Referat fra distriktskonferansen i NVK 31. januar 2015
Tilstede:
Styret: Tore Kallekleiv, Ola Øie, Kai Rune Johannessen, Harriet Wiggen, Øystein Eriksen,
Marie Wien, Marius Kjønsberg, Bente Holm og Unn Johannessen.
Agder: Ingen
Buskerud: Arild W. Hansen, Signe K Hotvedt
Finnmark: Alfred Ørjebu
Hedmark/Oppland: Gunnar Klingwall, Knut Esbjørnsen, Roger Brenden
Hordaland: Børge Follesøy, Tommy Bjerke
Møre og Romsdal: Rune Nedrebø
Nordland: Dagfinn Fagermo, Øystein Storvoll
Oslo/Akerhus: Bente Øfjord, Bjørn B. Størkersen, Eirik Telje
Rogaland: Ingen
Trøndelag: Jens Anders Halvorsen
Troms: Trude Gieverhaug
Vestfold/Telemark: Ulrich Aasland, Britt Svendsen
Østfold: Sissel Martinsen
Andre: Kjell Larssen, Robert Brenden, Tor Asle Eliassen, Tommy Andersen, Helge
Heimstad, Torgeir Dahl, Anders Simensrud

Saker
1

Sakstittel
Åpning av møte
Leder Tore Kallekleiv ønsket velkommen.
Sekretær Unn Johannessen ga noen praktiske opplysninger til deltakerne.

2

Møteleder og referent
Ola Øie ble utnevnt til møteleder og Britt Svendsen til referent.

3.

Avlsrådet
Kai Rune J orienterte om avlsrådets arbeid siste år.
Avlsarbeidet i NVK 2014
Avlsrådets sammensetning
Langhår: Helge Heimstad
Korthår: Robert Brenden, Solveig Aaknes, Tommy Andersen
Strihår: Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl
Leder: Kai-Rune Johannessen
Generelt
5 (6) møter

6 – 10 saker per møte
Flere utfordrende saker som har vært til behandling
Godt arbeid av selvstendige mennesker med samarbeidsinnstilling
Ant. registrerte SV/KV/LV

Kommentar til figur:
Ant reg hunder innenfor KV og SV er nærmest halvert siden 1990. Vil også påvirke
ant medlemmer og i tillegg er avlsmaterialet redusert.

IT-satsing
- DataHound
- Ny database for NVK etablert og i bruk
- Arbeid med kritikker og bilder er under utvikling. Kritikker og bilder skulle vært
overført. Er nå i gang, men det var mer arbeid enn forventet. Kritikker fra 2014 er
stort sett ajour.
- Erfaringene så langt er gode
- Flere faciliteter er planlagt
Innskriving av kritikker
- Hver kritikk ligger på den enkelte prøvestart for den aktuelle hund
• Forutsetter: at prøvestarten faktisk ligger i databasen før kritikken kan
skrives/kopieres inn
• Mange kritikker scannes, en del skrives
• MEGET godt ajour for 2014 per d.d.
• Uoverensstemmelser mellom kritikker og det som ligger i databasen
oppdages av AR, dette må tas med NKK/prøvearrangør – tungvint!
• Alternativ: Uoverensstemmelser i NVK-databasen må FØRST sjekkes med
DogWeb, er samme feil der, må dette tas med NKK av hundeeier!
- Årboka 2013: AR har levert sin del av boka, men det kom sent og er årsak til at
boka ikke er på plass ennå.
- Årboka 2014. AR har svært mye av materiellet klart og kan levere så snart «alle»

prøver er anerkjent i NKK
- 2 AR-representanter på NKK’s kurs for AR-medlemmer
- AR-repr. tilstede på landssamling og medlemsmøter
Andre aktuelle saker:
- Arbeid med å tilrettelegge for LV-avlen
• Internasjonale kontakter må opprettes og pleies
- Indekser i avlsarbeidet – diskusjonen om HD-indeksene
- Innføring av obligatorisk vWD-test for registrering av valper i NKK
- EBJ-kartlegging
Utstillingskomité
Solveig Aaknes
Trine Sørum
Ellen Marie Imshaug
Arbeider med saker spesielt knyttet til utstillinger, eks.:
- antall utstillinger
- dommerutdannelse
- antall Cert og systemet m/ «Storcert»
Arbeider i samarbeid med AR
Utvikling HD innenfor SV, KV og LV

Se eget vedlegg for informasjon om indekser.
Diskusjoner på sosiale medier. Bør AR imøtegå kritikken? Diskuteres i AR med
jevne mellomrom. Pr i dag valgt å ikke gå inn i diskusjonen. Viktig at AR kommer
med informasjon!
HD på SV. Oppfordrer oppdrettere til å få sine valper røntget. I underkant av 50%
røntges.

Avlsråd Strihåret vorsteh
Årsmelding 2014 – Strihåret vorsteh
2014 reg. tall:
- 16 kull
- 111 valper
- 13 importer
Lite endring fra 2013
Godkjent parring
- Få henvendelser om veiledning til å finne hannhund
- De alle fleste henvendelser til avlsrådet er fra oppdrettere som har bestemt seg
for hvilken hannhund de skal bruke.
- AR har godkjent 14 kull
- AR opplever at vi har svært få godkjente avlshunder som både har sterke
jaktindekser og HD indekser. Det medfører at det har vært en del kombinasjoner
som vi ikke har kunnet godkjenne fordi samleindeksene ble for dårlige.
- At så få oppdrettere vil benytte seg av råd fra AR har som konsekvens at vi har
en del hannhunder som ikke blir benyttet i avl, og vi får da en mindre spredning av
avlsbasen enn det vi ønsker.
HD
Antall hunder røntget 2014: 64
A status: 43
B status: 14 (21,5%) !!!
C status: 6 (9,3%)
D status: 0
E status: 1
Fortsatt for få hunder med kjent status!
Oppdretterne har ansvar for å følge opp her.
- Bruk av indekser er et bedre verktøy for å redusere forekomst av HD enn
kjennskap til HD status hos den enkelte hund, men for at indeksen skal være riktig
er det vesentlig at en viss del av hundene har kjent HD status.
- Undersøkelser tyder på at arvbarhet for HD hos strihår er spesielt stor
sammenlignet med andre raser, dette er viktig å kjenne til når vi legger listen for
HD indeks ved utvalg av avlsdyr og kombinasjoner.
- Vi må jobbe for at flere hunder blir HD røntget.
Von Willebrand sykdom
NKK starter nå med å legge inn vW status i Dogweb
Avlsrådet arbeider med å lage lister over testede individer for oversending til NKK
Gemytt
- Hovedinntrykk; stabil og vennlig
- Noen få rapporter om uønsket atferd
- Avlsrådet følger med på utviklingen, vi har registrert at hunder som har fått
merknader på gemytt er brukt i avl. Valpene annonseres på Finn.no der det
reklameres med at valpenes foreldre har særlig godt gemytt……
- Viktig at oppdrettere kjenner sitt ansvar
Jaktegenskaper
Prioriterte egenskaper i avlsarbeidet:
- Jaktlyst og viltfinnerevne
- I 2014 har det vært vanskeligere å kombinere hunder med høye

jaktindekser/jaktprøveresultater fordi de til sammen ikke har hatt tilstrekkelig høy
samlet HD-indeks for paringen.
- I iveren etter å oppnå den jaktlig sett ”beste” hunden, må oppdretterne ikke
glemme å vektlegge helsebiten i tilstrekkelig grad. OBS! se HD-resultatene for
inneværende år.
- For en best mulig utvikling av rasens prioriterte egenskaper er det ønskelig med
større bredde i avlen, dvs bruk av flere individer enn hva tilfellet er i dag
- For få hunder med høyt jaktlig nivå
- Tiltak?
- Årets DK/RS er det første hvor AVLSPRISEN deles ut. Avlsprisen skal inspirere
oppdrettere til langsiktig og målrettet avl.
Jaktegenskaper. Tiltak? Hva med halv pris på medlemskap? Prøvd, men hadde
ingen virkning.
NM 2014
NM Vinter: 1 hund til finale på søk
NM Høyfjell: ingen hunder videre fra kval.
NM lavland : 1 hund til seminfinale med 2 VK i kval.
NM skog : 2 hunder premiert i kval. med 1 og 2 VK, 1 videre til finale.
Øvrige jaktprøver 2014
- Meget positivt i året som gikk er at vi fikk hele 10 nye VK hunder.
- Vi har også en del lovende unghunder som det skal bli spennende å følge
fremover. I alt var det 9 strihår som klarte å få 1.UK i 2014
- I alt stilte strihår til start 551 ganger på jaktprøver i fjor, og ble premiert på 106 av
disse startene. Det gir en premieringsprosent på 19, 2.
Kan vi stole på indeksene?
2014;
23 SV fikk til sammen 1.premie 31 ganger
Gjennomsnittlig samleindeks for jaktegenskaper for disse 23 hundene er nær 205
6 av disse hundene fikk mer enn èn 1.premie
Gjennomsnittlig samleindeks for jaktegenskaper for disse 6 hundene er over 219
→ tydelig sammenheng mellom premier og jaktindekser.

Avlsråd Korthåret vorsteh
- Avlsrådet for korthår i 2014 bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Tommy
Andersen og Robert Brenden.
- Arbeidet er fordelt ut fra arbeidsbelastning, og man har hatt et tett samarbeid i
avlsrådgivning og vurdering av parringer.
- Det fungerer utmerket med 3 stk og fordeling av oppgaver!

KV valper siste 10 år

KV valper registrert 1980-2014

Det jobbes med testing av hunder for EBJ (Epidermolysis Bullosa Junctional).
Registrerte valper og kull
- Totalt antall valper/hunder registrert: 233 (199)*
• 33 kull, der 30 kull fra jakthundlinjer
• 7 importer fra Sverige, Polen.
• Økning på 34 registrerte hunder fra 2013
• Alle jakthundparringer + 1 av trekkhundlinjene var i dialog med Avlsrådet i
2014!!
• En parring på innavlsgrad over 25% ble unngått der eier takket for
veiledningen og parret med en annen hannhund veiledet fra avlsrådet. Ikke
godkjent eller anbefalt parring, men har dialog med avlsrådet.
• 63 henvendelser, 10 som fikk avslag, 9 valgte annen hannhund

- Herav fra rene jaktlinjer 205 (183)* valper på 33 (31)* kull
- Gjennomsnittlig kullstørrelse 2014:
• Aritmetisk snitt perioden 2000-2014:
• Økning, sammenligning 2000-2014
•

7,06 valper (6,8)*
6,7 valper
0,36 valper (0,1)*

15% (19%)* av kullene har fire eller færre valper

Gemytt og atferd
- Generelt inntrykk – jevnt over bra
- Fortsatt noen tilbakemeldinger om myke hunder.
- Uønsket adferd – en tilbakemeldinger mottatt fra jaktprøve. (lek/parring som
påvirker makker)
Nye databasen
- Fungerer meget godt
- Mangler fortsatt gamle kritikker og bilder, men er rett rundt hjørnet.
- Scanning av kritikker fungerer meget godt og vi er for første gang på lang tid ajour
med kritikkene!
- Ingen tilbakemeldinger i 2014 på feil resultat på hunder!! Dette er historisk og
sparer oss for veldig mye tid.
Helse og eksteriør
- HD røntging 2014:
• 91 hunder
• 93,4 % fri-røntget; 10-års uveid gjennomsnitt 93,6%. I fjor var det unormalt
bra resulat på over 98% fritt.
- 6 svak grad
Valpepriser
Godkjent parring, høyt premierte foreldre eller gode avlsresultat?
Kr 14.000
Godkjent parring
Kr 12.000
Andre parringer
Kr 10.000
Spørsmål
- Databasen
- Avlskriterier
- Indekser på utenlandske hunder/import
- Valpelisten, annonsering-f.eks Finn.no etc. Mange som ikke finner eller kjenner til
NVK. Bør vi vurdere en fast annonse som sender potensielle kjøpere direkte til vår
valpeliste?
Avlsråd Langhår vorsteh
Avlsrådet for langhår i 2014 bestod av Helge Heimstad med Kai Rune
Johannessen som bisitter/rådgiver. Arbeidet er fordelt ut fra arbeidsbelastning, og
man har hatt et tett samarbeid i avlsrådgivning og vurdering av parringer.
Arbeidet i avlsrådet
- RAS (rasespesifikke avlsstrategier) som er et krav fra NKK for alle
medlemsklubber ble avlevert på DK.

- RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubben har for
rasen, og skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.
- I løpet av 2014 har det vært fem henvendelser om parringer. Det er gjennomført
tre. Antall henvendelser ligger på snittet.
- Historikken viser at det i 2011 var fire parringer, i 2012 seks parringer, i
2013 tre parringer og i 2014 tre parringer. Kontakten med oppdretterne er
generelt god. Alle tre registrerte kull i 2014 var godkjente.
- Vårt mål er at avlsrådet skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for
alle oppdrettere å søke råd fra, og benytte avlsrådet som en
samarbeidspartner.
Forhold til utlandet
- LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av ustrakt bruk av utenlandske
hannhunder. Dette har tidligere ikke vært noe problem. I 2013 derimot så oppsto
det problemer. Bakgrunnen for dette er følgende:
- Den 29.09.2010 ble «Deutsch Langhaar Weltverband» (DLW) etablert.
Medlemsklubber her er raseklubber fra følgende land:: Danmark, Tyskland,
Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Nederland og Finland. Fra ledelsen det ble det
sendt ut melding til alle medlemsland der det fremgår at medlemmer i
DLW vil la avlshanner fra medlemsklubbene kun vil bli tillatt brukt på tisper
som også tilhører medlemslandene/klubbene. I tillegg har de som
oppfattning at linjer som kommer fra den Nederlandske kennelen
«Kreppelse Heide» skal fjernes.
- Bakgrunnen for dette er at det i rasen LV begynte å dukke opp valper med
fargeavvik på 1980 tallet og dette har med ujevne mellomrom dukket opp helt frem
til dagens dato. Typiske fargeavvik er gul/orange farge i en eller annen form.
Årsaken til dette finner vi i Locus E/e allelet. Kombinasjonene her er som følger:
- E/E - gir brunfarge
- E/e - gir brunfarge
- e/e - gir en varierende farge fra dypt mahognirød til en gul farge. Dette er
ikke en lovlig farge i forhold til standarden for LV!
- Utredninger som er gjort viser at problemet med locus- E med stor sannsynlighet
stammer fra den Nederlandske LV-stammen. Spesielt viser det seg at det slår ut
hos hunder med avstamning fra Kreppelse Heide Kennelen.
- DLW mener helt klart at dette har sitt opphav i Kreppelse Heide Kennelen, og at
det skyldes ulovlig inn kryssing med setter. Dette er så langt ikke bevist, men
indikasjonene er så vidt tydelige på at noe er skjedd mht. avlen på LV i disse
linjene, at tyskerne velger å være kategoriske på at hunder med e-genet ikke er
renrasede LV.
Hvordan berøres avlen i Norge?
- Fem forskjellige importer alle med opphav i Igor og Iris vd Kreppelse Heide.
- Det er kjent at det finnes LV i Norge som er bærer av genvariant- e, og at
disse har blitt brukt i avl.
- Status for de aller fleste avlsgodkjente LV med tanke på genvariant- e er
ukjent. Vi har så langt til tross for dette ikke hatt kull med fargeavvik som
skyldes genvariant-e. (minst seks kryssparringer med Kreppelse Heide blod
på begge sider).
- LV er en liten rase i Norge og har få avlsgodkjente hannhunder. Det gjør at LV til
en stor grad er avhengig av å benytte utenlandske avlsgodkjente hannhunder.
- Dagens situasjon er som følger Tyskland som har absolutt den største
avlsbasen, mener at genvariant- e ikke forkommer på Tyske LV. Det tyske
langhårforbundet har nå satt som krav at tyske avlshanner kan kun
benyttes på utenlandske tisper som har dokumentert genstatus-E/E.
- Danmark setter samme kravet, men vil i tillegg ikke tillate parring med noen

LV som har innslag av Kreppelse Heide Kennelen. (Dette har sin bakgrunn i
en intern problemstilling i klubben)
- DLW har et ønske om å utradere blodslinjene fra Kreppelse Heide
Kennelen, noe som vil være umulig. Som et kompromiss vil de ikke tillate
brukt i avl hunder som har genstatus- E/e, da disse er bærere av genet for
fargeavvik.
Hva gjør avlsrådet med problemet?
- Avlsrådet for LV har jobbet intenst med dette i 2014 mot DLW. Resultatet er som
følger:
- DLW har forståelse for at vi har den avlsbasen vi har, og selv om de aller helst vil
at vi starter på nytt med tyske hunder, er de villige til å hjelpe oss med å finne gode
avlshanner til våre avlsgodkjente LV tisper. Forutsetningen er at tispene skal følge
NVK’s krav for avlsgodkjennelse, at de helst også har godkjente prøvestarter i
apportdisipliner og de må ubetinget ha genstatus E/E i E-locuset!
- De legger vekt på at de ønsker at man også i Norge på sikt får økt fokus på
apportgrenene i sitt avlsarbeid, men ser allikevel ut til å akseptere det prøvesystem
vi har per i dag.
- Det er også en forutsetning for framtidig velvilje fra verdensforbundet i denne
sammenheng, at NVK søker om opptak i verdensforbundet for LV, noe som de
mener vi underhånden lovet dem for 3 år siden.
- Med bakgrunn i ovennevnte er det fremlagt to forslag til styret fra avlsrådet for LV
1. NVK søker om opptak i DLW
2. krav/kriterier for godkjent avlshund og godkjent parring endres slik at det tas
hensyn til e allelet
Avlsgrunnlaget
- I løpet av 2014 har fem tisper gått ut av avlslisten på grunn av alder, mens det har
kommet inn en tispe som har UK premieringer. Totalt 16 tisper og syv hanner.
Det er liten endring i avlsmassen. Fremdeles problemer med å få en base av
godkjente hannhunder.
De godkjente avlsdyrene er ofte beslektet, noe som gjør at det er stort behov for
bruk av utenlandske hannhunder.
- Registrering av valper og kull
I 2014 ble det registrert 21 hunder fra tre kull. Kullene er:
- Chico v. Mosmalen x Jærlosens Cita (begge testet EE)
- Hunter x Tira
- Vildholt Ekko x Vindeggens Skoja (Ubeslektet med Kreppelse Heide)
Alle disse var fra godkjente parringer. Det er stort sett likt normalen.
- Med ny hundedatabase, gode resultater og oppdrettere som planlegger kull
fremover så bør utsiktene til å få økt valpetilgang i 2015 være lovende.
Gemytt og atferd
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Det er registrert en hannhund
som har fått utestengelse fra jaktprøver i ett år. Ut over det er det ikke registrert
hunder med avvik på adferd/gemytt på utstilling eller jaktprøve.
Helse og eksteriør
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene
fra HD-røntging som blir systematisk registrert. Hvis vi regner fra og med hunder
født i 2010 til 2014 er det totalt ble HD-røntget 50 av 103 hunder. Alle fri for HD.
Dessverre utgjør dette bare 48%. Og det må jobbes med å øke prosentandel
røntgede hunder. I 2014 er det HD røntget 13 hunder. Alle med A hofter.
Vi vil også i år minne om at man også må holde fokus på eksteriøret selv om man

har stort fokus på hundenes jaktlige egenskaper. Det er en sammenheng mellom
hundens eksteriør og hundens helse, og vi må ikke glemme at vi har et ansvar for
å avle rasetypiske hunder med godt eksteriør. Dette er også et fokusområde for
DLW, og det er ytret bekymring over norsk avl.
Rasestanderen og RAS ligger på vår hjemmeside og NKK. I løpet av 2015 vil det
komme et rasekompendium med nye bilder som mer beskriver detaljene.
Prøveresultater 2014
- Det utført 50 starter hvorav det er åtte premieringer.
- 2014 er igjen et stort jubelår for LV. Vi har fortsatt hunder som gjør det bra i alle
greiner. I 2014 var det to LV som fikk 2 UK på høyfjell vinter og vi sprengte en ny
grense ved at Rognhøgdas Trixie fikk 1 UK lavland. Dette er første gang en LV
oppnår 1 UK
- Når det gjelder voksne hunder er skal spesielt nevnes NUCH Wamilanghaar Bef
med 1 AK skog.
4.

IT/Fuglehunden
Marie Wien og Harriet Wiggen
380 artikler på nettsidene i 2014. Alle distriktene har bidratt.
I Fuglehunden er det litt varierende med bidrag. Noen har stoff til alle/de fleste
utgavene, mens andre har mindre stoff.

5.

6.

Klubbadministrasjon på nettsiden NKK
Unn viste fra klubbadministrasjon i NKK. Her kan distriktene vedlikeholde
medlemmene i forhold til kontaktinformasjon samt melde inn nye medlemmer. I
tillegg søke om utstilling og prøver.
Innkomne forslag
1. Forslag til lovendring fra hovedstyret
Uklarheter i forhold til æresmedlemskap. Forslaget er en tydeliggjøring av
hvem som kan tildele æresmedlemskap.
Anders S: Buskerud har diskutert om DK gir æresmedlemsskap slik at det
kan deles ut under middag på DK
Bente Ø: tilleggsforslag fra O/A
Tore K: støtter forslaget fra O/A
Robert B: skal det være alminnelig flertall og skal stemmetallet stå i
protokollen?
Gunnar K: HS burde ha muligheten til å utnevne æresmedlemsskap

2. RS-vedtak som redegjørelse for de som har æresmedlemskap
3. Lovforslag fra H/O
Gunnar presenterte forslaget fra H/O. Ønsker å ha valg av styremedlemmer
så demokratisk som mulig og forutsigbart.
Signe K H: Er nok forvirring mellom begrepene benkeforslag og
endringsforslag.
Men forslaget fra H/O svekker den demokratiske prosessen
Roger B: uenig i at demokratiet svekkes.
Anders S: lite forslag fra medlemmene/distriktene til valgkomiteen. I år ble
det lagt ut nyhet på hjemmesiden. Kun ett forslag. Dersom valgkomiteen
har satt opp et forslag som er i strid med HS og medlemsmassen må det
være mulighet for å endre. Ved misbruk så må man kanskje vurdere å
stramme inn.

4.

5.

6.

7.

Sissel M: Støtter hovedstyrets innstilling.
Robert B: NKK og FKF – ikke lov med forslag. Dersom det ikke er
kandidater så kan det komme benkeforslag.
Rune N: Unngå episoden fra 2012 på nytt. Støtter forslaget til H/O.
Bente Ø: Demokratisk med en sånn mulighet loven gir nå. Underlig at man i
NVK foreslår at man ikke fortsatt skal ha den muligheten.
Farge-gen dokumentasjon for LV
Kai-Rune redegjorde for saken.
Bente Ø: O/A støtter forslaget fra AR. Burde det vært presisert lab?
Kai-Rune J: Enig i at man kan føye på at det skal være fra et anerkjent lab.
Signe K H: Bra arbeid fra AR. Buskerud støtter forslaget.
Innmelding i verdensforbundet.
Kai-Rune J redegjorde for saken. Behandlet i HS og nå RS.
Ingen kostnad bortsett fra at man bør stille på konferanse en gang pr år.
Nødvendig for å kunne ha en god kontakt med miljøet.
Burde man knytte seg til verdensforbundet for KV og SV også? Bør
diskuteres.
NVK som NM arrangør
Bente Ø redegjorde for saken.
Alfred Ø: Skjønner ikke at det kan gå med underskudd.
Øystein E: NVK er en av fire arrangører av NM skog. HS sitt ansvar å få
arrangert NM skog, gjøre de nødvendige avtalene med arrangør osv. Også
opp til HS å organisere arrangementet. Det kan gjøres på mange måter, ett
distrikt, flere distrikt eller hovedklubben eller at man går i samarbeid med
lokale fuglehundklubber. Forespørsel fra O/A i høst der man diskuterte i HS
en 50/50 deling av underskudd.
Anders S: Buskerud undersøkte med andre arrangørklubber. Disse gikk
med overskudd, spesielt ved hjelp av loddsalg. Flott at HS er med på
underskudd, men bør det også være ved overskudd?
Robert B: Mener styret har strekt seg langt med 50 %.
Signe K H: Ikke vært en ryddig kommunikasjon. Viktig at man er tydelig og
forhandler i forkant. Det kan virke som man ikke har fått et konkret oppdrag.
Arild W H: tror distriktene lettere mobiliserer folk dersom overskuddet blir i
distriktet.
Sissel M: Er det to saker i denne saken?
Bente Ø: Ja. Det ene er å sikre at andre distrikt også kan påta seg dette
uten å knekke ryggen økonomisk og det andre er et krav om at
hovedklubben dekker hele underskuddet.
Gunnar K: Savnet budsjett. Arrangementet gir mange fordeler til distriktet i
forhold til godt omdømme.
Eirik T: Vårt mål er overskudd. Problemet er dersom det ikke går i pluss.
Vanskelig å få tak i sponsorer. For framtidige arrangører er det viktig å få
dette avklart.
Bente Ø: O/A’s styre var veldig takknemlig for hovedstyrets tilbud. Årsmøtet
i O/A krevde mer.
Tore K: Sak til RS i morgen. Ved O/A’s forslag om carte blanche kan det
gjøre at HS ikke tør å garantere for en fordeling av underskudd.
Alfred Ø: Største problemet var dommerne som kom langt unna fra.
Anmode de som oppnevner finaledommere om å skaffe dommere som
holder til i distriktet.
Kontingent
Gikk opp i 2015. Uforandret i 2016.
Bente Ø: O/A mener vi kan høyne prisen. F.eks 500. Fremmer forslag på å
høyne.
Bente H: Mener vi bør ha under kr 500

Alfred: Til sammenlikning rundt kr 600 fra JFF
Gunnar K: Anbefaler å holde prisen der den er.
Kai Rune J: Vet vi hva de andre fuglehundene tar?
Bente H: ca kr 475
Bente Ø: Breton kr 500
Dagfinn F: Nordland støtter HS sitt forslag
Eirik T: Tror ikke man mister medlemmer ved å øke prisen til kr 500
Bente H: Tror man mister de som støtter klubben men som ikke er så aktive
Sissel M: Østfold støtter HS innstilling
Bjørn S: Også et regnestykke hvor mye man mister i forhold til hva man får
igjen.
8. Handlingsplan
Flere antall punkter ift i fjor.
- Fokus på avlsarbeid
- Visjoner
- Besøke alle distrikt innen utg av 2015. Positive tilbakemeldinger.
- 80 års jubileum, litt på landssamlingen, NM skog og trippelprøven.
- GPS i ulveutsatte områder, sak til fuglehundtinget
- Apport, sak til fuglehundtinget
- Fokus på hjemmesiden
Anders S: fyldig handlingsplan. Burde NM skog stå der?
Tore K: NM skog er delegert til O/A
Helge H: KGP kan gjerne være test på bruk av GPS under jaktprøve.
Bente Ø: Mulig i NVC å få fram tilhørende distrikt? Oppnevne en
medlemsvervingkomite?
Ola Ø: Gode innspill fra O/A
Robert B: «Drifte NVC» - trenger det å være i handlingsplan? Ordinær
driftsoppgave.

7.

Årboka
Britt redegjorde for status. Kai-Rune orienterte litt om AR’s stoff til årboka.
Bente Ø: O/A mener at slik årboken kom ut i 2012 så er det bortkastede penger.
Trykke opp til de som faktisk vil ha den?
Alfred Ø: Enig med O/A
Eirik T: Portoutg var en stor del av kostnadene.
Kai Rune J: I Sverige er årboka borte. Noe informasjon finner man ikke på
nettsidene.
Anders S: O/A forslag er godt. Hva er prisen dersom man trykker færre?
Kjell L: Kjøpe den som en dvd?
Marius K: Sak til neste DK på framtiden til Årboka?
Harriet W: Dersom det kun skal være til de som forhåndsbestille kan det være et
problem.
Arild W H: Er det optimal bruk av penger? Nettutgave eller dvd er en god ide.
Ola Ø: Inn på handlingsplanen for 2015?
Anders S: Mer avhengig av den tidligere til kåring av hunder. Annerledes nå.

8.

Jaktrådet.
Et år på det jevne når det gjelder resultater.
Tre hovedarb.oppg:
- laguttak NM/VM,
- Bronse KV lavland
VM, tas ut av de som er interessert. Resultatene i år viser at vi har noe der å
gjøre.
- Drifte NVC. Ca 90% registrerer resultater. Oppfordre til å registrere

-

9.

resultatene. NVC er en nettbasert cup som til enhver tid skal være
oppdatert.
Nedgang i ant poeng fra 2011 til nå. Samme trend på ant hunder
Kåring av årets hunder

Arild W H: Berømmer jaktrådet for å synliggjøre NVC
Midler til messer o.l. i distriktene
Styret har valgt å behandle alle likt.
Roger B: Krever ressurser å være utstiller
Bente Ø: Promotering av rasene. Men ikke mange nye medlemmer. Allikevel
generer rekruttering. Litt passivt av HS å trekke støtten. Alle skal selvsagt
behandles likt.
Tore K: Veldig viktig å være tilstede. Kan søke HS om penger.
Kjell L: Villmarksmessen har vært et felles arrangement, ikke bare O/A. Viktig at vi
er der.
Roger B: De som kommer på slike messer kommer fra hele landet. Uvesentlig
hvilket distrikt som får bonusen med nye medlemmer.

