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ÅRSBERETNING for NVK DISTRIKT OSLO/AKERSHUS 01.11 2017- 31.10.2018
Styret har i perioden bestått av:
Ove Myhre; distriktsrepresentant (1 år). På valg
Arne Eliassen; nestleder (2 år). På valg
Kristin Kirkeby; styremedlem (2 år). På valg
Berit Kvisli Østmoe; styremedlem (2 år). På valg
Britt Schibbye; styremedlem (1 år igjen).
Ranveig Østvold; kasserer og materialforvalter (2 år). På valg
Monica Sawicz; sekretær (2 år). På valg
Varamedlem; Thomas Klever (1 år igjen).
Revisor; Anne Grethe Sætrang (1 år). På valg
Vararevisor; Anne Borgerud (1 år). På valg
Valgkomitèen har bestått av:
Bente Øfjord (2 år igjen, ikke på valg).
Bjørn Størkersen - ikke på valg (1 år igjen), Øystein Dahl - på valg.
Vara:
Valget ble gjennomført på Årsmøtet 05.12.2017. Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode
eller kalenderen. Grunnen til at det er ulike perioder, er for at de ulike distriktene skal kunne
avholde egne årsmøter, avholde valg og melde inn nye valgkomitèer, nye distriktsrepresentanter,
godkjent regnskap og godkjent årsberetning til HS i forkant av NVKs Representantskapsmøte
(RS).
Pr.31.10.2018 hadde klubben registrert 380 (368 i 2017) medlemmer inklusive
familiemedlemskap.
Styret har i løpet av 2018 avholdt 6 styremøter, alle fysiske. I tillegg til møtene har det vært
nødvendig dialog via mail i noen hastesaker. De fleste saker på møtene, har vært evaluering av
arrangementer og planlegging av kommende arrangementer. Styret har hatt sine møter hjemme
hos styremedlemmene. Utgifter har vært til enkel servering, da de fleste i styret har kommet
direkte fra jobb.
Det er lagt ut flere artikler, informasjoner og referater fra styremøter og annet på websiden
vorsteh.no
Ove Myhre og Arne Eliassen representerte NVK OA på distriktskonferansen i februar 2018.
NVK OA hadde følgende sak til NVK RS: Forslag til endring av avlskriteriene.
Det har vært 1 medlemsmøte og ett under planlegging;
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Det første møtet 6.februar ble saker til distriktskonferansen gjennomgått. Samt forslag til ny
avlsplan.
Pr. 31.10.2018 var nytt medlemsmøte under planlegging; tirsdag 6. november foredrag med
Kjetil Mathisen fra Sørum og Fet veterinærkontor med tema førstehjelp på hund.
Styret etterspør fortsatt idee, tips til gode foredragsholdere til medlemsmøtene.
Det har vært utrolig mange hunder fra vårt distrikt som har gjort det særdeles bra på jaktprøver,
apportprøver og utstillinger.
Antallet er så høyt at det er umulig å gjengi hvilke ekvipasjer dette gjelder og «ingen nevnt, ingen
glemt».
STYRET GRATULERER SÅ MYE TIL ALLE SAMMEN!
AVDELINGENS WEBSIDE
Distriktets webredaktør har fortløpende lagt ut resultater, men er selvfølgelig avhengig av
informasjon fra medlemmene.
OA har også egen Facebook side hvor nyheter publiseres.
SPONSORER
Agri-Pet er sponsor for OA.
Avdelingen blir sponset med forpremier, dekken etc. på arrangementer i regi av NVK OA.
GULLRYPA
Ellen Marie Imshaug ble tildelt Gullrypa etter årsmøtet 2017, for enorm innsats over lang tid.
Gullrypa tidligere år:
2007 Nina Smidtsrød
2008 Bente Holm
2010 Anne Larssen
2013 Mette Lien
2014 Kjell Larssen
MESTERSKAPSRYPA ved Arne Eliassen
Prisene for Årets hunder i OA ble delt ut på årsmøtet 5.desember 2017.
Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året. Det er eierne selv som må
melde inn premiene.
Årets UK hund: Sølenriket’s A- Fryd; Monica Sawicz
Årets AK hund: Speldraget’s F Golddigger; Randi Schulze
Årets kombinerthund: Speldraget’s F Golddigger; Randi Schulze
Årets skogshund: Speldraget’s F Golddigger; Randi Schulze
Årets høyfjellshund: Munkefjellets Palo; Rune O. Brenna
Årets lavlandshund; Schou’s Sara; Bjørn Nyhagen
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ØKONOMI
Det har vært mange aktiviteter i 2018 og arrangementene har gått med både minuser og plusser.
Avdelingen har fortsatt en meget god og sunn økonomi. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen
om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Årsmøtet 2017
ga styret tilslutning til at vi ikke bør ha bare fokus på overskudd, noe vi har innfridd.
DM VINTER 2.-4.mars ved Bjørn B. Størkersen
Rundt 20 hunder deltok i distriktsmesterskapet, flest fra Oslo og Akershus. Stedet var som ifjor,
Uvdal.
Det moderate oppmøtet henger nok sammen med at det var varslet meget kaldt og blåsende være
med 15-20 kuldegrader og vind.
Men fjellet viste seg fra sine snille side, og deltakerne hadde to kanonfine dager. Det var også bra
med fugl, men den var lett, og vanskelig å “spikre” for hundene. Godkjent fuglearbeid fikk bare
én hund, og hun var til gjengjeld meget erfaren og lommekjent.
Beste hunder OA – UK:
1. SV Pladsfjellets Peik – Birgitta Blomen (på søk)
2. SV Horbma – Mia Karine Johansen (på søk)
3. SV Sølenrikets Fryd – Monica Sawizc (på søk)
Tross i stor jaktlyst og fine søk, ble det dessverre ikke fuglearbeid på noen av unghundene.
Dermed ble det ikke kåret en distriktsmester i unghundklassen.
Distriktsmester OA – AK:
1. SV EnJa – Elisabeth Flaata (fuglearbeid med reis)
2. SV Glesbygdens Hugo Hardhaus – Ellen Marie Imshaug (på søk)
3. KV Høgdalias ENS Lily – Øystein Dahl (på søk)
Og så ble det kåret “den ekvipasjen med best fremgang i løpet av lørdagen”. Vinner ble Mia og
Horbma, som fikk en flott jakke fra Brynje i premie.
Vennskapsmatch
Vennskapsmatchen mellom de to lagene ble heller ikke avviklet i år da Buskerud stilte med for få
deltakere.
Tusen takk for en flott helg, til vertskapet på Solheimstulen.
CAMP VILLMARK april ved Ranveig Østvold
Norsk Vorstehhundklubb var også i år representert med fin stand og flotte hunder på Camp
Villmark 2018. Det var som tidligere år avdeling Oslo/Akershus som hadde ansvaret for standen.
Vi hadde representanter fra alle tre Vorsteh-rasene på stand og vi hadde mange besøkende innom.
På hundearenaen ble det blant annet arrangert apportkonkurranser med Kjell som dommer,
raseparade, barn og hund og valpeshow. Vi hadde kaffe og kaker på stand, takk til Mette som er
så flink til å bake! En stor takk også til alle som stilte opp på stand og rigging. Hyggelig at flere
nye stilte opp. Stor takk til Lisemette, Sigrid, Bjørn Frode, Trond B, Ingunn, Svein Ivar, Mette,
Thomas, Kristin og ikke minst Kjell da som var der fra morgen til kveld alle dager.
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Det var igjen veldig hyggelig å stå på stand sammen med mange hyggelige mennesker.
UTSTILLINGSKURS ved Ellen Marie Imshaug
25.April og 2.mai ble det avholdt utstillingskurs i Lillestrøm i regi av NVK O/A. Deltagerne ble
instruert i praktisk trening og i utstillingsteknikk. Det ble også gjennomgått regler og sløyfer.
APPORTKURSET
Dette ble ikke gjennomført i år.
Apportprøvekurs april/mai ved Elisabeth Flaata/Gunnar Gundersen/Ellen Marie Imshaug
Nok et vellykket apportprøvekurs er gjennomført, denne gangen i samarbeid med
Pointerklubben. Det var 18 kursdeltakere.
Innstruktørene var som følger:
Ellen Marie Imshaug, Bjørn Nyhagen, Beate Løken, Torstein Dehn, Gunnar Gundersen og B.
Elisabeth Flaata.
En suksessfaktor som ble framhevet under evalueringen var at alle fikk PM på Facebook med
evaluering på hva som var bra, hva de måtte jobbe mer med, og forslag til hva de kunne gjøre for
å bli bedre, dette i etterkant av samlingene. Videre ble instruktørenes dyktighet og gode humør
spesielt framhevet, og vi er alle takknemlig for det! Vår bonus som instruktører er å se hundene
m/førere lykkes, det gir ren glede.
At alle instruktørene er langt over middels interessert i hund er da heller ingen bakdel.
FELLESUTSTILLINGEN mai ved Ellen Marie Imshaug
I år ble Fellesutstillingen 2018 arrangert 5. mai på Motangen-Sørum.
STRIHÅRET VORSTEH: BIR/BIS 2: Skarsemsløkkja’s Larris
KORTHÅRET VORSTEH: BIR: Rampen's Ubf Kira
LANGHÅRET VORSTEH: BIR: Vindeggens Tellus
BIS valp nr 3: Strihåret vorsteh Sølenriket’s B-Los
BIS valp nr 4: Korthåret vorsteh Viljetun’s Ffm Holly
BUHOLPRØVEN APPORT juni ved prøveleder Kristin Kirkeby
Buhol apporten gikk i år over to dager, 12 og 13 juni. Det var 110 startende hunder og en
premieprosent på ca 80%. Helt fantastisk med så mange flinke hunder og eiere. Vi hadde i år
flotte premier. Alle premierte fikk glass samt forsekk og dekken fra vår sponsor Appetitt. Det
resulterte i at de aller fleste var kjempefornøyde, så humøret og stemningen var topp. Vi hadde
påmeldinger på web og ved oppmøte på Buhol. Eneste å klage på var KNOTTEN. Enormt
plagsomme små innpåslitne plageånder. Dommere og hjelpere var kjempeflinke. Blide, hyggelige
og hjelpsomme alle sammen.
Prøvens beste UK hund ble KV Høgdelias GNT Texas som eies av Øystein Dahl. Poengsum 1 x
20 og 1 x 19.
Prøvens beste AK ble KV Hågakollen’s Toya som eies av Finn Larsen.
Poengsum 2 x 30.
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ONSDAGSTRENINGER i juni/juli ved Arne Eliassen
Som de siste år har det også i sommer blitt avholdt dressurkvelder i Lillestrøm.
Dette er et lavterskel tilbud for våre medlemmer og som også er gratis.
Dette har foregått i juni og begynnelsen av juli og startes gjerne opp etter at det ordinære
dressurkurset er ferdig. Vi har flere gode instruktører i gruppa og kveldene blir fordelt mellom
disse. Takk til de som stilte.
Oppmøte er dessverre ikke som ønsket. Alt fra 5-6 hunder til kun 1. Noe av grunnen kan være
den ekstreme varmen, men også kollisjon med andre aktører som bruker samme dagen (onsdag).
DRESSURKURS med Anne Borgerud, Bente Øfjord og Britt Schibbye
Grunnleggende dressurkurs ble gjennomført i april/mai med instruktørene, Bente Øfjord, Anne
Borgerud og Britt Schibbye. Åtte ganger, mandag og onsdag, hvorav første kveld 23.april, var
gjennomgang av teori på Nordre Lindeberg gård. Den praktiske delen av kurset ble avholdt på
parkeringsplassen øverst på Årvoll. Ti ekvipasjer var påmeldte, stort sett unge hunden, men også
eldre som trengte repetisjon, påfyll og tips. Hundene og ikke minst førerne gjorde store fremskritt
i løpet av kurset, som har som hovedfokus å lære eierne å bli gode hundetrenere og førere for sine
hunder. Godt oppmøte til siste treningsdag, på tross av alle klemmedagene i mai. Alle deltakerne
fikk tilbud om å avslutte kurset med trening på fugl hos Rune Brenna og Mette Ulvestad. Flere
ekvipasjer fikk mange aha - opplevelser i møtet med fugl. Treningen startet med vanlig
lineføring. Deretter «sitt» med forskjellige provokasjoner og til sist kom Rune med jakken full av
fugler. Siste øvelse var to og to ekvipasjer går av gårde og får en overflyger. Det opplevde alle
som gøy og krevende. Det ble en flott avslutning på et godt og nyttig kurs, hvor instruktørene
opplevde at alle hadde finfremgang og at treningen hadde vært nyttig. Vi instruktører er stolte
over å ha hatt så mange flinke og interesserte medlemmer med på kurs.
TILBUD OM AVERSJONSDRESSUR juni-september ved Ove Myhre og
Birte Wold Myhre
Det ble i år igjen inngått avtale med Nordstrand JF om et tilbud om aversjonsdressur til
medlemmer av OA. Og det til samme pris som for medlemmene av Nordstrand JFF.
Flere medlemmer benyttet seg av tilbudet.
JENTESAMLING august ved Ranveig Østvold/Anne Borgerud
NVK Oslo og Akershus hadde også i år gleden av å invitere til jentesamling hos Anders Due.
Den ble arrangert 10. til 12. august.
Det var kun 6 damer med på samlingen denne gangen. Det ga oss en god mulighet til å bli bedre
kjent. Ekstra hyggelig med et par unge damer med unghunder. Vi bodde også i år på camping ca
15 min kjøring fra terrengene. I år hadde vi bedre plass på hyttene så på kveldene kunne alle
samles i samme hytte. Lørdag var det felles middag på restauranten på campingen.
Treningen foregikk på Trossnäs ved Karlstad. Vi fikk alle mye fin trening og god veiledning av
Anders.
Tusen takk til Anders og Hanne og ikke minst hyggelige deltagere for en flott helg.
ERVALLA august ved Anne og Kjell Larssen
Årets kurs samlet 16 deltagere, i tillegg arrangørens egne hunder. Det var en fin blanding av
nybegynnere og erfarne som har vært med før. Grunnlaget til alle hundene blir bare bedre og
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bedre noe som også instruktørene ga uttrykk for. Vi retter en stor takk til Inger & co for fine
dager og nytt kurs er avtalt på samme tid til neste år. På gjensyn i august 2019.
BUHOLPRØVEN SKOGSFUGL september ved Ove Myhre
Dessverre måtte prøven avlyses grunnet dommermangel. Da dette er 2ndre året på rad at prøven
har blitt avlyst med samme grunn, besluttet styret å ikke søke om denne i 2019.
LAVLANDSTRENING september/oktober ved Ove Myhre og Monica Sawicz
Nye regler for trening på lavlandsfugl gjorde at årets treninger på Årnes ble begrenset til fem
datoer/ettermiddager. Etterspørselen var minst like stor som tidligere år og det ble raskt
fulltegnet. Det var åtte deltakere hver av disse ettermiddagene, derav to partier og to instruktører,
med unntak av en trening da det kun var ett parti. Stor takk til instruktørene som stilte opp og
takk til Stian for lån av fine terreng og veldig sprek fugl. Tilbakemeldingene fra deltakere og
instruktører har vært gode, selv om noen kunne ønsket seg mer fugl.
DM LAVLAND ved Ove Myhre
Lørdag 27. oktober samlet 35 vorstehere og deres eiere, førere og ledsagere seg til en hyggelig
dag på lavland på Skogbygda. Dagen startet med strålende vakkert høstvær, med litt skyer og
vind etterhvert.
Gruppen ble delt i tre partier, to UK/ AKpartier og et rent AK parti, med beskjed om å samles ved
grillhytten igjen utpå ettermiddagen. Gjennom dagen ble det funnet fugl på alle partiene, noen
hunder løste oppgavene sine på utmerket måte, enkelte på sin egen måte mens andre igjen var
ferske i gamet og til tider litt opptatt av makker og alt annet rundt seg. Alt i alt fikk alle fine
opplevelser og en hyggelig runde ute i terrengene.
Ved 13.30 tiden var det samling i grillhytta med grilling, drikke og kaffe. Her ble også dagens
finalister offentliggjort. 6 AK hunder og 4 Uk hunder gikk videre til DM finalen.
Finalene startet med AK hundene, som alle løste oppgavene sine på en utmerket måte og noen
bemerket seg ekstra. I første runde i UK fikk alle unghundene prøve seg, igjen løste de
oppgavene sine på en god måte. Ingen fugl i første runde av finalen.
Etter første runde ble hundene rangert og runde to, selve finalerunden, ble satt opp etter
rangeringen. Det var nå det virkelig gjaldt, om å gjøre å finne fugl. I AK måtte vi vente til siste
slipp før det ble litt action, da skjedde det til gjengjeld mye. Boss fester stand, reiser og er rolig i
oppflukt og skudd. Boss faster ny stand, løser ut og foter til ny stand. Samtidig fester Fryd stand
litt lenger frem i terrenget. Det skytes for begge hundene og begge er rolig i oppflukt og skudd.
Dommerne holdt kortene tett til brystet etter dette og det var nå klart for UK-hundene.
Unghundene søker godt og jobber iherdig for å finne fugl, dessverre lykkes ingen av de unge
håpefulle.
Tilbake ved grillhytta samlet dommerne seg og det årets disktriktsmester lavland ble kåret. Årets
distriktsmester lavland ble Rugguglans Boss, eier fører Thomas Klever. På andre plass kom
Sølenrikets Fryd, eier/ fører Monica Sawicz, tredjeplass gikk til Dina av Røssmyra, eier/ fører
Tor Frigård. I UK ble det ikke kåret noen distriktsmester, da det er krav om fuglearbeid og ingen
av unghundene hadde fuglearbeid gjennom dagen. Uhøytidlig ble rangeringen i UK følgende, på
første plass Trollangens Ondra (Svea), eier/ fører Berit K. Østmoe, på andre plass Høgdalias
GNT Basco, eier/ fører Kristian Bergman Johansen og på tredjeplass Speldragets I Hippie, eier/
fører Arne Eliassen.
Dommere: Stian Aaserud, Kjell Larssen og Øystein Dahl.
Alle de premierte fikk tildelt premier fra NVK O/A sin nye sponsor, Appetitt!
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Takker Ove Myhre for et flott arrangement og Stian Aaserud for lån av terreng og sprek fugl.
Gratulerer til alle de premierte!
----------------------------------------

Styret takker alle som har bidratt og vist sitt engasjement til at alle arrangementer/kurs og prøver
har kunnet bli gjennomført. Uten dere, hadde dette blitt en for stor utfordring.
Styret takker også de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2018 og ønsker det nye styret
velkommen og lykke til i 2019.

Oslo, 20.11.2018
Styret i NVK O/A
Ove Myhre
distriktsrepresentant
Britt Schibbye
styremedlem

Arne Eliassen
nestleder
Berit Østmoe
styremedlem/webredaktør

Ranveig Østvold
kasserer/materialforvalter

Thomas Klever
vararepresentant

Kristin Kirkeby
styremedlem
Monica Sawicz
sekretær

