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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 FKFs
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 importhunder. 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
jaktprøvereglene. 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 lyktes med. På tampen av året
fikk vi også en hovedsponsor for den nye NVC.
Andre ting som sto på handlingsplan for 2017 var apportsaken (skog og apportbeviset). Det blir
behandlet på fuglehundtinget til våren.
Mer aktiviteter og nye Distriktsrepresentanter i Agder og Rogaland har vi ikke lyktes 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 tosifret antall NVK-prøver som ikke var godkjent.
Det var flest apportprøver med forskjellige mangler. Mange av mailadressene 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 - 1403 medlemmer, 11 æresmedlemmer
2016 - 1432 medlemmer, 11 æresmedlemmer
2015 - 1489 medlemmer, 10 æresmedlemmer
2014 - 1494 medlemmer, 10 æresmedlemmer
2013 - 1469 medlemmer, 9 æresmedlemmer
2012 - 1528 medlemmer, 9 æresmedlemmer
2011 - 1543 medlemmer, 10 æresmedlemmer
2010 - 1690 medlemmer, 9 æresmedlemmer
2009 - 1645 medlemmer, 5 æresmedlemmer
2008 - 1601 medlemmer, 5 æresmedlemmer
2007 - 1491 medlemmer, 5 æresmedlemmer
2006 - 1506 medlemmer, 4 æresmedlemmer
2005 - 1587 medlemmer, 4 æresmedlemmer

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

