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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:
Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2017

Hovedstyrets innstilling:
Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
001/18

Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS

Distrikt

Antall medlemmer
pr. 31.12.2017

Agder

Antall stemmer
på RS 2018
31

1

Buskerud

125

2

Finnmark

39

1

174

2

Hordaland

80

1

Møre og Romsdal

24

1

Nordland

59

1

380

4

Rogaland

59

1

Troms

73

1

185

2

Vestfold/Telemark

96

1

Østfold

78

1

1403

19

Hedmark/Oppland

Oslo/Akershus

Trøndelag

Totalt
Totalt 1407 medlemmer inkl. utenlandske medlemmer.

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Valg av ordstyrer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
002/18

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Valg av referent og protokollunderskrivere
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
003/18

Saksutredning
Representantskapet skal velge referent og 2 representanter til å underskrive protokollen, jfr
Norsk Vorstehhundklubbs lover § 3-4, b.

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Nye distriktsrepresentanter er:
Agder: Njål Lundevik
Hedmark/Oppland: Roger Brenden
Hordaland: Mette Eknes
Rogaland: Ida Sollie
Østfold: Kristina Røed
Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
004/18

Saksutredning
Følgende nye distriktsrepresentanter er valgt for 2018:
Agder: Njål Lundevik
Hedmark/Oppland: Roger Brenden
Hordaland: Mette Eknes
Rogaland: Ida Sollie
Østfold: Kristina Røed

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Distriktenes valgkomiteer for 2018 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
005/18

Saksutredning
Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer:

AGDER:

BUSKERUD

FINNMARK

Helge Reinertsen
Magne Brynjulfsen

Terje Holmberg
Anders Simensrud
Christoffer Pedersen

Torhild Jakobsen
Linda Rognmo
Petter Kaald

HEDMARK/OPPLAND

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

Kristian Noer
Bjørn Strandvik
Tommy Andersen

Børge Follesøy
Tommy Bjerke
Tom Lilletvedt

Nils Jørgensen
Frode Erlandsen

NORDLAND

OSLO/AKERSHUS

ROGALAND

Morten Moe
Walter Paulsen

Bjørn Størkersen
Øystein Dahl
Bente Øfjord

Vidar Mong
Aleksander Kristiansen

TRØNDELAG

TROMS

VESTFOLD/TELEMARK

Arne Aalberg
Steinar Lund
Nathalie Myhre
ØSTFOLD
Sissel Marthinsen
Pål W Pettersen
Unn Johannessen

Kommentar: Troms har ingen valgkomite.

John Halvor Madsen
Åse I Furuheim
Ulrich Aasland

Saksbehandler:
Anders Simensrud

Årsberetning for 2017
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:
Årsberetning for hovedstyret i NVK 2017

Hovedstyrets innstilling:
Årsberetning for 2017 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
006/18

Hovedstyrets årsberetning 2017
Styret og sentralt tillitsvalgte
Leder
Nestleder

Anders Simensrud
Marius Kjønsberg

Styremedlem
IT
Avlsråd leder
Jaktråd leder
Jaktråd/red FH
Uts.ansv.

Signe Karin Hotvedt
Trude Lien
Geir Henning Strøm
Harriet Wiggen
Anne Grete Langeland

Vara

Odd Erik Rønning

Sekretær
Kasserer

Britt Svendsen
Bente Holm

Avlsråd KV

Anne Grete Langeland
Tommy Andersen erstattet med Karina Kolflaath april 2017.
Solveig Strøm Aaknes erstattet med Terje Bradal desember 2017.

Avlsråd SV

Tor Asle Eliassen
Torgeir Dahl
Sigurd Nikolaisen

Avlsråd LV

Helge Heimstad

Dataansvarlig Ståle Garborg
Webredaktør
Redaksjon

Signe Karin Hotvedt
Harriet Wiggen
Morten Bøhmer
Ida Solli

Materialforvalter
Britt Svendsen
Revisor
Vararevisor

Morten Sørensen
Kjetil Kristiansen

Valgkomite

Ola Øie
Tore Kallekleiv
Øystein Eriksen

Representasjon
RU/FKF
Anders Simensrud
Marius Kjønsberg

FCI kontakt

Audun Kristiansen

Hedersbevisninger
Nina Smidtsrød fikk utdelt vel fortjent gullmerke på NVK RS 2017.
Møter
Vi har hatt 10 styremøter i perioden, distriktskonferanse og RS.
Landssamlingen i pinsen var på Buhol i regi av NVK Oslo/Akershus.
NVK var representert med Anders Simensrud og Marius Kjønsberg på Fuglehundtinget som
var i Sandefjord i regi av Vestfold fuglehundklubb.
Marius Kjønsberg har sittet som nestleder i RU.
Anders Simensrud sitter som RU representant i FKF sin lavlandskomite. Han har også sittet i
en NM lag komite for å se på NM lag reglene.
Jørn Tore Karlsen NVK sitter i FKF som representant for sentralt dommerutvalg.
Det har vært flere møter i RU, lavlandskomiten og NM lag komiten med mange viktige saker.
Det er god kjemi i hovedstyret og i RU.
Viktige saker
Vi vant alle NM lag, dvs 3 stk, i 2017 med KV og SV tok to sølv. Det er prestasjoner som ingen
andre klubber har klart før. Vi tok bronse i NM skog og hadde fantastisk flotte resultater i
VM med sølv St Hubertus damer. Se fyldig rapport i årsrapporten til jaktrådet.
Hjemmesiden har også vært viktig sammen med NVC cupen. Dette er noe vi har jobbet med
gjennom hele året og som har tatt mye tid. Se fyldig årsrapport fra IT gruppa.
Avlsrådet har også hatt mye dette året, bla har de sett på problemet rundt import hunder.
Ferdig stilling av rasekompendiet har vært jobbet med, men blitt forsinket. Det samme har
eksteriørdommerkonferansen.
Felles avlsråd har ikke fungert slik vi ønsker men vi håper at dette skal bli bedre i 2018. Det
har kommet noen nye ansikter i avlsrådet. Se fyldig årsrapport fra avlsrådet.
Jaktrådet har også hatt mye å gjøre. Spesielt NVC har de brukt enormt med tid på. De har
også tatt ut de fantastiske lagene til NM. Årets hunder har blitt kåret. Det er også startet
revidering av jaktprøve reglene. Der har NVK sendt inn 3 saker bla innføring av apport på
skog på alle premiegrader så det blir likt med dagens vk. En innskjerping av apportbeviset og
det siste er bruk av gps i ulveusatte områder på jaktprøver. Se fyldig årsrapport fra jaktrådet.
Vi har også jobbet mye med å få inn nye sponsorer. Noe vi tildels har lykkes med. På tampen
av året fikk vi også en hovedsponsor får den nye NVC.
Andre ting som sto på handlingsplan for 2017 var apportsaken (skog og apportbeviset). Det
blir behandlet på fuglehundtinget til våren.

Nettsiden har blitt nevnt tidligere. Den er vi meget fornøyd med. Mange treff på siden vår.
Ferdigstilling av rasekompendiet og eksteriør dommerkonferanse er forsinket som nevnt
tidligere. Mer aktiviteter og nye Distrikt representanter i Agder og Rogaland har vi ikke
lykkes med så dette må diskuteres videre. En sammenslåing mot Hordaland og
Vestfold/Telemark er en løsning styret har vurdert.
Flere instruktører ute i distriktene har vi heller ikke gjort noe med. Vi ser her at distriktene
selv må ta på seg dette. Medlemstallet går stadig ned. Dette bekymrer oss veldig.
På slutten av året fikk vi inne en liste fra FKF med et tosiffret antall NVK prøver som ikke var
godkjent. Det var flest apportprøver med forskjellige mangler. Mange av mail adressene i
terminlisten fungerte ikke. Noen hadde ikke betalt inn til dommerutdanningsfondet i FKF og
andre manglet papirer som skal sendes inn. Dette må bli mye bedre hvis vi skal arrangere
prøver. Det er veldig lite hyggelig å få et slik dårlig stempel fra NKK og FKF.
Antall medlemmer
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

1403 medlemmer 11 æresmedlemmer
1432 medlemmer 11 æresmedlemmer
1489 medlemmer 10 æresmedlemmer
1494 medlemmer 10 æresmedlemmer
1469 medlemmer 9 æresmedlemmer
1528 medlemmer 9 æresmedlemmer
1543 medlemmer 10 æresmedlemmer
1690 medlemmer 9 æresmedlemmer
1645 medlemmer 5 æresmedlemmer
1601 medlemmer 5 æresmedlemmer
1491 medlemmer 5 æresmedlemmer
1506 medlemmer 4 æresmedlemmer
1587 medlemmer 4 æresmedlemmer

Hovedstyret takker alle ute i distriktene for den innsatsen dere legger ned klubben i våre
hjerter.

Avlsrådets beretning for 2017
Avlsrådets sammensetning
Korthår: Anne Grete Langeland, Karina Kolflaat gikk inn for Tommy Andersen våren 2017.
Terje Bradal gikk inn for Solveig Strøm Aaknes høsten 2017.
Langhår: Helge Heimstad
Strihår: Sigurd Nikolaisen, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl
Leder: Trude Lien

Generelt
Det har vært avholdt 8 møter i AR dette året. Møtene har vært holdt som telefonmøter, og
vi har hatt 2 fysiske møter. Det første sammen med deler av avlsrådet i Svenske
Vorstehklubben i februar 2017. Mye er likt mellom Norge og Sverige, men litt ulik
oppbygging av organisasjonen. Sykdomssituasjonen i rasen våre ble diskutert. HD
situasjonen ble drøftet. Sverige sliter med økende antall B‐ og C‐hofter og har også lavere
røntgingstall enn vi har i Norge. Svenskene var meget interessert i HD‐indeksen vår og ville
gjerne høre mer om denne. Det ble snakket om å presse litt på kennelklubbene for å innføre
felles indekser, slik at det blir lettere å sammenligne helsestatus på tvers av landegrensene,
gjerne i hele Norden. Dette har vi i NVK tatt videre via RU til Felles Avlsråd (for alle
fuglehundklubbene)
Videre ble det diskutert avprøving av hunder og hvilke egenskaper som vektlegges.
Problemer med samarbeid ble identifisert og mulige løsninger funnet. Det ble konkludert
med å opprettholde kontakten. Vi ser fram til videre samarbeid med svenskene.
Årets andre fysiske møte var i desember der noen av avlsrådsmedlemmene var representert
ved Styrets julemøte på Gardermoen. I forkant av samling med Styret, hadde avlsrådet eget
møte. Hovedsaken på dette møtet var arbeid med å ferdigstille rasekompendiene.
Rasekompendiet for KV er nå ferdig, mens noe ennå gjenstår for SV og LV.
Arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer som tidligere mht.
paringshenvendelser, andre typer henvendelser og løpende arbeid med blant annet
utredninger og oppdateringer.
En sak det har vært arbeidet med hele året er rasekompendiene. Dette har vært tungt og
vanskelig arbeid for avlsrådet da det krever en del spisskompetanse på eksteriør og utstilling.
Vi har derfor hentet inn en del utenfra, blant annet skisser og bilder for god nok illustrasjon,
dette har vært tidkrevende arbeid.
Når alle rasekompendiene er ferdige vil de bli oversendt NKK for godkjenning og være
grunnlag for eksteriørdommerkonferanse.
Andre tunge og løpende saker er arbeid med ny avlsplan. Det er utarbeidet og utsendt
spørsmål til alle distriktene i arbeid med ny avlsplan, tanken er at alle skal få anledning til å
uttale seg om hvor vi vil gå med rasene våre.
Avlsrådet har arbeidet med nye skjema for innmelding av avlshund og innmelding av parring
som tilfredsstiller avlskriteriene. Vi ønsker å gå bort fra begrepet «godkjent parring». Vi
ønsker også å få til en digital løsning og vil arbeide videre med dette i 2018.

I samarbeid med forsker Jørgen Ødegård har avlsrådet forsøkt å finne gode løsninger på
beregning av avlsindekser for importer. Andelen importer i norsk vorstehhund‐avl er så stor
(importer er per definisjon alle individer som brukes i avl, som ikke er født i Norge), at det er
vanskelig å finne en god løsning.
Avlsrådet foreslår derfor at vi får anledning til å bruke skjønn i disse sakene, jf avlsrådets
forslag om dette som legges frem for RS 2018.

Valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen var høyere i 2017 på KV og SV. På KV var det registrert 32 kull med i alt
219 valper født i 2017. Det gir 26 flere valper enn i 2016. Av strihår ble det i 2017 født 13
kull med i alt 138 valper ( 51 flere valper enn i 2016). For LV er det registrert og født 2 kull
med tilsammen 13 valper, som er 3 valper færre enn forrige år.
NB! Det er et visst etterslep i registreringssystemet slik at ant. kull og ant. valper vil kunne
endre seg noe.
Valpeproduksjonen har periodevis vært for lav i forhold til etterspørselen, dette gjelder alle
3 rasene våre. Avlsrådet har diskutert hvordan vi kan stimulere til større valpeproduksjon.
Det er etablert avlspris og oppdretterpris som skal virke stimulerende. Vi har inntrykk av at
prisene er noe oppdretterne er opptatt av og at de derfor virker etter hensikten. Kriteriene
for avl er også under kontinuerlig vurdering. Det kan virke som om mange er svært ivrige i å
delta i konkurranser og derfor prioriterer prøvedeltakelse fremfor avl.
Det importeres en god del hunder, først og fremst fra Sverige og Danmark, men også andre
land er aktuelle.
Mht. importer er det for SV registrert 13 importer, fra Sverige og Danmark. For KV er det
registrert 8 importer, og det er registrert 5 importer av LV dette året. Vi skal være
oppmerksomme på at selv om mange importer kommer fra Sverige eller Danmark, har de
ofte opprinnelig opphav eller store deler av stamtavla fra andre land i Europa.
IT
Datahound, NVK’s hundedatabase fungerer godt og det virker som mange medlemmer
følger med på og benytter seg av dette verktøyet. Vi ønsker å få lagt ut flere bilder av
hundene, men er avhengig av å få tilsendt bilder fra eierne da systemet ikke åpner for at
eierne selv kan legge inn bilder.
Bilder av hundene kunne det vært mye mer av og alt for få benytter anledningen til å få lagt
ut gode bilder av sin hund.

Avlsrådet prøver å holde lister over avlshunder oppdatert, men er avhengige av at eiere
melder inn endringer, vi har ikke mulighet til enhver tid å holde oversikt over hunder som
har kvalifisert seg med nye resultater eller hunder som skal fjernes ved for eksempel sykdom
eller død.
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2017 har gått fortløpende etter hvert som vi har fått
dem tilsendt, og vi er noenlunde ajour med dette arbeidet.
Vi får sporadisk noen henvendelser om prøvestarter som mangler i NVK’s database.
Henvendelsen må først sjekkes i NKK’s DogWeb. Ligger de der og ikke i NVK databasen kan
henvendelse gjøres til AR. Det kan ta 2 – 4 uker fra et prøveresultat er synlig i DogWeb til
det er synlig i Datahound. Dette har med hvor raskt NKK legger dataene ut på filer, så vi kan
få tak i dem og oppdatere Datahound. I perioder har det vært et lenger etterslep her, opptil
8 – 9 uker.
Utviklingen av HD
AR følger med på utviklingen av HD for rasene våre for å se på mulige trender og tiltak.
KV
For KV kom 8 hunder av 115 røntgede(mot 7 av 108 i 2016) ut med grad C. Ingen med
sterkere grad. Dette er omtrent på linje med tidligere år og vi må kunne konkludere med at
situasjonen er bra med tanke på HD – situasjonen for KV.
SV
Det er i 2017 røntget 88 stk. SV, 14 flere enn i 2016. Av disse var det 11 stk. som hadde HD
grad C og 1 med grad D. Dette gir en HD‐prosent på 13,6 for 2017.
Ser vi på de som er født i 2015 , er 51 % av disse røntget med knappe 6 % HD. I 2016‐
generasjonen er 21% røntget, 11,5 % med HD.
Flere i disse årgangene må røntges før vi har god nok oversikt til å konkludere.
Prosenttallene for HD de seineste årene, uavhengig av registreringsår, ser slik ut:
2015: 20%, 2016: 9,5%, 2017: 13,6%.
Som vi ser er det store svingninger, dette skyldes at det er lave tall, og få hunder med HD gir
store utslag.
Konklusjonen er at vi må følge godt med på HD situasjonen for SV. Hos denne rasen er
arvbarheten for HD høyere enn på de andre rasene. Det positive med dette er at da kan vi
gjøre noe med det! Dette gjør vi gjennom avlskriteriene og krav til samlet HD indeks i tillegg
til fri‐status for avlsdyr. I forsøk på å øke andelen hunder som røntges ble det i 2017 sendt
ut brev til SV eiere med hunder mellom 2‐ 5 år som ikke har røntget hundene sine med

oppfordring om å gjøre dette.
LV
For LV er registreringstallene og antall røntgede hunder så lavt at det ikke er så mye som skal
skje før HD‐andelen ryker i taket. I 2017 ble det røntget 16 hunder, 1 med C, 2 med B og
resten A. Hvis vi regner fra og med hunder født i 2010 til 2016 er det totalt HD‐røntget 91 av
167 hunder. Dette utgjør bare 54%, Det jobbes med å øke prosentandel røntgede hunder
totalt. Alt i alt må vi kunne si at situasjonen på LV er god med tanke på HD,selv om det som
sagt er lave tall og derfor vanskelig å komme med klare konklusjoner.

Annet vedrørende helse
Avlsrådet følger med på sykdomssituasjonen for rasene våre både i Norge og i andre land.
Det dukker fra tid til annen opp «nye» sykdommer. Avlsrådet har blant annet sendt
henvendelser til raseklubbene i Europa og spurt om situasjonen vedrørende vWD på KV da vi
fikk meldinger som tydet på at dette kunne være mer utbredt enn vi var klar over. Vi er ikke i
mål med denne utredningen, men så langt har vi ikke holdepunkter for å si at dette er noe vi
vil få problemer med i Norge.
Det kommer sporadiske meldinger om sykdommer, men ikke noe som er alarmerende og
antall meldinger ligger på samme nivå som tidligere år. Vi kan bare oppfordre oppdrettere
og hundeeiere til å være åpne og ærlige om eventuelle sykdommer slik at vi får god oversikt
og kan legge strategi og planlegge avl for å redusere sykdommer.
NKK har opprettet muligheter for registrering av arvelige sykdommer i Dogweb, dette er
positivt og noe vi må utnytte i arbeidet vårt. Vi vil undersøke og utrede hva som er aktuelt å
legge inn her.
Representasjon
AR‐representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer,
og blant annet var avlsrådsleder og hele avlsrådet for KV tilstede ved klubbens
hovedsamling i pinsen. Vi hadde «avlsrådets time» og opplevde at det er stor interesse og
mange spørsmål knyttet til avlsrådets arbeid. Dette er positivt. Avlsrådet sto i tillegg for
hannhundskue, der det var påmeldt 9 KV og 7 SV. Dette er en arena der oppdrettere kan få
sett på aktuelle hannhunder og hannhundeiere kan få vist frem sine hunder. Dette er positivt
for interessen for avl og noe vi håper å videreføre på kommende landstreff.
Apportprøvene samler svært mange startende fra våre raser. Et meget godt samlingspunkt
for vorstehhund‐eiere og en god plass for rekruttering av nye vorsteh‐eiere. Apportprøvene
og apportkurs er en meget god aktivitet å invitere potensielle vorsteh‐kjøpere til.

Henvendelser om parringer
Avlsrådet opplever at vi ofte kommer litt sent inn i planlegging av kull. Vi kunne ønske oss å
være med på mer langsiktig planlegging med den enkelte oppdretter. Mange har allerede
bestemt seg for hannhund når de kontakter avlsrådet. Det er positivt med aktive
oppdrettere, men avlsrådet kan i en del sammenhenger sitte på informasjon som kan være
nyttig for den enkelte, og avlsrådet ønsker å være en aktiv medspiller når det gjelder å
utrede hvilke muligheter som foreligger.
Avlsrådets oppgave er jo også å se på hva som er det beste for rasen totalt sett, og kan
komme med råd i forhold til det.
Det er viktig at oppdrettere følger opp og informerer avlsrådet om 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.
AR har laget en oversikt som viser hvordan man bør gå fram når man planlegger kull og
håper dette kan være en god veiledning.
Avlsplan og RAS (Rasespesifikk avsstrategi)
Våre RAS‐dokumenter ble levert til og godkjent av NKK i 2014 . RAS‐dokumentene skal være
«levende» dokumenter som gjennomgås jevnlig og oppdateres ved behov. Klubben har i
tillegg en avlsplan som gjelder for årene 2010 til 2019. Avlsrådet mener det er
hensiktsmessig å samle disse dokumentene i ett og samme dokument. I 2017 startet vi
derfor arbeidet med ny avlsplan. Distriktene er invitert med på arbeidet og kan spille inn
forslag til avlsrådet. Arbeidet med ny avlsplan/RAS vil fortsette i 2018 og ferdigstilles i 2019.
Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med de andre nordiske landene på flere nivåer. Det er et ønske om
å utvide kontakten, og i 2017 hadde avlsrådet møte med det Svenske avlsrådet, dette er
omtalt under «Generelt».
Vi vil arbeide for å holde god kontakt med naboland også i fortsettelsen. Dette er viktig da vi
deler mye avlsmateriale.
Avlsindekser og norsk avl

Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i planleggingen av avlsarbeidet. Som omtalt flere
ganger har vi problemer med å håndtere importer i indekssystemet, importene får ikke
representative indekser og blir således ikke «rettferdig» behandlet i systemet. I 2017
bestemte vi derfor at vi Inntil videre heller må se på en mere fleksibel handtering av indeks‐
systemet for godkjenning av importerte hunder i avl. Vi skrev i årsmelding for 2016 at dette
måtte bli en prioritert sak i 2017. Avlsrådet har derfor utarbeidet et forslag om bruk av
skjønn når det gjelder indekser. Dette legges frem for RS 2018.
Det gjelder å få inkludert importene i det norske avlsarbeidet på en fornuftig måte og det er
svært viktig at avkommene mønstres på prøver og utstillinger, og blir røntget. Vi ser at
indeksene på importene relativt raskt korrigeres opp til «riktig» nivå når dette skjer.
Mange av de importerte hundene har kuperte haler og kan derfor ikke delta på norske
prøver. Fra et avlsmessig synspunkt hadde det vært en fordel om disse kunne få vise seg
frem på prøver under norske forhold. Bretonklubben som delvis har samme problemstilling,
tok initiativ til et møte med NKK der også NVK var invitert og deltok. Fra klubbenes side ble
det vist til og ytret ønske om større mulighet for dispensasjon fra regelverket slik at kuperte
hunder kan stilles på prøve. NKK vil jobbe videre med dette.
NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med
avlsplanen og RAS‐dokumentene. Ettersom det er en relativt stor andel importer/import av
gener, er det begrenset hvilken innflytelse NVK og våre tiltak har på utviklingen av hundene
våre. Våre hunder blir påvirket av den avl som føres i landene vi importerer hunder fra.
Dette trenger ikke være negativt, men utviklingen blir mer uforutsigbar både når det gjelder
helse (HD), gemytt, eksteriør og jaktlige egenskaper. Kontakt med andre land og vårt møte
med det svenske avlsrådet er derfor viktig sett i denne sammenhengen.
Arbeidet for å få den norske hundedatabasen oppdatert med data (først og fremst HD‐data)
fra SKK og DKK vil også være viktig i denne sammenheng. HD‐info som kan deles felles i de
Nordiske land (inkludert Finland) er som nevnt noe vi har startet arbeidet med.
Sluttkommentar
Vi ønsker at oppdrettere og hundeeiere skal se på Avlsrådet som en god ressurs for den
enkelte hundeeier, og for klubben. Avlsrådet har mange oppgaver, en av dem er å håndtere
henvendelser om avl etter de retningslinjer som ligger i avlskriteriene, som er vedtatt av
DK/RS. AR har også som oppgave å tenke på avlsarbeidet for rasenes beste i det lange løp,
noe som det ikke alltid er så lett å se for den enkelte.
Mange medlemmer er interessert og engasjert i avl og i avlsrådets oppgaver, Dette er
positivt. Imidlertid er det enkelte som ikke ser hvilken rolle og hvilket handlingsrom avlsrådet
faktisk har. Dette kan av og til slå ut i negativ omtale og kritikk, ikke minst på sosiale medier,
ofte ser vi at feil fakta ligger til grunn og spres. Saklig kritikk og innspill er vi glade for, dette

er greit å forholde seg. Mindre saklig kritikk og mistenkeliggjøring av hensikter er
belastende for avlsrådet og fører til slitasje. Vi ber medlemmene huske på at avlsrådsarbeid
er frivillig arbeid og at avlsrådet kun ønsker det beste for rasene våre.
Figur1. Registreringstall for perioden 2000 – 2016 (eskl.importer)
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Årsberetning Jaktrådet 2017
Da er enda et år ved veis ende, og året skal oppsummeres. Vi har mange svært gode hunder
blant våre raser, og vi har tatt godt med premier også i 2017. Høydepunktet er vel innsatsen
under årets NM‐lag konkurranser der KV greide å ta alle gullene, og SV fulgte opp med sølv
på høyfjell og lavland. Dette er første gang en rase har tatt alle gullene på en sesong og vi blir
dermed historisk. Gratulerer til alle sammen!
Individuelt i NM kunne vi vel ha ønsket oss bedre resultater totalt sett. Unntaket er NM‐skog
der vi klarte å kapre 3 plassen. Registrerer at det blir diskutert årsaken til at vi har kun 7
hunder til start her. Men som alle vet er tilbudene mange på denne tiden av året, og mange
må prioritere hva de skal være med på.
Også årets VM ble en opptur etter sist års mange uenigheter. Våre raser kapret nesten alle
plassene og vi klarte å oppnå flotte premier.
Vi har også mange unge hunder som presterer svært godt. Så fremtiden ser lys ut slik vi ser
det.

Må også nevne NO32304/15 SV A‐Myrtel av Brandsegg Søndre som vant årets Rolv
Sevendals minneløp.
NVC
Etter fjorårets skifte av ny hjemmeside ble vår gamle NVC nedlagt. Jaktrådet ble da pålagt å
vente på å lage ny NVC da styret ikke var sikker på hvor mye vår nye hjemmeside ville koste.
Vi var lovet et regneark som en mellomløsning med en del funksjoner i. Når sesongen kom i
gang viste det seg snart at dette ikke fungerte noe bra og den ble dessuten svært tungvint å
oppdatere.
På senvinteren ble vi kontaktet av Robert Brenden som hadde vært på NM vinter i Andenes.
Han hadde vært i kontakt med Håkon A. Myra som har laget cupen som Harstad og
Vesterålen FHK har. Håkon sa seg villig til å hjelpe oss med å lage en ny cup. Etter ferien kom
Ståle Garborg igjen på banen. Han og Håkon snakket samme språk og kommuniserte meget
godt. Vår cup var mye mer avansert og det trengtes derfor å gjøres en stor jobb for å tilpasse
hans versjon til våres. Mange hundre meldinger og mailer senere kunne vi endelig
presentere den nye løsningen etter at alle årets resultater måtte legges inn på nytt. Med
andre ord en stor jobb som har blitt gjort. Så takk til alle sammen.
Håper nå at alle synes dette er blitt bra, og melder inn resultater som aldri før til neste år.

NM‐LAG VINTER
Her ble følgende hunder tatt ut:
KORTHÅR
NO36535/11 Itza`s Heidi, Anne Maj Krogh
NO54523/12 Tiurjegerens Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
NO49316/13 Rypesteggens COT Ravna, Ulf Antonsen
Res:
NO54523/12 Sognexpressen`s Kzb Nikita, Robert Brenden
STRIHÅR
NO34566/11 Ben Av Raisjav`ri, Sigbjørn Nyborg
NO54868/12 Fallvinden`s E‐Likka, Trude Langstrand
NO55440/10 Fallvinden` D Mattis, Torgeir Dahl
Res:
NO32304/15 A‐Myrtel Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum
Her tok Korthår laget gull etter en spennende finale, der alt ble avgjort i siste slipp.
KV Rypesteggens COT Ravna til Ulf Antonsen ble beste hund på laget og fikk dermed
mesterskapspokalen.
Strihårslaget gjorde også en god figur og havnet til slutt på 5 plass.
Individuelt ble det en mager uttelling, med SV Fallvindens` Mattin som eneste lyspunkt. Han
klarte å oppnå en 2.VK kvalik.
ARTIC CUP
Her stilte bare en fra våre rekker til start. KV Huldremyras BKB Eris til Ingeborg Nina Nygård,
men det uten tellende resultat.

SØR NORSK UNGHUNDMESTERSKAP
KV Perletjønna`s Zicita og fører John Halvor Madsen fikk 3.pr SNUM kvalik. Var også eneste
fra våre rekker i finalen, men klarte ikke å premiere seg her.

NM‐SKOG
Ikke så alt for mange av våre raser stilte til start. Men NO46921/10 KV Haugtuns`s Ftb Frøken
Kalla til Lisbet Reinertsen markerte seg sterkt med 3.VK kvalik og 3.VK finale. Også SV En Ja
Til Elisabeth B Flåta klarte en fin 2.VK kvalik.

NM‐ LAG HØYFJELL
Her ble følgende hunder tatt ut:
KORTHÅR
NO49316/13 Rypesteggens COT Ravna, Ulf Antonsen
NO49314/13 Rypesteggens COT Eowyn, Sveinung Steine
NO44723/12 Aska, Jens Thomas Sagør
Res: NO42733/12Tiurjegerens Sheriff, Roar Heggdal
STRIHÅR
NO55440/10 Fallvindens Mattis, Torgeir Dahl
NO21449/08 Gressfjellets Nemi , Ørjan Alm
NO34566/11 Ben av Raisjav`ri, Sigmund Nyborg
Res: NO49885/13 Tareskogens Rogg, Ketil Arntsen
Her meldte Ørjan frafall med Nemi og Rogg steppet inn på laget.
For andre gang i år tok Korthårlaget Gull, mens Strihårlaget fikk en sterk sølv medalje.
Beste hund ble KV Aska til Jens Thomas Sagør og fikk den ettertrakte høyfjellspokalen.
Nummer to i konkurransen ble Ben.
Individuelt fikk vi derimot ingen tellende resultater.

NORSK DERBY
Her hadde vi 8 hunder på startstreken. NO33345/16 KV Perletjønna`s Zicita greide å kapre en
1.pr.kval. Og til sammen 3 gikk videre til semien. Herfra klarte kun SE13577/2016 KV
Aphäxans Remo til Jon Inge Alstavold å kvalifisere seg til finalen, men dessverre uten
tellende resultat der.

FORUS OPEN
Her fikk NO40061/16 KV Vitjar`s Saga og Audun Kristiansen en 2.UK kval. Men klarte ikke å
premiere seg i finalen.

NM LAVLAND
KORTHÅR
NO56449/12 Sagåsens Nico, John Halvor Madsen
NO36026/13 Peppa, Fredrik Engel Sætereng
NO50975/12 Volleåsens Amigo, Ivar Ekenes
RES:Kaiser. NO44721/14 Geir Sve
STRIHÅR
NO43102/12 Spelldragets Golddigger, Randi Schulze
SE57797/2011 Ullekalvs Si‐Frøken, Lone Gudim
SE38745/2013 Landinernas Trygve, Ida Solli
Res:NO09474/07 Gressfjellets Quick Step, Randi Schulze
Nok en gang tok KV‐laget gull, og igjen tok strihårlaget sølv. Og med dette ble KV historisk
som det første laget som klarte å vinne alle tre NM‐Lag. KV Sagåsen`s Nico Ble beste hund
individuelt og fikk mesterskapsfatet. SV Ullekalvs Si‐Frøken ble nummer 3 og KV Peppa ble
nummer 5.
Individuelt var hele 33 vorstehhunder påmeldt. Fire premierte seg i kvaliken:
SV Munkefjellets Palo, Rune Brenna 1.VK kvalik
KV Volleåsen Amigo, Ivar Eknes 1.VKm/CK kvalik
KV Sagåsens Nico, John Halvor Madsen 3.VK kvalik
NO 48018/14 SV Schous Sara, Bjørn Nyhagen 4.VK kvalik
Totalt 8 hunder kvalifiserte seg til semifinalen. Fire SV og fire KV.
Her tok KV Nico 5.VK semifinale og KV Kaiser og Geir Sve slo til med en 1.VK m/CK. Og de
kvalifiserte seg dermed til årets finale. Dessverre klarte ingen av dem å premiere seg her.
VM/MIDDELHAVSCUP I HERM FRANKRIKE.
Følgende hunder ble tatt ut fra våre raser:
NO44721/14 KV Kaiser, Geir Sve
NO41292/10 SV Fjellgløtts AKG Haldor, Ida Solli
NO36026/13 KV Peppa, Fredrik Engell Sætereng
I Middelhavscupen oppnådde KV Peppa og Fredrik en Tres Bon(2 premie).
I VM imponerte Kaiser og Geir Sve og fikk en ettertraktet Excellent (første premie) første
dag, og fulgte senere opp med en Tres Bon på prøvene siste dag.
I St. Hubertus (VM i praktisk jakt) kom SV Haldor og Ida til finalen. Måtte se seg slått her,
men fikk med seg en meget sterk sølvmedalje hjem til Norge.
Gratulerer til alle!

ÅRETS HUNDER
NVK
Årets vorstehhund: NO36535/11NUCH KV Itza`s Heidi, Anne Maj Krogh
Årets allroundhund: NO49314/13 KV Eowyn, Sveinung Steine
Årets unghund: NO42204/16 KV Suldølen`s Tullamore, Wenche Due /Arild W.Hansen

NVC
Årets vorstehhund NVC: NO36535/11 NUCH KV Itza`s Heidi, Anne Maj Krogh
Årets langhår: NO57015/13 LV Rognhøgdas Trixi, Guri Rongland Aarnes
Årets høyfjellhund AK/VK: NO54670/12 NUCH NJCH NJ(K)CH Munkefjellets Palo, Rune O.
Brenna
Årets unghund høst: NO48634/16 SV Bekkstuggu`s DBM Dobra Malene, Rolf Leon Gaundal
Årets unghund allround: NO42204/16 KV Suldølen`s Tullamore, Wenke Due/Arild W. Hansen
Årets strihår allround: NO43102/12 C.I.B NSEUCHN NJ(K)CH SV Spelldragets Golddigger,
Randi Schulze
Årets Skogsfuglhund: NO44720/14 NUCH KV Ero, Lisbet Ottesen
Årets unghund lavland: NO42204/16 KV Suldølen`s Tullamore, Wenke Due /Arild W.Hansen
Årets lavlandshund: AK/VK: NO56449/12 Sagåsens Nico, John Halvor Madsen
Årets KV allround: NO44720/14 NUCH KV Ero, Lisbet Ottesen
Årets vinterhund: NO36535/11 NUCH Itza`s Heidi, Anne Maj Krogh
Årets unghund vinter: NO40092/15 NUCH Tae Ellevill, Nina Smidsrød
NVK`s kombinertpremie:

Årsberetning NVK IT 2017
Rett før årskiftet i 2016/2017 gikk NVK over fra Scooter (Tag Studio) til Idium (Wordpress).
Overgangen gikk smertefritt, og løsningen har innebåret store besparelser for klubben. Alle
distrikter er nå oppe med egne publisister, om enn med stort sprang i aktiviteten. Noen
distrikt har trengt bistand, mens andre har så liten aktivitet at det har holdt med Facebook‐
gruppene.
Utover våren ble det klart at den nye løsningen med NVC basert på regneark, ikke fungerte
tilfredsstillende. Vi fant ikke noen plug‐ins i Wordpress som kunne brukes, og arbeid ble
igangsatt for å utvikle en egen løsning som kunne implementeres. Dette bød på nye
vanskeligheter. Løsningen ble at vi utviklet og etablerte en helt ny løsning på egen URL og
egen server (nvc.vorsteh.no). Denne løsningen ble lansert i november. Mer om den under
Jaktrådet.
Men vi mangler fortsatt en god løsning på nettsida for direktesøk på hund i Datahound. Og vi
skulle gjerne hatt finere valpelister. Dette får stå på planen for mulige forbedringer i 2018.
Redaksjonen:
Redaksjonsgruppen har i perioden bestått av Ida Sollie, Morten Bøhmer (IT), Ståle Garborg
(IT), Harriet Wiggen og Signe Karin Hotvedt (web.red.) Harriet og Signe har dekket alle de
store mesterskapene og de fleste høystatusløp mellom seg.
I tillegg har Morten og Signe holdt i kontakten med Scooter/Tag og Idium, og Ståle, Morten
og Harriet har jobbet med ny NVC‐løsning.

Drift:
Samarbeidet med Idium har gått smertefritt. Support og kundekontakt fungerer utmerket.
Oppetiden på vorsteh.no har vært 100 prosent. Internt har vi slitt noe med registreringen i
Google Analytics, som er statistikkverktøyet, men i juni ble kodefeil rettet slik at dette nå er
på plass.
En liten justering er bestilt i oppsettet på forsiden: Utvidelse av antall nyhetssaker på
forsiden er økt fra 6 til 12 for å vise fram mer av det ferske innholdet. I perioder har
omløpshastigheten på forsiden vært så høy at ferskt innhold har forsvunnet i raskeste laget.
Stor aktivitet
Antall registrerte forfattere var 31.12 var 52, hvorav 11 er redaktører med utvidet tilgang, og
1 er administrator med full tilgang.
Et mindretall av forfatterne er aktive, men alle distrikter, unntatt Finnmark og Møre og
Romsdal, har publisert innhold i år. I noen distrikter er aktiviteten svært høy. Det er naturlig
nok noen av de distriktene med flest medlemmer og mest klubbaktivitet. Det er fint hvis
flere kan bli inspirert til å ta pennen fatt. Redaksjonsgruppen forsøker å koble sammen
hjelpere her.

Innhold:
Antall publiserte artikler og sider i perioden: 585 artikler. 122 statiske info‐sider. 2307
bilder/filer er lastet opp.
Det er litt ensidig innhold med jaktprøveresultater, som i en del tilfeller er spredt via
Facebook og dermed kjent for mange, allerede. Da følger brukerne sjeldnere lenken inn på
nettsiden vår, hvis vi ikke kan love mer enn en gjentagelse.
Det er viktig å ha fokus på sidevisninger (og spre lenker på Facebook), fordi da vil våre
sponsorer få visning av sine bannere, og noen lesere vil gå videre til sponsorenes
hjemmeside. Det er dette de betaler for.
Vi trenger mer innhold som dekker flere aktiviteter enn prøver, for eksempel gode jakt‐
historier, apporttrening, regelforklaringer, utstillingstips, bildefortellinger osv. Vi trenger
også flere artikler som informerer om bredden i det vi driver med: Hundedressur, ulike
innlæringsmetoder, valpetrening, mentaltester, hundehelse, gemytt, hundekjøring, agility,
førstehjelp osv. Her har vi antagelig ressurssterke medlemmer i våre rekker som kanskje ville
like å bidra mer?

Stor trafikk
Google Analytics: Et feil i oppsettet ved inngangen til året gjør at vi ikke har komplett
statistikk. Men det er svært gode tall for andre halvår.
Antall brukere
20.000 unike brukere er registrert. Det er under den gamle nettsiden, som lå på rundt
30.000 unike brukere i 2016. En "unik bruker" er en "dings", altså en datamaskin, nettbrett
eller mobiltelefon. De fleste av oss har altså vært mange brukere i løpet av denne tiden. Jeg
venter derfor at tallet vil fortsette å øke noe, med komplett statistikk og fordi vi kjøper stadig
nye dingser med egne IP‐nummer.
Men det er to andre, mulige årsaker til noe lavere tall på unike brukere: 1. Større
konkurranse fra Facebook: Brukerne finner svarene og nyhetene der. 2. Bruken konsentreres
rundt mobiltelefonen, både for lesing og publisering/redigering. Desktopmaskinene blir
færre, og dermed telles færre unike brukere.
Ca 1.500 brukere kommer ukentlig. Dvs. ikke langt unna medlemstallet vårt.
Antall sidevisninger
Tallet på sidevisninger har sunket med 11 prosent fra 2016. I andre halvår 2016 hadde vi
136.000 sidevisninger. I andre halvår 2017 var det 121.000.
Sidevisninger per måned: 20.000 i juli, 23.000 i august, så litt ned i september til 19.000.
Oktober 32.000, november 26.000. Oktobertallet i 2016 var på 37.000, som var all time high i
gammel løsning. Dette er forbløffende, tatt i betraktning at vi ikke har hatt en NVC‐løsning
oppe i prøvesesongene dette året.
Beste dag 2017: Torsdag 31. august: 1866 sidevisninger. Det er dagen for NM lag på
Kongsvoll – hvor KV tok gull og SV sølv etter en sinnsykt spennende lagkonkurranse.

Mest vist er forsiden, deretter følger Lenkeside.
Mest brukte artikkel: Valpelister med lenke til Datahound.
Mest leste nyhetsartikkel er Høgkjølprøven 2017.

Mye lest er også artiklene for de store prøvene på Holleia og Åstjern. Det er fyldige artikler
med mye informasjon og bilder, artikler hvor leseren må klikke seg inn for å finne svar. Korte
nyhetsartikler om enkeltpremier blir ikke åpnet så ofte. Årsaken ligger trolig i at brukerne
skanner innholdet i forsidevisning, og trolig enda oftere kun på Facebook‐delingen.
Hvis vi skal få flere visninger (og flere glade sponsorer), kan vi være litt mer taktiske her, uten
å falle ned i den irriterende "les svaret her/se hva som skjedde" osv. De korte
premieartiklene kunne med fordel inneholde kritikk‐teksten, poengene, og gjerne vinnerens
beskrivelse av hvordan premien ble oppnådd/følelsen etterpå. Bildet bør helst være
breddebilde, ganske nært fotografert, for å fungere som oppslag på nett.
Typisk bruker
En typisk bruker blir på våre nettsider fra 140 – 160 sekunder per økt (brukersesjon), og ser
på 2,6 sider i gjennomsnitt. Det er en lesetid omtrent på nivå med gammel løsning, men med
visning av noen færre sider. Det betyr at leseren blir lengre på hver side, og det kan tyde på
at leseren har funnet frem til det stoffet vedkommende lette etter. Det kan skyldes en
forbedret navigasjon og bedre søkemulighet.
Trafikken er høyest mellom kl. 20 og 22 på kvelden, og det gjelder alle dager. Lesetiden er
betydelig lenger på kveldstid enn midt på dagen. Mandag er ukas travleste dag, med
kjempetrafikk både formiddag og kveld.
I løpet av året er løsningen for lokalnavigasjon forbedret. Med god lokalnavigasjon
(høyremeny inne i artikler) og god lenkebruk inne i artikler, kan vi få vist frem mer av
innholdet og beholde leseren lenger.
Fordelingen mellom PC og mobil er jevn. 43 % av brukerne er på PC, 42 % på mobil og 15 %
på nettbrett. Mobilbrukere: iOS 62 %, Android 37 %.
Flest brukere er naturlig nok i Norge. Men 4,7 prosent av brukerne våre er fra Sverige.
Deretter følger Nederland og Spania.
Brukerne kommer ca. 1/3 fra søkemotorer, 1/3 fra sosiale medier og 1/3 skriver adressen vår
direkte inn i nettleser.

Sponsorer:
Vi har ved årets utgang tre hovedsponsorer: Nordbohus, Alf Hansen og Advokat Lykke (5‐
10.000 kr/år). Disse vises i høyrespalten på alle artikler. I tillegg har vi en løpende stripe
nederst på alle sider med flere mindre sponsorer (2‐3000 kr/år). Her er det nå en ny
mulighet for lokallag å lage en egen tilleggsliste, se Buskerud som eksempel hvor lokal
sponsorvisning er lagt inn her. Dermed blir det også enklere å skille mellom redaksjonelt
innhold og annonsørinnhold.

Nytt siden lansering:
1. Mulighet for å lage Lokal sponsorliste for hvert distrikt
2. Egne bildemapper per DK (har vært etterspurt)

Anders Simensrud
leder

Saksbehandler:
Bente Holm

Regnskap 2017
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:
Resultatregnskap og balanse for 2017
Revisjonsberetning 2017

Hovedstyrets innstilling:
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Saksutredning
Hovedstyret fremmer følgende forslag til handlingsplan for NVK i 2018:









Ny avlsplan og ferdigstille rasekompendier
NM høyfjell 2018
Systematisere sponsorinnhenting
Rekruttering av nye medlemmer
Planlegge nytt avlsseminar
Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse i 2018.
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Hovedstyrets innstilling:
Forslaget fra NVK Oslo/Akershus vedr endring av avlskriterier avvises.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
NVK Oslo/Akershus har fremmet forslag til endring av avlskriteriene i NVK med følgende
begrunnelse:
Da det de siste årene har vært en stadig økende trend at færre benytter seg av Avlsrådet i
NVK og mer og mer av avlen på våre raser skjer utenfor klubben mener vi det er på tide å
gjøre en endring. Dette for å imøtekomme medlemmenes ønsker, og i større grad være i
stand til å påvirke avlen.
I nåværende avlskriterier stilles det krav til både egenprestasjoner (premiert på
jaktprøve/utstilling og HD status) og en samlet Indeks på kombinasjonen basert på slektskap
(Ødegård indeks). Ødegårdindeksen har viste seg utfordrerne i bruk. Både pga av
manglende oppdateringer, og det at modellen ikke er i stand til å takle importerte hunder.
Det skal komme 2 oppdateringer pr år. Dette har sjelden skjedd. De to siste oppdateringene
kom hhv. i desember 2016 og oktober 2017. I praksis blir dette 1 gang pr år.
Importerte hunder settes ikke til rasen middelverdi men en historisk middelverdi noe som gjør
at disse hundene ikke fyller nåværende krav. Avlsrådet har lovet en løsning på dette, men
har ikke vært i stand til å løse denne utfordringen.

Med bakgrunn i dette fremmes det derfor ett forslag til endring av avlskriteriene i NVK.
Alle hunder som fyller disse kravene vil oppnå godkjent parring i NVK
1.1 Korthåret vorstehhund (KV)



Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter
gammelt utstillingssystem
 HD: Fri dvs. status A eller B
1.2 Strihåret vorstehhund (SV)





Jaktprøve: Min. 2.UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter
gammelt utstillingssystem
HD: Fri dvs. status A eller B
Von Willebrand Disease (vWD),blødersjukdom: Avlshund skal være testet fri for gen for
vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner

1.3 Langhåret vorstehhund (LV)




Jaktprøve: Hunden skal ha deltatt på ordinær jaktprøve min. 3 ganger og vist godkjent
stand på minst én av disse.
Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter
gammelt utstillingssystem
HD: Fri dvs. status A eller B

Kriteriene den enkelte rase har rundt antall avkom/kull, helse og prestasjoner på avkom
skal gjelde som i dag

tillegg skal NVK utarbeide en liste over anbefalte avlshunder. Disse hundene skal
presenteres på valpelisten som anbefalte individer som både slektskapsmessig og med
egenprestasjoner er over rasesnittet.
I

Følgende krav stilles til en anbefalt avlshund:
Dokumenterte viltfinneregenskaper (10 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon
(EsM/MS) høyere enn 105 samt viltfinnerindeks og jaktlystindeks (Ødegård) høyere enn
100. Ved spesiell høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 20 starter, kan krav til
viltfinnerindeks(Ødegård) fravikes
• HD status fri ( A eller B)
• 1 pr UK/AK/VK eller tilsvarende på jaktprøve i Norden
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år

Ved å bruke denne modellen vil man fange om en større del av medlemsmassen. Det bør
vurderes bruk av HD indeks på SV, men da må det kvalitetssjekkes at dette ikke straffer
importer. Den enkelte oppdretter står friere til å velge, samtidig som man synliggjør anbefalte
avlsindivider som prestere både på jaktprøver og utstilling. Ved å velge denne modellen
løser man også mye av problematikken rundt importer. Disse må riktig nok starte noe mer,
men dette gir en trygghet på at individet leverer.

Avlsrådets behandling av Forslag til nye avlskriterier, fra NVK O/A
Forslaget ble grundig drøftet i avlsrådmøte 18.01.2018
Forslaget (kortversjon):
For godkjent parring stilles krav om egenprestasjon i fht jaktprøve og utstilling, i tillegg til HD
status A eller B, ikke krav til indekser.
For «Anbefalt avlshund» stilles krav om dokumenterte viltfinner egenskaper målt både ved
egenprestasjon (EsM/MS) høyere enn 105 og jaktlystindeks høyere enn 100, 1.premie på
jaktprøve, VG på utstilling, HD status A eller B og alder.
Avlsrådet gir ikke tilslutning til forslaget, begrunnelse:
Forslaget går ut på å gå vekk fra indekser ved «godkjente parringer»
Avlsrådet vil ikke gi sin tilslutning til en slik endring.

Begrunnelse:
-Indeksene gir mye større sikkerhet for hundens faktiske avlsverdi både mht jaktegenskaper
og HD enn hundens egne prestasjoner. Hundens egne prestasjoner sier noe om hvor god
hunden er, hundens indekser sier mye mer om hvor god hunden er eller kan være som
avlshund.
-Indeksene gir mye større mulighet til å sette sammen de riktige kombinasjonene. Vi kan
sette sammen hunder som utfyller hverandre; Eksempler: hund med lav HD indeks
kombineres med hund med tilsvarende høy HD indeks, hund med lav viltfinnerindeks settes
sammen med hund med høy viltfinnerindeks osv.
-Forslag fra AR om å gå bort fra «godkjente parringer». Vi jobber med en digital løsning der
de som skal avle på tispen sin kan melde inn dette via et skjema «Melding om parring som
tilfredsstiller avlskriteriene». Dette vil frigjøre AR fra godkjenningsarbeid og sette krav til at
medlemmene selv ser til at kriteriene er tilfredsstilt. AR ønsker også at det nye skjema i den
digitale løsningen inneholder en avkryssing for at oppdretter har gjort seg kjent med NVK sin
avlsplan. Dette for i større grad bevisstgjøre oppdretter på hvilken utvikling raseklubben
ønsker for våre raser.

ARs kommentarer til «Anbefalt avlshund»:
-Vi er redde for at en slik «elitehund-liste» vil dreie avlen mer i retning av matadoravl. «Alle»
vil helst benytte en elitehund. Vi får et A lag av elitehunder og et B lag av hunder som kan
«godkjennes». Dette vil smalne inn en allerede trang avlsbase. Vi ønsker å spre avlen og fra
et avlsmessig synspunkt er det sterkt ønskelig å få benytte flere unge hunder i avl. Dette
forslaget vil virke i motsatt retning.

- Om egenprestasjon (EsM/MS) under fanen «Egenprestasjon» på Datahound;
Dette er NESK sin beregningsmodell, som de og noen av de andre klubbene har ønsket å ha
med i DataHound-løsningen. NVK har ønsket å få fjernet denne verdien ettersom vi har
valgt å satse på indeksene fra Jørgen Ødegård, og vi mener flere verdier for samme
egenskap er forvirrende.
Verdien egenprestasjon (EsM/MS) har dessuten lavere sikkerhet enn vår viltfinnerindeks,
fordi den bygger kun på egenprestasjon, mens indeksene bygger på større datagrunnlag ved
at de tar med slektninger inn i beregningene.
Vi ser heller ikke noen grunn til at viltfinnerevne skal vektlegges i to ulike versjoner.
Det er liten grunn til å tro at tallet for egenprestasjon tilfører noe utover det standindeksen til
Ødegård gjør. Arvbarhetsanalyser utført av Jørgen ødegård i samarbeid med raseklubbene
tidlig på 2000 tallet viser at det er høyere arvbarhet for Ødegårds-indeks, og det var derfor
denne ble valgt.
I følge jaktprøvedommere vil måten i bedømming av stand føre til at de fleste hunder vil få
flere stand enn makker i målingen egenprestasjon (EsM/MS)
Årsaken til dette er at dommere i mange situasjoner ikke kan belaste en hund med makkers
stand. Særlig gjelder dette i UK og AK der det ikke er konkurranse dømming. Et annet

eksempel er hvis en hund går til høyre og en til venstre rett etter slipp, eller at de er i helt
forskjellig terreng.
Dette er også en av grunnene til at vi satset på indeksberegning der alle stander kan telle
med, også fra skogsfuglprøver, som naturlig nok ikke er med i utregningen EsM/MS. I
indeksene teller alle stander og det blir likt for alle hunder.

Avlsrådet sine kommentarer til begrunnelsen for forslaget:
Sammen med selve forslaget har NVK O/A begrunnet hvorfor dette forslaget legges frem.
Avlsrådet vil her kommentere noe av det som fremkommer i begrunnelsen.
I begrunnelsen for forslaget vises det til at det er en trend at stadig færre benytter seg av
avlsrådet og at stadig mer av avlen skjer utenfor klubben.
Kommentar fra AR: Dette er ikke riktig, medlemmenes kontakt med avlsrådet har vært
relativt stabil de siste årene, trolig svakt økende de siste par årene. Det er vanskelig å legge
frem tall for dette da enhver kontakt med avlsrådet ikke nødvendigvis registreres eller
loggføres. Vi har begynt å loggføre henvendelser om forslag til hannhund, men har ikke tall å
vise til fra tidligere år for sammenligning.
Videre i begrunnelsen for forslaget står det om indeksene;
«Det skal komme 2 oppdateringer pr år. Dette har sjelden skjedd. De to siste oppdateringene kom
hhv. i desember 2016 og oktober 2017. I praksis blir dette 1 gang pr år.»
Kommentar fra AR; Dette er ikke riktig. Det har i alle fall de 3 siste årene kommet to
oppdateringer årlig, etter vinterprøvene og etter høstprøvene, vanligvis på nyåret og i juni.
Siste oppdatering i 2017 var forsinket og kom i september/oktober. Grunnen til at det tar noe
tid fra sesongens siste prøver til indeksene er ferdige er at papirene ofte sendes sent fra
arrangør til NKK, så skal NKK gå gjennom og gjøre dem tilgjengelige. Deretter skal data
vaskes og kvalitetssjekkes og deles opp i data til hver klubb. Alt dette tar tid, og vi kan få en
forskyvning, men denne skjer to ganger pr år og indeksene oppdateres 2 ganger pr år med
ca 6 mnd mellomrom. Det er forståelig at medlemmene ønsker så oppdaterte indekser som
mulig, men vi må nok regne med at det etter enkelte sesonger kan bli forskyvninger.

Videre fra begrunnelsen:
«Importerte hunder settes ikke til rasen middelverdi men en historisk middelverdi noe som gjør at
disse hundene ikke fyller nåværende krav. Avlsrådet har lovet en løsning på dette, men har ikke vært
i stand til å løse denne utfordringen.»
Kommentar fra AR:
Avlsrådet har ikke «lovet» en løsning på dette, men opplyst at vi har jobbet med å finne en
løsning. Dette har vi dessverre ikke lyktes med. Det er riktig at indeksene for importer settes
til historisk middelverdi, men dette er mer datateknisk enn reelt. AR er klar over dette og klar
over at den verdien som fremkommer ved beregning ikke er representativ. Derfor ser vi bort

fra disse verdiene og ønsker å bruke skjønn her, vi viser til Avlsrådets forslag om håndtering
av importer.
Problemet er ikke løselig med den frekvensen av importer som brukes i dag.
Vi er fremdeles tjent med indekser, så lenge AR kan få aksept for å bruke skjønn ift. hvilke
hunder indeksene ikke bør legges til grunn.
Avslutningsvis argumenteres bakgrunnen for forslaget med:
«Ved å bruke denne modellen vil man fange om en større del av medlemsmassen.»

Kommentar fra AR; vi er usikre på hva som menes med dette. Hvis en mener at det vil åpne
opp for flere «godkjente parringer» er vår kommentar at det er ikke indeksene som i første
rekke stopper godkjenning av avlshund, det er krav om jaktprøvepremie. Krav til
jaktindeksene for den enkelte hund stopper svært få hunder som oppfyller de andre
kriteriene. Har en hund lave jaktindekser kan den kombineres med hunder med høye
indekser og slik kan vi nettopp ved hjelp av indeksene sikre at vi bringer neste generasjon
over gjennomsnittet som er eneste veien for å bringe avlen fremover.
HD; egen A eller B status sier mye mindre enn indeks når det gjelder arvbarhet. Det vil være
et stort tilbakeskritt avlsmessig dersom vi skal gå bort fra indeksene. Det er svært viktig med
et minimumskrav til samleverdi for HD indeks i en avlskombinasjon.

Til slutt argumenteres med at
«Ved å velge denne modellen løser man også mye av problematikken rundt importer. Disse må riktig
nok starte noe mer, men dette gir en trygghet på at individet leverer.»
Avlsrådets kommentar:
Dette løser ingenting av problematikken rundt importer fordi de fleste av dem kan ikke starte
på norske prøver grunnet kuperingsregelverket.
Noen importer er kun avlsmessig import, dvs vi importerer gener ved import av sæd eller at
tispen fraktes til utlandet for parring osv.

Saksbehandler:
Trude Lien

«Godkjente parringer» - Importer og indekser
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Saksnummer
010/18

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Ved behandling av «godkjente parringer» på importer gis Avlsrådet fullmakt til å gjøre en
individuell avlsmessig vurdering av alle hunder som er importer eller med importerte foreldre,
og gi eventuelle tilsagn og godkjenning for parring uavhengig av indekspoeng, så sant AR
finner at datagrunnlaget for hunden er for svakt til å kunne betrakte indeksene som
«pålitelige».
Ved klage på vedtak vil Avlsrådet på bakgrunn av eventuelt nye opplysninger i klagen,
vurdere saken på nytt. Dersom AR kommer til samme beslutning, vil klagen sendes videre til
behandling hos Hovedstyret.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
Den beregningsmodell som pr i dag brukes for avlsindeksene for jaktlyst, stand(viltfinner) og
HD er en gjennomprøvd og rimelig sikker metode for å få et godt estimat for hvor gode
arveegenskaper de enkelte hundene har for disse egenskapene.
Beregningene har imidlertid som forutsetning at hundene har kjent stamtavle, med et visst
antall kjente foreldre/søsken og andre slektninger, med data for de aktuelle egenskapene,
samt at individet selv har mulighet til å starte på prøver og ta HD-bilde her i Norge. Disse
forutsetningene er ikke, eller bare delvis, oppfylt for hunder som importeres til Norge fra
utlandet.
En del importer har slektninger i Norge fra tidligere som har data, og de som importeres med
lange haler (dvs. bl.a. alle fra Sverige), kan selv starte på prøver i Norge. Disse vil som regel
relativt raskt få et rimelig godt grunnlag for indeksberegning.
Mange importer vil derimot savne slektningsinformasjon, dvs. jaktprøve og HD-data på
slektninger, og mange kan ikke lovlig starte på jaktprøver i Norge , pga. regelverket omkring
kupering.
Beregningene av indeksene fungerer slik at alle vorstehhunder som ligger i NKK-databasen
(DogWeb) er med i kjøringene og får beregnet indekser. Imidlertid er modellen slik at hunder
med lite eller ikke noe data om jaktlyst, stander eller HD får indeksverdier som er tilnærmet
den historiske middelverdi for rasen. Dette vil i praksis gi indekser som ligger rundt 85 – 87,
til tross for at det er grunn til å anta at deres avlsverdi er høyere enn dette. Dette gjelder da
særlig importer uten/med få slektninger i Norge. Dette kan også gjelde norskfødte hunder
med mange importer eller utenlandske hunder tett bak i stamtavlen.
Konsekvensen er at mange av (men ikke alle) importene sliter med å få indekser som gjør at
de kan brukes i «godkjente» paringer uten videre.
AR har sammen med Jørgen Ødegård arbeidet for å finne regnetekniske løsninger for denne
gruppen av hunder, men dessverre har dette ikke lyktes på en god måte. (Hovedsakelig fordi
andelen paringer med en eller begge foreldrene som utenlandske nå utgjør så stor del av det
samla antall paringer.)
AR mener derfor at inntil videre, skal Avlsrådet gjøre en individuell avlsmessig vurdering av
alle hunder som er importer eller med importerte foreldre, og gi eventuelle tilsagn og
godkjenning for paring uavhengig av indekspoeng, så sant AR finner at datagrunnlaget for
hunden er for svakt til å kunne betrakte indeksene som «pålitelige».
Vi gjør oppmerksom på at en del hunder med lave indekser har dette fordi dataene forteller
at de skal ha det og at datagrunnlaget er godt nok til at dette er rimelig pålitelig. Det kan f eks
være at hunden selv eller dens nære slektninger har tilstrekkelig antall starter på norske
prøver, slik at vi kan være rimelig sikre på at indeksene gir et godt nok bilde av hundens
avlsverdi. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet.
Når det gjelder hunder som selv kan starte på norske jaktprøver, vil det være fornuftig å sette
en grense ved ca 10 egne jaktprøvestarter. DVS når hunden har rundt 10 egne starter, kan vi
begynne å legge indeksene til grunn for våre vurderinger. Dette tallet vil ikke være absolutt,
men veiledende. Dette beror på hvor mange slektninger hunden har i gjeldende populasjon,
og hvor mange starter disse har.

Avlsrådet vil i tilfeller der vi har for dårlig datagrunnlag til å legge indeksene til grunn, gjøre
en bakgrunnssjekk av den aktuelle hunden. Dette vil innebære å innhente informasjon om
hundens egne og/eller nære slektningers prestasjoner i hundens hjemland. Innhente
informasjon om resultater fra jaktprøver/bruksprøver. Avlsrådet vil så langt mulig prøve å
skaffe seg et inntrykk av hva hundens linjer representerer og hva de eventuelt kan tilføre den
norske populasjonen.
Konsekvensen av dette er at AR må få tid til å gjøre en god nok bakgrunnssjekk på hundens
datagrunnlag, og må på dette grunnlaget gi aksept for godkjent avlshund eller godkjent
paring eller ikke.

Dette må bety at AR gis tillit og fullmakt til å gjøre slike vurderinger.
Ved nye opplysninger kan vurderingen endres.

AR mener at det også skal være mulighet til å klage på avlsrådets beslutning. Avlsrådet vil
da på bakgrunn av eventuelt nye opplysninger i klagen, vurdere saken på nytt. Dersom AR
kommer til samme beslutning, vil klagen sendes videre til behandling hos Hovedstyret.
Videre vil AR etterstrebe at slike paringer annonseres uten indekser der grunnlaget er for
svakt på en eller begge foreldredyrene. Det kan by på datatekniske problemer å få annonsert
uten at indeksene fremkommer, vi vil da eventuelt begrunne i merknadsfeltet hvorfor
paringen er godkjent. Når det gjelder hunder som legges på avlslisten, kan informasjon på
samme måte legges i merknadsfeltet for den enkelte hund.

Saksbehandler:
Harriet Wiggen

Endring av kriteriene for årets unghund NVK
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Saksnummer
011/18

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
I kåringen av årets unghund NVK benyttes poengberegning ihht NKKs championatregler.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
Med bakgrunn i ønsket om å likestille kriteriene «Årets vorstehhund NVK» og «Årets
unghund NVK» når det gjelder poengberegning foreslår vi å bruke championatpoeng på
begge titler. I dag regnes det ut etter NVC reglene og «Årets unghund NVC» og «Årets
unghund NVK» blir stort sett samme hund. Ved å gjøre en beregning etter
championatreglene vil unghunder som deltar på høystatusløp bli belønnet bedre.
Med utgangspunkt i NKKs championatregler blir følgende gjeldene:
1.premie UK (maks 2x1.UK er tellende)

2 poeng

1. premie Norsk Derby kvalifisering 2 poeng
2. premie Norsk Derby kvalifisering 1 poeng
1. premie Norsk Derby semifinale 3 poeng
2. premie Norsk Derby semifinale 2 poeng
3. premie Norsk Derby semifinale 1 poeng
1. premie Norsk Derby finale 5 poeng
2. premie Norsk Derby finale 4 poeng
3. premie Norsk Derby finale 3 poeng
4. premie Norsk Derby finale 2 poeng
5. premie Norsk Derby finale 1 poeng
1. premie Unghund Grand Prix 3 poeng
2. premie Unghund Grand Prix 2 poeng
3. premie Unghund Grand Prix 1 poeng
1. premie Sør Norsk Mesterskap
2. premie Sør Norsk Mesterskap
3. premie Sør Norsk Mesterskap
1. premie Forus Open
2. premie Forus Open
3. premie Forus Open

3 poeng
2 poeng
1 poeng

3 poeng
2 poeng
1 poeng

1. premie Arctic Cup finale
2. premie Arctic Cup finale
3. premie Arctic Cup finale
4. premie Arctic Cup finale

4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng

For at poeng for apportpremier skal gjelde må hunden også være jaktpremiert i en av de
overstående kategoriene.
1.UK apport (maks 5x1.UK er tellende)

1 poeng

Jaktrådet ønsker en debatt om det skal være en begrensning på antall tellende 1.UK.

Saksbehandler:
Harriet Wiggen

Presisering av titler i NVC
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Saksnummer
012/18

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Det vedtas følgende presiseringer i NVC cupen:
- «Årets Høyfjellshund AK/VK» endres til «Årets Høyfjellshund AK/VK høst»
- «Årets Skogsfuglhund» presiseres til at kun skogsfuglprøver er tellende.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
Jaktrådet ønsker å presisere to av titlene i NVC cupen for at det ikke skal bli noen
misforståelser i fremtiden.

Årets Høyfjellshund AK/VK (Ch. Finnis Vandrepremie):
Tildeles beste premierte vorstehhund i VK på NVKs høyfjellsprøve. Må vinnes 3 ganger.
‐

Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Høyfjellshund AK/VK

Ny tittel: «Årets Høyfjellshund AK/VK Høst»
Begrunnelse: Dette er en premie som deles ut til den AK hund som gjør det best på høstens
høyfjellsprøver, men tittelen kan misforstås da den ikke presiserer at det gjelder høst.

Årets Skogsfuglhund (Kennel Homanskogens Vandrepremie):
Tildeles den AK hund som har oppnår flest poeng på skogsfulgprøver.

Presisering: Kun skogsfuglprøver er tellende. Fullkombinert skog er en egen prøvegren og
gjelder ikke her.
Begrunnelse: Det kan lett oppstå misforståelser da premiering på skog er en del av
Fullkombinert skog.

Saksbehandler:
Valgkomiteen

Godtgjøring av tillitsvalgte i NVK
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Saksnummer
013/18

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Det nedsettes en komite for å utrede godtgjøring av tillitsvalgte i NVK.
Følgende medlemmer velges:

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
Valgkomiteen har kommet med følgende henstilling i sitt forslag til nytt styre:

«Godtgjørelser:
Valgkomiteen henstiller til at styret fremmer en sak for representantskapsmøte i forhold til
godgjøring av tillitsvalgte. Henstillingen er at det nedsettes en komite som blant annet skal se på
følgende:
∙
Hva er praksis i de andre rasekubbene?
∙
Hvilke godtgjørelse kan man gi uten at det må inn berettiges som skattbar inntekt?
∙
Konsekvenser for NVK’s økonomi.
Det er opp til RS å utpeke komitemedlemmer og antall.»

Saksbehandler:
Bente Holm

Budsjett 2018
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:
Budsjett 2018

Hovedstyrets innstilling:
Budsjett for 2018 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
014/18

Saksutredning
Se vedlagte budsjett for 2018. Budsjettet presenteres i møtet.

BUDSJETT 2018

BUDSJETT 2018

FORELØPIG
RESULTAT 2017

BUDSJETT 2017

Styret:
Medlemskontingent
SalgsartiklerI/premier
Renteinntekter
Momskomensasjon

645000
1000
1300
37266

638209
7448

660000
10000
5000

40000

17000

20000

600

10000

Jaktråd
Sponsorinntekter

Avlsråd:
Valpeformidling

NM Høyfjell

30000

Sum

754566

663257

705000

Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Vorstehhund statuetter
Avgift FKF
Distriktskonferansen
Avlsråd
Distriktstiltak
IT-utvikling
NM Høyfjell
Jaktrådet:

220000
92000
25000
22000
130000
60000
10000
95000
30000
70000

218037
133957

238000
80000

21480
108175
30963
77573

23000
110000
75000
7000
100000

44708

70000

Nordisk landskamp
NM-lag Lavland/høyfjell/vinter
VM deltagelse

Sum

*
*
*
*
*

15000
754000

RESULTAT
566

649893

703000

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Kontingent 2019
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Kontingenten for 2019 holdes uforandret.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
015/18

Saksutredning
Kontingenten for 2017 ble økt fra kr 475 til kr 500 for 2017. For 2018 ble den holdt
uforandret.
Hovedstyret forslår at den holdes uforandret også i 2019.

Saksbehandler:
Valgkomiteen

Valg
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
11.02.2018

Saksnummer
016/18

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til HS NVK

Valgkomiteens innstilling:
Anders Simensrud
Marius Kjønsberg
Geir Henning Strøm
Harriet Wiggen
Signe Karin Hotvedt
Odd Erik Rønning
Morten Sørensen
Kjetil Kristiansen
Tore Kallekleiv
Øystein Eriksen
Jorunn Hasselberg
Ivar Bakken

Ola Øie
leder av valgkomiteen

1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
3 år
1 år

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Vararevisor
Leder valgkomite
Nestleder valgkomite
Valgkomite
Vara valgkomite

Saksutredning
Lover for Norsk Vorstehhund Klubb § 3-4, i) regulerer valg:
«
….
i) velge:
- leder for 1 år.
- nestleder for 1 år
- avlsrådsleder for 2 år
- 4 hovedstyremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlem for 1 år
- revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
- valgkomite består av leder, 2 medlemmer og vararepresentant for 1 år. Medlemmene
velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg samtidig. Leder er den som er på valg.
Ved valg av hovedstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK.
- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om
dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i NVK.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag
til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, også ved valg.
- Oppretter RS ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til
ledige tillitsverv, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.»

Se for øvrig valgkomiteens innstilling ifht foreslåtte kandidater og innstilling.

Rennebu 18.01.2018

Valgkomiteens innstilling til NVKs representantskapsmøte 2018.

Styret og andre tillitsvalgte har i 2017/18 hatt følgende sammensetning og funksjonstid:
Funksjon og tid

Navn

Valgt første gang

2018

Leder 1 år

Anders Simensrud

2016 som leder

på valg

Nestleder 1 år

Marius Kjønsberg

2014 som varamedlem

på valg

Leder avlsråd 2år

Trude Lien

2017 som avlsrådsleder

ikke på valg

Styremedlem 2år

Geir Henning Strøm

2016 som styremedlem

på valg

Styremedlem 2år

Signe Karin Hotvedt

2015 som varamedlem

på valg

Styremedlem 2år

Harriet Wiggen

2012 som styremedlem

på valg

Styremedlem 2år

Anne Grete Langeland

2016 som varamedlem

ikke på valg

Varamedlem 1 år

Odd Erik Rønning

2017 som varamedlem

på valg

Revisor 2 år

Morten Sørensen

2016 som revisor

på valg

Vararevisor 1 år

Kjetil Kristiansen

2017 som vara revisor

på valg

Valgkomite 3 år

Ola Øie

3 år i valgkomite

på valg

Valgkomite 3 år

Tore Kallekleiv

2 år i valgkomite

ikke på valg

Valgkomite 3 år

Øystein Eriksen

1 år i valgkomite

ikke på valg

Varavalgkomite 1 år

Jorunn Hasselberg

1 år vara i valgkomite

på valg

Valgkomiteen har hatt 2 møter. Ved første møtet var det ikke kommet forslag på kandidater så det
ble sendt en purring til distriktene. Ved frist var det ikke kommet forslag på kandidater.

Komiteen har konferert pr. tlf. møte og mail, og fremmer følgende innstilling:
Anders Simensrud
Marius Kjønsberg
Geir Henning Strøm
Harriet Wiggen
Signe Karin Hotvedt
Odd Erik Rønning
Morten Sørensen
Kjetil Kristiansen
Tore Kallekleiv
Øystein Eriksen
Jorunn Hasselberg
Ivar Bakken

1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
3 år
1 år

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Vararevisor
Leder valgkomite
Nestleder valgkomite
Valgkomite
Vara valgkomite

Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmiginnstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmiginnstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmiginnstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmiginnstilling

Godtgjørelser:
Valgkomiteen henstiller til at styret fremmer en sak for representantskapsmøte i forhold til
godgjøring av tillitsvalgte. Henstillingen er at det nedsettes en komite som blant annet skal se på
følgende:
∙
Hva er praksis i de andre rasekubbene?
∙
Hvilke godtgjørelse kan man gi uten at det må inn berettiges som skattbar inntekt?
∙
Konsekvenser for NVK’s økonomi.
Det er opp til RS å utpeke komitemedlemmer og antall.

Leder: Ola Øie

Nestleder: Tore Kallekleiv

Varamedlem: Jorunn Hasselberg

Medlem: Øystein Eriksen

