljøeffekter kan være permanente, som f.eks. eier, oppvekst, trening og varige skader,
mens andre er tilfeldige, som f.eks. fuglebestand, vind, føreforhold og dommere ved hver enkelt prøve
I vår modell korrigerer vi for rase, klasse, prøvetype, fugletetthet (nb), dommer og ulike permanente
miljøeffekter.
Vi planlegger også å korrigere for alder for hunden.
Dette vil vi gjøre ved å gi et lite tillegg til de hundene som gjør det bra når de er unge. En noe eldre hund
som gjør det like bra vil ikke få det samme tillegget. I dagens modell har vi tatt noe hensyn til dette siden det
blir korrigert for klasse.
Hvis vi kan tekke en parallell til kåring av årets hund osv så er det vel mange som gjør det slik at ved ellers
lik poengsum, vinner yngste hund.
Jaktprestasjonen og DH-status til hunden blir aller mest bestemt av miljøfaktorer og litt av gener.
Det er disse genene vi får uttrykt via indeksene.
En hund som har indeks 110 vil sannsynligvis få bedre avkom enn en hund med indeks på 90.
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I vår modell er det ikke mulig å få svært høy eller svært lav indeks uten at denne er sikker.
Mer usikre indekser blir liggende rundt 100 fordi dette er de reelt vanligste verdiene.
Våre raser er meget friske når det gjelder HD, men skal selvfølgelig jobbes med.
Utregning av indeksene
Jaktprestasjonen og HD-status til hunden blir aller mest bestemt av miljøfaktorar og litt av
gener.
• Det er disse genene vi får uttrykt via indeksene.
• En hund som har indeks 110 vil sannsynligvis få bedre avkom enn en hund med indeks på 90.
• I vår modell er det ikke mulig å få svært høg eller svært lav indeks uten at denne er sikker.
• Mer usikre indekser blir liggende rundt 100 fordi
Eget avkom, foreldre og søsken påvirker indeksen til en hund mest (i tillegg til egne resultater).
Mer perifere slektning påvirker i mindre grad.
Valper vil ha en indeks fra den dagen den blir født.
Ulik indeks i samme kull
Kullsøsken vil kunne ha ulike indekser ved ulike egenprestasjoner.
En hund som ikke er HD-røntgen vil kunne få en annen indekse enn kullsøsken med kjent HD-status.
Vil bruk av indekser garantere oss en avlsmessig framgang for våre raser?
Dersom indeksene blir bruk til å styre hva hunden som skal få avkom, er dette den sikreste måten å få
framgang på.
Indeksen er imidlertid ikke noen endelig fasit, men den mest sannsynlige avlsmessige verdi ut fra alle
registrerte slektninger etc..
Ved å bruke indekser vil en hund som har prestert bra selv, men gitt dårlige aller middelmådige avkom bli
”avslørt”.
Vi har i dag 3 indekser
Jaktlyst - det beregnes en gjennomsnittlig jaktlyst for hundenes totale antall starter.
Viltfinnerevne – det beregnes etter eks antall stander
HD – hunden registreres med HD lik 0 (A), 1 (B), 2 (C), 3 (D) eller 4 €.
Hvordan regne ut viltfinnerevne
Det har vært en del diskusjoner klubbene i mellom på hvordan viltfinnerevne
skal beregnes.
• Vi kom opp med tre alternativer
• a) Viltfinnerevne som beregnes som gjennomsnittelig antall stander per
prøve.
• b) Viltfinnerevne som beregner egne stander i forhold til makkers stander.
• c) Viltfinnerevne som beregner egne stander i forhold til egne støkk,
makkers stander og makkers støkk.
• Det ble gjort beregninger på alle tre varianter, og den som viste størst
arvelighet var:
• a) Viltfinnerevne som beregnes som gjennomsnittelig antall stander
per prøve.
• b) var nest best, men her vil virkningen av god/dårlig makker ha for stor
betydning. Som et eksempel kan nevnes at en hund som i løpet av en
prøvedag er registrert med en stand og makker ingen, vil komme vesentlig
bedre ut av det enn en hund som har to stander og makker en. Valget falt derfor på alternativ A.
To ulike gjennomsnitt
Siste generasjons snitt = 100
Dette er et rullerende middel og et sikkert tegn på at rasen har hatt framgang er at gamle hunder får indeks
under 100.
Rasens historiske snitt – brukt på utenlandske hunder.
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Importert hund – indeks?
En importert hund har ofte ikke noe innfor om prestasjoner i dogweb.
Men, husk at flere importerte hunder HAR slekt i Norge og alle disse vil bidra med info til hundens og
avkoms indeks.
Ved ingen slekt i Norge har importert hund så langt fått indeks lik rasens historiske middel.
Importert hund
Dette betyr at flere importer har hatt kunstig lave indekser.
Importerte hunder og valper med uten lands far vil ikke kunne få en ”ekte” indeks før de har en del starter
selv + starter på søsken (må ha norskprodusert data).
Det kan for mange ta lang tid å få indekse på en import. Kan vi da sette en fiktiv indeks.
Det mest korrekte er å ikke gi disse hundene indeks før de har nok norskprodusert data. Bretonklubben gjør
det på denne måten og det har funger helt greit.
Det nest beste alternativet er å sette midlertidig indeks lik 100.
Ett 3dje alternativ kan være å gi importen en ekstrapakke på for eksempel 2 poeng.
Hund med utenlandsk far – indeks?
Utenlandsk far vil dra ned indeksen på avkom før avkommene og søsken får egne prestasjoner.
Det skal ikke så mange egne starter til før det blir retta opp.
Her har vi vurdert å manuelt sette midlertidig indeks på avkom = snitt av mor og siste generasjons middel.
Det ble vist hvordan regne ut viltfinnerevne.
Og vist til eksempler slik som en hund med en god evt. dårlig makker.
Hva gir oss størst fremgang?
Kombinere hunder med høye indekser.
Det er gjennomsnittlig indeks på de hundene vi bruker i avls om har mest å si for det langsiktige resultat.
NB! Innavlsgrad
Krav til godkjent parring – forslag
For alle raser: min 400 i samla indeks for tispe + hannhund for jaktegenskapene.
HD for LV og SV: min 200 for tispe + hannhund.
HD for KV: fortsatt krav om HD fri (indeks brukt som tilleggsopplysning).
Kommentarer:
Spørsmål om fra hvilke prøver? Det er fra høyfjell, lavland og skog og systematisert ifht. prøveformen.
Alt er korrigeringsfaktorer. Det blir tatt hensyn til slipptid.
HD-status mest bestemt av miljøfaktorer? Ja, ca 70%.
Det å være disponert for HD har vel en større arvbarhet enn en som ikke har høy arvbarhetsprosent og sett
opp mot miljøfaktoren. HD har ikke høy arvbarhetsgrad. Antar at den kan være lavere.
Med annet verktøy vedr. avlsgraden kanskje er dobbelt så stor enn den er i dag, og må da være sikrere.
Hvorfor skal ikke verktøyet til dette arbeidet tas i bruk? Det stemmer at arvegraden er høyere, men våre
raser har ikke problemer og velger da i stedet å bruke de indekser som brukes pr. i dag. Raseklubber som har
brukt dette verktøyet, har ikke pr. i dag store endringer.
Spørsmål om hvordan skal viltfinnerevne registreres ifht. ett år med meget lite fugl i terrengene? Svar: Blir
da tatt hensyn til ved antall fugl på hele prøven og på den hundens parti.
Innledning v/Siw ifht. indekser.
Rådet ønsker i løpet av denne helgen, er at vi blir enige om å ta indekser i bruk. Samt komme i dialog om
hvilke kriterier som skal legges til grunn for parringer.
Hvilket nivå skal klubben legge seg på.
OA – positiv til indeksene. Vedr. indeksene som ligger på nettsidene i dag. Der er skog med.
Sist uke ble det bekreftet at skog ikke er med. Det bekreftes at skog er med i indeksene, men det vil bli
forbedringer spesielt ifht. viltfinnerevne (nye jaktprøveskjemaer, stand med makker og stand uten makker).
Er noen mangler fra vårprøvene 2009 og disse vil bli rettet opp nå.
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Mener tallet 400 blir feil, bør være 200 + 200. Avlsrådet: dette må vi bli enige om denne helgen.
Nord-Trøndelag: mener NVK er privilegert da vi innehar meget høy kompetanse. Forslagene må vi gå for
slik de er fremlagt.
Medlem – kan være en JCH med dårlige gener, som ikke holder mål vedr. jaktlyst – hva skal gjøres da?
Rådet må løfte seg opp fra den enkelte hund og se helheten. Denne hunden kan være en meget god avlshund,
men det er genene som bestemmer hva den vil gi videre.
Troms: underbygge tvilen til indeksen, er i tvil om viltfinnerevne indeksen. Mener dette rammer galt.
Grunnet dagens mulighet for hunden å finne fugl/lav fuglebestand.
Øystein Dahl: hvor høy er sikkerheten for en hund? Svar: må sjekke før man kan si at indeksen er korrekt for
en hund. Avhengig av om det ligger importert hund nær i linjene. Dette må sjekkes nærmere.
Rune Brenna: 400 på strihår. Avlsrådet skal forsvare at vi ikke går under rasens gjennomsnitt.
Mange av dagens hunder vil være preget av jaktlysttallene da dette har vært fokusert på i mange år.
Fant da ut at i oppstarten nå, bør en styrke et sted for å kompensere for en lav indeks på annen
bruksegenskap. Dette er kanskje denne løsningen som tar best hensyn til dagens materiale. Er en
kompromissløsning. Når indeksene nå kommer frem, så vil vi se dette på våre egne hunder. Hundeeier kan
selv gi beskjed til NKK når ett tall er feil, slik at indeksen blir korrekt ved neste kjøring av datagrunnlaget.
Viktig at det satt korrekte karakter på jaktprøveskjemaene.
Kjell Larssen: Dette høres veldig fint ut, men hvis hovedkontakten slutter, løper dette systemet videre. Svar:
Ja, dette gjøres på hobbybasis. Men selve modellen for indeksene er standard for de fleste systemer. Det er
ikke fare for at systemet stopper opp. Støtter opp om verktøyet.
Hordaland: Bra jobbet av rådene.
Kai Rune Johannesen: Dette med sikkerhet for fremtiden – vi kan dessverre ikke være helt sikre og alt vi
holder på med er basert på frivillighet. Det som gjøres nå er at rådet minimaliserer usikkerhet og jobber med
at systemet kan drives videre.
Møre og Romsdal: Kan tall rettes underveis? For eksempel viltfinnerevne ikke bra, kan det da legges inn
nytt materiale. Etter hver kjøring vet ikke verktøyet noe om hunden, altså rettes opp igjen.
Bente Holm: synes indeksen er spennende. Mener det viktig å ta noe få skritt ad gangen. Grunnet at
oppdretterne skal klare å følge avlsplanen og ha forståelse for denne.
Buskerud: enig vedr. oppdretterne. Men det kan være vanskelig gjeldende en rase med liten populasjon. Bør
ha kombinasjonsmuligheter. Svar: informasjon er meget viktig og få med seg både medlemmer og
oppdrettere.
Robert Brenden:
Informasjon om spørsmålene hovedstyret har stilt til indeksene:
• Styret støtter indeksene, men vektlegging jaktlyst/viltfinnerevne. 70/30
• Styret ønsker ytterliggere justeringer på importer og første generasjon valper etter disse.
• Ønsker kun et HD indeks system
• Ønsker bakgrunns materiale og beregningen av indeksen i papirform
• Hva skjer om vi får frafall på superbruker av indeksverktøyet. Og ikke minst utvikling av dette
verktøyet i fremtiden.
• Kostnad på drifting og utvikling
• Ønsker kun ett HD indeks system.
Gjennomgang av hvordan statistikken er i dag og kravene til avlsdyrene samt indeksen i dag og hvordan den
vil bli med de nye kravene/indeksene.
Styret blir litt engstelig for at det blir avlet på hunder med kun høye indekser.
Mener at det bør være en justering vedr. tallet 400.
Kommentarer:
Kai Rune Johannesen: en ting som er helt klart: går fra et evalueringssystem til et annet. Dette må da
aksepteres at den nye modellen kan gi dårligere indeks på enkelte hunder.
Den nye modellen er bedre fordi den er sikrere. Hvor mange hunder må vi ha med videre i avlen, for å ha en
god nok bredde i avlsmassen? Dette gjøres det løpende vurderinger på hele tiden.
Det viktigste på DK, er at avlsrådet og styret og DK er enige om at klubben skal ta i bruk den nye
modellen/verktøyet.
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Håper at rådet får aksept for dette nye når endringer er gjort ifht. det det blir enighet om på DKèn.
OA: det vil si at alle hunder med 2.pr.jakt og eksteriør er godkjent avlshund? Det er parringen som skal
godkjennes, selv om hver hund er godkjent avlshund.
Ola Øie: skal være skeptisk, men ser at ved den nye modellen vil avlsbredden bli større.
Anders Simensrud: både styret og avlsrådet vil ta i bruk indekser. Tallet 400 kan justeres for eksempel litt
lavere. Hvis det er usikkerhet rundt viltfinnerindeksen, så kan dette justeres.
Svein Enes: må høyne til over gjennomsnittet for rasene, og det må tas i bruk nye tiltak. Viste til eksempler
på ulike type virkemidler på indeksen.
Mette Ulvestad: de valgene som gjøres, vil gi ulike konsekvenser. Grensene for tallene i indeksene, kan DK
gi fullmakt til avlsrådet om å jobbe med nye forslag til justeringer. Ønsker at årsmøte skal mene noe om
dette og hva som kan være rett.
Anders Simensrud: ved å sette eksakte tall imorgn bør man kanskje starte noe forsiktig. Kanskje man da når
målet ved at avlsplanen er brukt i 10 år.
Rune Brenna: skal være klar over ved indekssystem, prinsippet at alle hunder over tallet 100 vil være med å
bringe rasen videre. Halvparten av populasjonen ligger der allerede.
Kravet til jaktprøvepremieringen er det som begrenser avlshunder i dag. Med det nye systemet, vil dette bli
mer rettferdig for hundene.
Robert Brenden: styret vil at dette skulle bli meget godt forankret blant medlemmene.
Troms: hunder avler ikke premieringer men gener.
Ordstyrer: forankring i distriktene bør ha vært gjort. Dette er blitt gjort for medlemmene i OA. Fått aksept
for at OA skal støtte forslaget. DK skal gi avlsrådet aksept for sitt forslag.
Vestfold/Telemark: representerer hele gruppa og alle er ikke opptatt av vorsteh som jakthund.
Hvordan jobber rådet for å favne disse, lage vorsteh så bred og kombinasjonshund som den er?
Svar: Avlsrådet og NVK har hatt fokus på det som kalles fuglehundsektoren. Ang. størrelse tas det høyde for
dette i den nye avlsplanen, men det er ikke satt krav om høydemåling på utstilling.
Hovedfokus er på det å få bedre jakthunder.
Det er klart at alle andre egenskaper og andre bruksegenskaper er med i den løpende vurdering ved forslag
om parring og tas hensyn til, i den grad man har opplysninger som kan brukes. Det skjøttes godt om
medlemmene som ikke brukes kun til jakt. Har kategorien ”andre parringer” for hunder som ikke stiller på
jaktprøver, men kan allikevel finne en parringspartner.
Troms: i sin tid var det hvilken vorsteh ønsker vi oss? Og det var også trekkhunder som var ønskelig.
Ny IT plattform
Redegjørelse v/ Ole Andre Hestmo og Linda Solheim
Det har vært satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet frem utkastene. Det har skjedd veldig mye den siste
uka. Har fått på plass en nettredaksjon i tillegg. Består av 4 personer.
Siste utkast vist frem på storskjerm på møtet. Og det er lagd nytt design.
Alle distriktskontakter har fått tilgang til nettsiden.
Alt er ikke ferdig ennå bl.a. NVC – er bestilt og kommer i norske farger.
Distriktene er blitt prioritert, da de skal ha direkte tilgang. Synligheten av sponsorene skal også endres og bli
bedre.
Medlemmer skal kunne legge inn egne bilder og filmsnutter.
Egne sponsorer for avdelingen skal kunne legges inn. Avdelingenes sponsorer skal ikke være i konflikt med
sponsor for hovedstyret. Dette følges opp av webansvarlig.
Den gamle nettsiden skal flyttes over på serveren slik at arkivet blir ivaretatt.
På valpelista kan eier legge inn bilder av hundene.
Medlemmer kan logge seg inn på sin medlemsside, de kan administrere seg selv.
Må da gå inn med brukernavn og passord.
Superbrukere og distriktskontakter har samme tilgang.
Kommentarer:
Spørsmål vedr. sponsorer, forumsiden.
Flere medlemmer bruker Ipod, vil siden få plass på disse? Ja, det legges det opp til.
Ved opplasting av bilder, vil det være kontrollinstans på dette. Nei, må ha tillit til medlemmene.
Det er ønskelig at ved innlegging av innlegg på forumet, at det står fullt navn på innlegger.
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Ole Andre Hestmo: Man kan være anonym, har pr. i dag ikke mulighet til å stoppe anonyme innlegg.
Men brukerstøttene kan slette støtende innlegg. Det er ikke mye ufine innlegg på forumet pr. i dag og ser
ikke dette som et stort problem.
Robert Brenden: klubben har som mål og ha mye trafikk på nettsiden. Hvordan kan man gjøre siden enda
mer interessant? Noe som fenger? Der det skjer noe? For eksempel at linken til valpelista er enda mer
synlig.
Svar: nyhetene finner man på venstre side, avdelingene på høyre side.
Forslag om at distriktene legges kun på første siden og med kun rullgardin.
Arne Aalberg: hvordan skal folk finne fort frem på siden for eksempel når de skal finne frem i et distrikt
raskt og arrangement og ikke vet hvilket distrikt de skal finne dette. Svar: det er mulighet for dette.
Distriktene har bedre mulighet til nå å styre hvor viktige nyheter skal ligge.
Info om prøver og partioppsett bør være meget synlig.
Robert Brenden: kan tenke seg en aktivitetskalender, synes siden nå er for statisk.
Kjell Larssen: Søkknappen er den kun søk på hund? Svar: ja. Kjell: forslag om at søkeknappen kan brukes
til alt man vil søke på, altså en bedre søkemotor.
Web tar med seg dette videre for en evt. endring av dette.
Ola Øie: takker for at nettsiden ser så bra ut. Det vil være mange forskjellige syn på bruk og utseende av
nettsiden.
Siw Øie : vedr. jaktprøvene, bør være en egen knapp for alle prøvene. Da vises tydelig hvilke prøver NVK
arrangerer. Svar: dette tas med videre for en evt. endring.
Applaus for den jobben som er gjort.
Jaktrådet/Profilering av klær
v/Robert Brenden og Anders Simensrud
Da det nye merket/emblemet ble lagd i fjor, har det dukket opp mange forskjellige type design ute i
distriktene. Styret har diskutert at det bør være noen faste kjøreregler.
Farger: sort, hvit, brunt og grått.
Ingen begrensinger på type klær bare man holder seg til fargevariantene.
Sette merke/emblemet på venstre brystside, og i fire farger.
Ikke lov å sette noe på ryggen.
Anbefaler ikke å bruke plastemblem – ikke god nok kvalitet.
Størrelsen på merket er viktig – ikke for stort.
Trykk – anbefaling å bruke silketrykk da det tåler en del vask.
Fylkes navn kan settes under merket.
Kommentarer:
Kjell Larssen informerte om merkene/emblemet og hva som er bestemt skal brukes.
De som trenger merket, kan ta kontakt med Kjell og få det tilsendt.
Hordaland: skal distriktene ordne bestillinger selv, kan man få bedre tilbud om flere klubber går sammen om
bestillingen? Svar: ja, det er mulighet for det, går an å slås sammen med flere fylker.
Men ansvaret for dette ligger på distriktene.
Ole Andre Hestmo: Ønske om en sentral avtale, slik at de minste distriktene har noe å forholde seg til. Er for
små til å ta kunne forhandle frem gode priser på klær.
Svar: innspillet tas med tilbake til hovedstyret.
Kanskje det kan forhandles frem kun en hovedleverandør for bekledning. Hovedstyret skal se på dette
alternativet.
Møre og Romsdal: å lage en film koster ca. kr 1.500,-. I tillegg pr. avdeling, pr. trykk etc..
Og da tjenes det ikke noe inn på dette.
Kjell Larssen: det koster kr 1.500,- for å sette i gang en produksjon. Om man kutter ut distriktets navn og tar
en felles bestilling vil beløpet spares inn.
Troms: ser ikke viktigheten av å ha navn på distriktene.
Jaktrådet
Ny hjemmeside, hva blir nytt for NVC?
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Distriktskontakten må gå ut til sine medlemmer at hvert medlem må gå inn på sin side og legge inn
resultater der.
Resultat som blir registrert inn har det vært noen problemer med. Ikke blitt vist.
Nå skal det komme en kvittering til medlemmet om at resultatet er lagt inn. Altså en bekreftelse.
Nå er det lagd egne klasser for UK, AK og VK.
Er mottakelig for innspill fra distriktene, ikke fra hvert enkeltmedlem direkte. Må komme via
distriktskontaktene.
Man vil nå få vanlige VK poeng for 1-6 VK.
Med den nye nettsiden vil det bli enklere å legge inn på NVC.
Kommentarer:
Troms: det kan da ikke gis poeng til hund som har deltatt på et lag, men ikke prestert?
Svar: denne diskusjonen er ferdig debattert og ble forklart med tanke på uttak lag etc.
NVC har kommet for å bli.
Troms: virker veldig rart at man skal registrere innen en uke.
Svar: skal være interessant for folk å følge med hver uke.
Ola Øie: kan man registrere prosaen også på NVC? Svar: det ligger an til å kunne gjøre dette.
Siw Øie: klubben må fortsatt ha hjelpere til å skrive inn kritikker ifht. årboka.
Robert Brenden: kritikkene blir kvalitetssikret.
Årboka v/Robert Brenden
Oppfordring til distriktene: det kommer en del årbøker i retur. Ønske om å distriktene sender oversikt til
Trond Leganger over de medlemmer som ikke ønsker tilsendt årbok.
Det mangler tabeller fordi de ikke kan hentes ut fra det verktøyet som brukes i dag.
Det ligger mye feil på DogWeb (NKK).
Ett eksempel er at en hund er x antall jaktpremiert, men stander er ikke registrert i DogWeb.
NKK er kontaktet og lagt inn korrekt tall. Det er kun NKK som kan rette opp i dette.
Viktig at folk sjekker sine egne hunder at dokumentasjonen er korrekt.
Arne Eliassen: en stor jobb har vært å sjekke hunder opp mot NKK for at årbokas opplysninger skal være
korrekte.
Nå vil dette bli annerledes ifht. indeksene som tas i bruk, men det er allikevel veldig viktig at det ligger
korrekte opplysninger i Dog Web.
Kommentarer:
Troms: har fått svar på tidligere spørsmål ang. manglende tabeller.

Evt.
Bente Holm
Jubileumsåret – salgsartikler – jubileumspinsen, applaus for denne. Begrenset opplag på 350 stk.
Kan bestilles hos Bente. Nye capser til pinsesamlingen. Begrenset antall.
I neste FH kommer info om pinsejubileet. Utstilling lørdag, apportprøve søndag.
Lørdag kveld jubileumsfest. Programmet er ikke helt ferdig, men håper på en hannhund fremvisning.
Oscar W. Nilsson dømmer strihår, Svein Nordang korthår og Bjørn Stang langhår.
Kjell Larssen
Jubileumsboka – er sendt mail til distriktene og andre ang. stoff til boka. Alt av innsending stoff har en frist.
Dette er meget viktig.
Ønsker bilder fra miljøene i distriktene.
Har kun fått fra distrikt Vestfold/Telemark.
Når det skrives om hundene er korrekt navn: strihåret vorstehhund, langhåret vorstehhund og korthåret
vorstehhund.
Det er tillatt å bruke ordet vorsteh (liten v). Ordet vorstehe er kun tillatt å bruke i enkelte ordsammenheng.
Kjell har kontroll på dette. Det er viktig at ordbruken riktig fra hovedstyret og distriktene.
Er folk blitt glemt bort i tidligere jubileumsbøker, ta det med. Hovedfokus er fra 1995 frem til 2010.
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Kåre Gundersen
Vedr. hittehunder vorsteh som ikke er merket. Ønske fra Østfold at alle oppdrettere merker alle valper før
levering.
Avlsrådet: det er ikke krav om dette pr. idag. Skal undersøke dette med NKK og er det krav til dette så må
det publiseres på nettsiden.
Det er kun nå krav til ID merking før hunden skal stilles på prøver og utstilling.

Terje Tørnblom
Sak: forbud mot å delta på prøver/utstillinger med hund som er halekupert. Selv med veterinærattest er det
forbudt. Viste til eksempel.
Funnet frem dokumentasjon hos Mattilsynet. Vil gi dette til avlsrådet og ber de se på dette og jobbe opp mot
NKK, ta saken opp på nytt. I Sverige har de ikke dette forbudet.
Dokumentasjon levert avlsrådet på dette møtet.
Siw Øie: senest i høst har hun og leder via sunnhetsutvalget i NKK å få opp saken. NKK ønsket ikke å ta tak
i saken. Det er Mattilsynets regelverk som hindrer å endre den forbudte regelen.
Terje: det er uhørt at NKK nekter å ta opp en slik sak.
Svein Enes: problem blir definert som kuperingsrase. Ikke en pointer, så det gjelder ikke de.
Bjørnar Gundersen
Det finnes ikke noen lovhjemmel om at en hund ikke kan brukes etter en skade på en hale hvor deler av
halen må tas bort.
Årboka: strihår må snart ta stilling til hvor mange sortskimmel hunder som skal godtas i avlsmassen. Den
blir for innsnevret.
Skal man jobbe frem at sort strihår blir tillatt, eller at krav må endres.
Jaktprøver: hvor skal man finne dyr til neste generasjon, og det sportslige må ikke ta overhånd.
Det er dommerne som via sin gjerning styrer avlen, både direkte og indirekte. Det er altfor lite folk som har
vorsteh og som er dommere. Dette savnes da dommerne har en stor påvirkning på avlen som drives.
Oppfordrer styret til å ta tak i dette.
Kåre Lotsberg
Trakk innlegget sitt

Pål Andersen avsluttet en lang møtedag; Det er et mangfold av ting vi jobber med og et stort engasjement,
det skal være rom for å diskutere ting som engasjerer oss. Takker så mye for mange flotte innspill.
Distriktsrepresentanten skal etter møte få en innføring i bruk at den nye IT plattformen.
Takker for i dag.
Rett etter møtet fikk alle distriktskontaktene informasjon og opplæring av ny hjemmeside.
Utført av webansvarlige.

Birte Wold Myhre
Referent
Lørdag kveld:
Bjørn Stang ble utnevnt som Æresmedlem
John Torp ble tildelt Gullmerke
NVK GRATULERER!
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