Vedlegg til Årbok 2003

BRETON-INFO
med
Innkalling til

Årsmøte
Rinnleiret militære øvingsleir
Levanger
Nord Trøndelag
14. februar 2004

ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG
LØRDAG 14. FEBRUAR 2004 KL. 17.00
Årsmøtet er lagt sammen med DK treffet. DK treffet starter fredag 13. 02 kl
18.30 - med avreise søndag formiddag. For de som kommer med fly eller tog
vil det bli satt opp transport til og fra flyplass og stasjon. Meld fra ankomsttid til
sekretær Tor Einar Jørgensen.
Alle som møter i årsmøtet er selvsagt velkommen til å delta på festmiddagen.
For å få oversikt over mat, ev. sengeplass og lignende er det behov for
påmelding for de medlemmer som ønsker å delta og som ønsker overnatting.
Frist 6. februar, kontaktperson sekretær Tor Einar Jørgensen (tlf 911 30 918 / Email tor-einar.jorgensen@norskeskog.com).
SAKSLISTE
Sak 1.
Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne
protokollen og tellekorps.
Sak 2.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak 3.
Årsberetning fra styret, avlsrådet og DKansvarlig.
Sak 4.
Regnskap for 2003
Sak 5.
Budsjett for 2004
Sak 6.
Innmeldte saker til behandling i årsmøtet.







Fra Tove Naper: Innvending til referat fra forrige årsmøte med korrigering av
referattekst.
Fra Vedtektskomiteen: se vedlegg I bak i breton-info
Fra Avlsrådet: Forslag om overgang til HQ i bekjempelsen av HD i vår rase.
se vedlegg II bak i breton-info
Fra Styret: Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i elitehundregister,
kjøpekontrakt etc som eventuelt vedtak om HQ innføring medfører.
Fra Styret: strategiplan 04-08. se vedlegg III.
Fra Yngve Tveit:
Forslag til forandring av regler for tildeling av Årets Breton Tittel.
Da deltakelse i konkurranser som skogsfugl prøver og deltakelse i VK på
høyfjell, krever så vidt forksjellige egenskaper av våre hunder, ønsker vi å dele
opp tittelen i årets Hund i Årets VK Hund og Årets Skogsfugl Hund. Rogaland
FK har gjort dette, med det resultat at nesten alle prøve deltakere som stiller på
høyfjell også stiler på de lokale skogsfugl prøvene. Med Bjørn Tråslettens store
prestasjon friskt i minne synes jeg timingen må være god. Dette burde også
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være imøtekommende for de av våre medlemmer som er kritiske til vår avl,
som noen påstår i første rekke prioriterer høyfjells jegere.

Sak 7. Årsmøtets godkjenning av styrets utnevnte DKer
(se oversikt etter årsmeldingene)
Sak 8. Valg
VALGKOMITEENS FORSLAG FOR 2004
Nils B. Skaar leder
Bård Birkeland
Hege Meldal kasserer
Einar Ytrelid
Asbjørn Jenssen
Jan B. Skrøppa
Tor Einar Jørgensen

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Ny
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Gjenstår
Gjenstår

Vararepresentanter:
Rolf Arne Tønseth
Harald Dahle

2 år
2 år

Ny
Ny

Revisorer:
Ivar Sørlie
Asbjørn Johnsen

1 år
1 år

Gjenvalg
Gjenvalg

Valgkomite:
Sture Willmann
Mia Koløy
Per A. Hasselvold

1 år
1 år
1 år

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

DISTRIKTSKONTAKTER I 2003
Som har vært ledere for sine DK grupper
Øyvin Grongstad
Geir Birger Landmark
Leif Pedersen / Per Johnny Skjæran
Sture Wilmann
Bjørn Tråslett / Roger Skatland
Anne Merete Jørgensen
Asbjørn Jenssen
Arnfinn Blø
Christian Parmann
Magne og Mia Koløy
Morten Transeth
Jan H. Monsen

Finnmark Øst
Finnmark Vest
Troms
Nordland Nord
Nordland Sør
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Vestlandet Nord
Hordaland
Rogaland
Østlandet Vest
Østlandet Øst/Nord
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ÅRSMELDING FOR NORSK BRETON KLUBB 2003
TILLITSVERVSINNEHAVERE:
Styret:
Gunnar Handberg; leder, Jan Bjarte Skrøppa, nestleder og utstillingsansvarlig, Rolf
Arne Tønseth, kasserer, Tor Einar Jørgensen sekretær, Eldbjørg Kvamme,
jaktprøveansvarlig, Tore Sørensen; IT ansvarlige, Baard Birkeland
publikasjonsansvarlige,
Vararepresentanter:
Tom Middelhuis, Johnny Aas
Redaktør Fuglehunden:
Rolf Hamstad.
Internett/ Hjemmesider:
Nils B. Skaar. Øyvind Nagelhus måtte trekke seg da han ble formann i Svensk Breton
Klubb;
Revisorer:
Ivar Sørlie og Asbjørn Johnsen.
Avlsråd:
Ingolf Hanssen, Per Hasselvold , Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar.
Valpeformidler:
Anne Røen.
Valgkomite:
Per Hasselvold, Sture Wilmann, Mia Koløy
Internasjonal kontakt:
Her har vi ingen nå da Øyvind her også måtte trekke seg av samme grunn

Medlemsstatus
Medlemstallet er per 31/12 – 2003 er 798, hvorav 10 støttemedlemmer og 5 æresmedlemmer. Dette
er en økning på 38 fra i fjor. Medlemstallet vurdert i forhold til rasens totale populasjon i Norge, som
er ca 1400 hvorav mange av medlemmene har flere enn en Breton. Dette tilsier at vi fortsatt bør være
godt fornøyd med medlemstallet og utviklinga på medlemssida. Denne situasjonen skyldes som antatt
tidligere flere forhold, men uten tvil er oppdretternes lojale oppfølging av kollektivt innmelding av
valpekjøpere hovedårsaken. I tillegg til at de nye følges godt opp både av oppdretterne og DKene.
Slik får de nye bretoneierne sin kontakt med klubben, og klubbens tilbud med det samme de får
valpen i hus. Her gjør DKene en kjempeinnsats for at disse nye medlemmene trives i klubben, og
derfor fortsetter sitt medlemskap. Det ser ut som vi er på det rette sporet her. At styremedlemmene i
april og mai hvert år ringer til hver enkelt av de kollektivt innmeldte som ennå ikke har fornyet sitt
medlemskap hjelper også, foruten at de nye derav føler at klubben følger opp sine medlemmer. Dette
bør også fortsette i framtiden.
Den gode DK-aktiviteten i flere områder, samt oppdrettere som følger opp sine valpekjøpere, gjør
det tydeligvis attraktivt å være medlem i NBK.

Representasjon:
NBK var ikke representert under Nordisk Breton match i år på grunn av at en av deltagende hunder
ikke bestod testen for rabies vaksinen. Dette ble oppdaget rett før avreise. Vår opprinnelige
representant i 40 års jubileet til Dansk Breton Klubb, Håkon Hasselgård var også en av deltakerne på
vårt Nordisk lag som ikke kunne stille. Det ble derfor tatt kontakt med Tove og Hans Anton Naper
som sporty nok tok på seg å representere NBK under jubileet. Takk for innsatsen Tove og Hans
Anton.
Baard Birkeland og Gunnar Handberg har representert NBK på FKF’s representantskapsmøte på
Hamar i juni. Gunnar Handberg har videre deltatt på formannsmøter i gruppe 7, på styremøter i I/S
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Fuglehunden samt at han som NBK representant har overtatt ledervervet for I/S Fuglehunden
(formannsmøtet). Videre har Baard Birkeland og Gunnar Handberg deltatt aktivt i den pågående
omstruktureringen av NKK. Gunnar Handberg var NBK representant under NKK
representanskapsmøte i april. Gunnar Handberg er også valgt inn i FKF organisasjonskomité som
vurderer FKFs struktur og foreslår nye løsninger.
Jan H. Monsen og Østlandsgruppa har på en utmerket måte representert NBK ved Villmarksmessen
samt at han har vært tilstede under Fransk Bretonklubbs hovedutstilling i Frankrike i juli.
Kjell Olsen med frue har også i år på en utmerket måte representert og ivaretatt Breton og NBK på
utmarksdagene i Elverum.
Etter tilbakemeldingene å dømme har NBK vært representert på en måte vi alle kan være stolte av.

Prestasjoner:
Årets Hunder, resultater med omtale vises i avlsrådets utførlige årsrapport.
Styret vil allikevel spesielt gratulere Bjørn Tråslett og Cwita som den første Breton som har
oppnådd å ta hjem en NM tittel individuelt som de gjorde ved å vinne NM skog i Pasvik

Arrangement:
NBK var medarrangør på Fellesutstillinga Østlandet og i Trøndelag med henholdsvis Jan Monsen og
Tove Naper, Gunn Jenssen og Ann-Katrin Handberg som NBK ansvarlige. Det var 25 utstilte
bretoner på Østlandet 4. mai og 16 i Trøndelag 15.november.
NBK’s årlige treff med utstilling ble avholdt i Trondheim. Arrangøren av treffet, Dk-gruppe Sør
Trøndelag hadde lagt ned en kjempe innsats for å bespise og huse 170 overnattingsgjester samt
bespise og underholde hele 228 til festmiddagen, noe de klarte til karakteren utmerket. Spesielt
imponerende var at de pretensiøst nok serverte ryper ala Brimi til alle, med laks som forrett og multer
til dessert. Styret takker hele gruppen med Asbjørn Jenssen i spissen dog vil vi ikke unnlate å si at de
som sto for kjøkken og serveringen imponerte alle og fortjener en spesiell takk for en fenomenal
innsats. På utstillinga var det påmeldt 86 hunder som ble meget godt bedømt av Christen Lang
( Christen er for øvrig medlem av NBK). Vinner av utstillingen var NUCH Perkars Basse eier Jan B.
Skrøppa.

Arrangement:
Årets vinterprøve gikk i Ålen med Gunn Jenssen som prøveleder. Noe vanskelige forhold, men dette
til tross ble det også i år en meget høg premieringsprosent. Totalt 190 startende ekvipasjer, hvorav 82
var breton. En gledelig og meget sterk deltakelse fra bretonens side. Et stort arbeid for prøveledelsen,
og totalt sett nok et vellykket arrangement.
Høstprøven med Anne Merete Jørgensen som prøveleder gikk tradisjonen tro i Meråker med CACIT.
204 ekvipasjer til start. Også her var det mange bretons til start totalt 51 starter i alle klasser.
Breton Ulle Van’t Gillishof med Nils B. Skaar vant vinnerklassen med CACIT i år som i fjor i
steinhard konkurranse med noen av de beste hundene i Norge. Premieprosent for bretonene var 29%
Det var godt med fugl. Anne Merete var prøveleder for første gang, og derav kastet ut i den
tradisjonsbundne høstprøven, noe hun klarte med god ståkarakter. Økonomisk gikk vinterprøven med
et godt overskudd mens høstprøven gikk i null.
Årsmøte og DK-treff ble arrangert i Trondheim 14-16 februar med svært god deltagelse. Referat fra
årsmøtet ble distribuert til alle tillitsvalgte og trykket i Fuglehunden. Det er innklaget en feil i
referatet fra Tove Naper som vil bli framlagt for retting på årets årsmøte.
Distriktssamlinger med opplæring og vurdering av ekvipasjenes jaktegenskaper
har som tidligere foregått i DKenes regi. Her blir eierne oppfordret til å delta på samling hvor det fra
erfarne hundefolk blir gitt dressurtips både til hundene og deres førere foruten sosialt samvær, også

5

det for både hund og eiere. I tillegg gis det da en anledning til å få sett hunder som ikke har gått på
prøve og derved ikke dokumentert seg slik at de kan få bekjentgjort sine kvaliteter både for seg og sin
genotype. Styret og DK-ene har stor tro på denne formen for introduksjon og mulighet for å se ellers
udokumenterte hunder og at de nye får se hvordan andre hunder oppfører seg i jaktsituasjoner. Vi
håper medlemmene vil slutte opp om samlingene da det er til stor nytte både for den enkelte og
klubben.

Årbok 2002:
Årboka ble utgitt med Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar som redaktører. Disse to herrer har i 10
år dannet årbokkomiteen i NBK. De har bedt om avløsning etter utgivelsen av 10 års jubileumsboka
som kom i april.
Årboka er en komplett oversikt over rasens status i Norge i dag, avkomsgransking, genotype indekser
over alle dokumenterte hunder, årets prestasjoner på jaktprøver og utstillinger med masse mer. Et
stort arbeid og kostnad som vi vet blir vel mottatt og derfor ønsker å prioritere. Ikke alle bruker alt
som står der, men alle finner noe av interesse. Årboka sammen med bladet Fuglehunden er den
informasjonstilgang vi medlemmer har for historisk fakta, i motsetning til Internettsidene som er
dagsaktuell informasjon
Medlemmene sier enstemmig til årbokredaksjonen: TAKK FOR UTMERKET OG
INNSATSFYLT ARBEID OVER ALLE DISSE 10 ÅR!

Økonomi:
For lotteri og bingo er det opprettet et statlig organ som heter lotteritilsynet. Alle organisasjoner som
skal spille bingo eller delta i lotteri må godkjennes av dette tilsynet. Etter å ha fått avslag med
påfølgende klager til de faste statlige klageinstanser fikk NBK endelig avslag på sin søknad om spill
som inntektskilde i sommer. De ekstrainntekter dette har gitt klubben er derved permanent bortfalt.
Men isolert for året 2003 har årstreffet som ble arrangert av DK gruppe Sør Trøndelag gitt et helt
utrolig overskudd på kr. 92.802 mot budsjett kr. 30.000. Dette kan vi andre bare utbryte takk for
kanoninnsats av DK gruppen med Asbjørn Jenssen i spissen.
På utgiftsiden er det 2 poster som trekker utgiftene opp i forhold til budsjett, og det er DK-treffet m/
årsmøtet 2003 som er blitt kr 8.353 dyrere enn budsjett, noe som skyldes reisekostnader. Videre er
årboka i sin nåværende form vesentlig dyrere enn budsjettert. Dette skyldes at portokost ikke lar seg
budsjettere lengre, da prisøkninger ikke forhåndsvarsles fra posten. For 2003 ble total årbokkost
83000 imot budsjett kr 55000.
Videre har klubben grunnet bl.a sen utstilling og prøveregistrering hos NKK besluttet å utarbeidet et
nytt dataprogram for konvertering av data fra NKK Dog Base og Dog Web, samt lette og
kostnadsredusere arbeide og trykking av årbok og annen dataregistrering til bruk i avls og
medlemsarbeidet i klubben. Dette programmet har kostet ferdig kr. 30.000 som ikke var budsjettert.

Samarbeidende klubber:
Samarbeidet med de andre raseklubbene fungerer utmerket, og de saker som har vært har blitt løst på
formannsmøtene. Forholdet til FKF er også tilfredsstillende, og det er et ganske stort arbeid på gang
for et enda bedre samarbeid innen FKF klubbene rase, distrikt og JFF der man ser på om det er
realistisk å omdanne FKF til et reelt forbund.
Også innen NKK er det et stort arbeid i gang for om mulig å omstrukturere NKK slik at det blir
divisjoner der stående fuglehunder danner en jaktdivisjon sammen med de øvrige jakthundrasene.

6

Likeså er det jobbet for å endre stemmefordelingen mellom direktemedlemmer av NKK og
samarbeidende klubber. Dette skal det stemmes over i NKK RS våren 2004.

I/S Fuglehunden:
Dette er vårt medlemsblad og også vår største utgiftspost. Økonomien i bladet er nå etter hvert blitt
god og kostnadene for utgivelsen som belastes klubbene er akseptable. Bladet koster fortsatt det
samme pr. utgivelse som for 15 år siden. Dette må vi si oss fornøyd med. Vår klubbredaktør er stadig
Rolf Hamstad. Rolf ønsker å få avløsning, men han har gjort så god jobb over så mange år at han
ikke er lett å erstatte. Vi er stadig på let etter erstatter, så medlemmer som er kvalifisert bes ta kontakt
med Rolf Hamstad.

Internet /websider:
Nytt av året er at alle NBK medlemmer som har direkte medlemskap i NKK tilgang til NKKs Dog
web, foruten fortsatt tilgang til NBK sine websider.
Webansvarlige ved års start var Øyvind Nagelhus og Nils B. Skaar. Nagelhus trakk seg fra oppgaven
da han ble valgt som leder i SBK. Lenge så det ut til at vi skulle få en erstatter for ØN, men
vedkommende trakk seg etter hvert.
Avlsrådet har vært den viktigste bidragsyter til nettsidene ved siden av at oppdrettere har vært flinke
til å melde inn sine kull. Håkon Hasselgård har bidratt med hundefaglige råd når det har vært
spørsmål. Enkelte distriktskontakter og andre arrangører av NBK-aktiviteter har vist stor grad av
interesse for å bruke sidene, men andre har vært mer beskjedne bidragsytere. Diskusjonsforumet er
noe benyttet, og med få unntak har deltagerne holdt seg innenfor retningslinjene for bruk av disse.
Antallet besøkende er noe over 10 % høyere enn i fjor.
NBK vil fra 2004 gå inn avtale med ny leverandør av sidene og server, og håper dette kan gi et
ytterligere kvalitetsmessig løft til sidene.

Internasjonal kontakt:
Øivind Nagelhus tok på seg jobben som leder i Svensk Breton Klubb og måtte derfor si i fra seg
jobben som utenlandskontakt hos oss. Vi har ennå ikke fått tak i en velegnet kandidat til vervet.
Imidlertid har vi via en velvillig og hjelpsom Øyvind Kleven i Grong fått kontakt med Italiensk
Breton miljø og en kontaktperson som har godt meritterte jakthunder av anerkjente linjer. To av hans
hannhunder som var på jekt i Grong i høst ble tappet for sæd. Sæden oppbevares i Trondheim og
administreres av Ann-Kaetrin Handberg. Hannene er allerede brukt på godt meritterte tisper i samråd
med AR slik at vi får se hva resultatet blir.

Distriktskontaktarbeid:
Distriktsarbeid har også dette året vært en prioritert oppgave for styret. Det er det tilbudet som tilbys
medlemmene i det distriktet de bor som avgjør om bretoneiere finner klubben interessant. Årsmøtet
kan vedta å sette styret til å gjennomføre all verdens fine planer, de er verdiløse om ikke det finnes
entusiaster rundt om i landet som omsetter disse i praksis. Heldigvis for klubben så finnes mange av
disse ildsjelene innenfor vårt DK-apparat.
Hovedmålet med DK grupper er at all informasjon og kunnskap som tilflyter klubben eller
dens tillitspersoner skal tilflyte enkeltmedlemmer, så vel gamle som nye. På dette vis vil vi
innen NBK få til et klubbmiljø der ingen føler seg utenfor og ingen blir opphøyet til koryfeer.
Men uansett vil alltid være noen som er flinkere enn andre til å få til sine hunder og derav får
mer vilt i sekken. Den faktoren er det som gjør hundesport så interessant.
Som et ledd i informasjonsspredningen er det i år laget et driftskonsept for NBK som viser alle
funksjoner og hvem gjør og har ansvar for hva innen klubben. Dette vil gjøre det lettere for
tillitsmenn og tillitsapparat å vis hvor og hos hvem man skal henvende seg i aktuelle spørsmål
og saker. Driftskonseptet fås ved henvendelse til nærmeste DK eller sekretæren, tillegg til at
den legges ut på WEB sidene.

7

Styret anser DK-treff i tilknytning til årsmøtene som et særdeles nyttig redskap i arbeidet med å gjøre
klubbens tilbud til eksisterende og nye medlemmer enda mer attraktivt. Her kan klubbens
distriktsrepresentanter fra nord til sør komme sammen og utveksle erfaringer, ha en dialog direkte
med styret og få ny inspirasjon til det videre arbeid.
Som et ledd i arbeidet med å styrke distriktsarbeidet utarbeidet styret til DK-treffet i 2001 en
”håndbok for DK.”, en informasjonsperm med mange relevante opplysninger, tips for samlinger osv.
til bruk i det praktiske arbeidet.
Klubbens DK-apparat har nedlagt et solid arbeid til beste for våre medlemmer i 2003. Når en leser
distriktenes årsrapporter bør det tas hensyn til at de har ulik geografi, at antall bretoneiere varierer i
distriktene osv. Når det er sagt, viser enkelte distrikter opp en imponerende aktivitet som klubben
bare må ta av seg hatten for. En stor takk til vårt DK-apparat.

Aktiviteter:
Alle DK områdene har gjennomført sine årsprogram som var annonsert i Fuglehunden og på våre
hjemmesider med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
STYRET TAKKER MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE FOR ENGASJERT ARBEID OG
SAMVÆR TIL KLUBBENS OG RASENS BESTE. DEN POSITIVE ÅND SOM RÅDER I
KLUBBEN GJØR KLUBBARBEIDET TIL EN HYGGELIG FORETEELSE, OG DETTE ER
EN STEMNING DET SATSES PÅ Å VIDEREFØRE.

RESULTATREGNSKAP 2003
INNTEKTER:
Kontingent m/Årbok
Salgsartikler
Parringsavgift
Overskudd jaktprøver
Overskudd landstreff
Øvrige utstillinger/treff
Lotteri / bingo
Annonser Årbok
Jeger, hund og våpen
Årbok til kol medl.
DK-aktiviteter
Utestående fordringer

282.750,00
38.608,34
2.800,00
13.764,91
92.802,99
3.450,00
0
24.000,00
23.440,00
3.380,00
46849,83
1.220,00
533066,07

BUDSJETT
272.000
20.000
4.000
10.000
30.000
2.500
0
20.000
23.000
3.500
8.000
393.000
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UTGIFTER:
Porto drift/bankgebyr
Porto Årbok
Porto Årsmelding/info
Porto Fuglehu. nye medl
Trykking Årbok
Trykking Årsm/info
Kontor/rekvisita
Fuglehunden
Samarbeidsavgift NKK
Samarbeidsavgift FKF
Distriktskontakter
Kjøp salgsartikler
DK-samling m/årsmøte
Reise leder
Reise DK-ansvarlig
Reise styremedlemmer
Godtgjørelse styret
Godtgjørelse valpeformidling
Godtgjørelse webansvarlig
Godtgjørelse red Fuglehunden
Telefonmøter
Support/ved data m/Dog Base
Data -kostnader
Note 1
Møtelokaler
Kontingent NKK’s represent
Håndbøker/skjema/bøker
Premiekjøp
NM-lag
Nordisk mesterskap
Øvrige treff/prøver/utstillinger
Avlsarbeid
Note 1
Rasedokumentasjon
Dommerutdanning
Gaver
Diverse utgifter
Driftsresultat
Renteinntekter
Årsresultat

11.969,00
21.748,52
4.090,96
7.041,00
61.241,40
6.170,20
6.824,75
91.737,44
16.412,00
8.255,00
64.174,81
25.775,60
58.335,00
2.527,00
670,00
8.454,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
4.800,00
8.554,68
7.445,00
19.948,00
0
220,00
199,00
14.270,00
12.318,00
2.270,00
693,00
24.386,00
475,00
600,00
2.825,00
739,00
509.169,36
23896,71
11.408,28
35304,99

15.000
10.000
6.000
8.000
45.000
6.000
15.000
90.000
16.500
8.000
10.000
6.000
50.000
8.000
10.000
10.000
10.000
2.000
2.000
4.800
9.000
6.500
4.000
1.500
220
2.000
14.000
12.000
3.000
5.000
10.000
3.480
3.000
3.000
409.000
16.000
0

Note 1:
Det er kjøpt dataprogram til kr 30.000,- for konvertering av DogBase til Windows. Kostnaden er
fordelt på avlsarbeid og datakostnader.
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BALANSE PR 31.12.2003
Kasse
DNB
Sparebank 1
Plasseringskonto
Salgsartikler
Premier
Aksjer i AS FH
Eiendeler
Utestående fordr

9.866,33
7.127,03
36.284,54
47.347,62
28.932,35
26.621,80
14.500,00
5.732,00
1.220,00
377.631,67

Egenkapital pr 01.01
Årsresultat

342.326,68
35.304,99

377.631,67

Av egenkapitalen utgjør kr 301.845,52 likvide midler.
I 2002 utgjorde likvide midler kr 253.516,78

Bodø 15.01.2004
Rolf Arne Tønseth
BUDSJETT 2004
INNTEKTER
Kontingent m/ Årbok
Salgsartikler
Jaktprøver
Landstreff
Øvrige treff/utstillinger
Parringsavgift
Annonser Årbok
Jeger, hund og våpen
Annonser web-sider
Salg av Årbok til kollektive medl.
DK-aktiviteter
Renter

290.000
25.000
15.000
20.000
3.000
4.000
25.000
25.000
15.000
3.500
20.000
8.000
453.500

UTGIFTER
Fuglehunden
Trykking Årbok
Porto Årbok
Samarbeidsavgift NKK
Samarbeidsavgift FKF
Reise leder
Reise DK-ansvarlig
Reise øvrige tillitsvalgte
Telefonmøter
Valpeformidling
Godtgjørelser styret
Godtgjørelse redaktør Fuglehunden
Godtgjørelse webansvarlig
Premier
Trykking Årsmelding/info

100.000
65.000
23.000
17.500
9.000
5.000
5.000
10.000
4.000
2.000
8.000
4.800
2.000
17.000
7.000
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Porto Årsmelding/info
Porto drift / bankgebyr
Porto Fuglehunden nye medlemmer
Kontor/rekvisita
Support/vedlikeholdsavtaler m/Dog
Data / EDB-kostnader
Base
Webflytting
Drift web
Salgsartikler
Møtelokaler
Kontingent NKK’s
Håndbøker/skjema/bøker
representantskap
DK-samling m/årsmøte
DK-aktiviteter
Nordisk mesterskap
NM-lag
Øvrige treff/prøver/utstillinger
Avlsarbeid
Vedtekter/rasedokumentasjon
Dommerutdanning
Gaver
Underskudd

6.000
13.000
8.000
10.000
7.500
10.000
15.000
7.000
10.000
0
0
2.000
60.000
20.000
3.000
12.000
3.000
10.000
3.480
2.000
3.000
484.280
30.780

Bodø 15.01.2004
Rolf Arne Tønseth
Aktivitetsplan NBK 2004.
DKene vil kunngjøre sine planlagte aktiviteter søm før i Fuglehunden og på våre hjemmesider.
I tillegg arrangeres følgende prøver og utstillinger i NBK regi som også behørig vil bli kunngjort:
Vinterprøve i Ålen, landstreff m/utstilling i Jølster, høstprøve i Meråker, og seinhøstprøve på
Gaularfjell.

ÅRSRAPPORT FRA AVLSRÅDET 2003
Medlemmer:
Leder: Ingolf Hanssen
Medlemmer: Per Arne Hasselvold, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar.
1) Møtevirksomhet
Avlsrådet har i 2003 hatt et møte over ei helg samt møter i forbindelse med distriktskontakttreffet. I
tillegg har AR hatt utstrakt kontakt på telefon og E-post samt at deler av rådet har vært samlet i andre
sammenhenger.
2) Aktivitet
Avlsrådet har i 2003 hatt en jevn pågang fra potensielle oppdrettere. Av de 19* kull som per dags
dato er registrert i NKK i 2003, har 16 vært innom AR og mottatt forslag på 3 hannhunder. I tillegg
kommer de henvendelser med påfølgende forslag hvor det ikke har blitt valper.
Etter valping har oppdretter mottatt 6-generasjoners stamtavle for kombinasjonen.
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Liste over foreslåtte kombinasjoner samt valpeliste sendes til valpeformidler. Avlsrådet bruker NBKs
internettsider og FH til publisering av jakt- og utstillingsresultater, indekser, HD-resultater,
hannhund- og tispeliste, aktuelle kull samt annen informasjon om rasen.
Som tidligere har AR ajourført og kontrollert alle resultater og alt tallmateriale fra prøver og
utstillinger samt HD-data. Tallkarakterer for jaktlyst og viltfinnerevne, nyregistrerte kull, NKKs HDdaignose samt HD-bilder for alle bretoner er samlet og sendt til Dr Buing i Tyskland 2 ganger per år
for beregning av indekser. Bakgrunnen for beregning av avlsverdier for hofter er nå den enkelte
hundens HQ-tall som Dr Beuing måler og beregner på de røntgenbildene som hentes ut fra NKK.
Tove Naper har vært meget behjelpelig i arbeidet med å hente ut bildene og få sendt disse til
Tyskland.
NBKs forslag til endringer i jaktprøvereglementet ble nedstemt på FKFs representantskapsmøte.
Videre ble avlsrådene i prinsippet enige om å levere et felles forslag til forenkling av
jaktprøveskjemaet. NBKs forslag til forenkling er per 311203 ikke videresendt FKF da NVK enda
ikke har sluttet seg til forslaget til tross for uttalt prinsipiell enighet.
NBK v/ OHS har sitte i avlsrådenes arbeidsutvalg, men trekker seg nå fra dette.
AR hadde et åpent møte under klubbens hovedtreff i Trondheim, hvor innføringen av HQ i stedet for
HD i avlsarbeidet for å bedre rasens hoftestatus ble presentert. Stort oppmøte og godt engasjement på
et vanskelig tema. I tillegg fikk avlsrådet interessant tilbakemelding på det arbeidet som vi gjør.
AR hadde i år ansvaret for bare en mindre del av DK-treffet i forbindelse med årsmøtet. Hovedtema
for ARs lille seanse var presentasjon status for rasen på jakt og utstilling. Også der fikk vi
interessante tilbakemeldinger på vårt arbeid.
Avlsrådet har tatt initiativet til å få laget en ny database for breton, kalt bretonbase, som nå er under
utprøving. Denne er basert på den gamle NKKs dogbase, og oppdateres derfra i tillegg til at AR kan
selv kan legge inn informasjon om hunder og eiere. Dette har vært et stort arbeid utført av Ole C
Langfjæran.
AR ønsker å innføre Hip-Quality (HQ) som avlsparameter i stedet for NKKs HD-status i arbeidet for
å bedre rasens hoftekvalitet, og leverer inn forslag til årsmøtet 2004 om dette. HQ er en metode
utarbeidet av Dr Beuing, og har høy arvbarhet og er basert på målinger, og ikke på skjønn slik NKKs
metode er. NKKs diagnosemetode har nå vært benyttet i 25 år uten at det har gitt ønsket resultat, og
da mener AR at man må prøve noe annet. HQ har blitt presentert på medlemsmøter på Østlandet øst,
Sør- og Nord-Trøndelag av AR.
Det har vært en artikkel i fransk breton klubbs tidsskrift av bretonspesialisten Jean Louvet hvor
norske forhold er omtalt, og som krevde en del presiseringer fra NBKs side. Avlsrådet har stått for
framstillingen av 2 artikler til tidsskriftet med kommentarer til Louvets artikkel og en beskrivelse av
breton i Norge.
AR hadde ansvaret for uttak av hunder til nordisk mesterskap som i år gikk i Danmark. Det ble tatt ut
3 hunder hvorav 1 var vaksinert mot rabies tidligere. I tillegg ble det tatt ut 2 reserver. Når det
nærmet seg konkurransen viste det seg at 1 hund ikke hadde høy nok serumkonsentrasjon av vaksine,
1 hadde valper og 1 ønsket ikke å stille. Man satt da igjen med 2 hunder. Det ble tatt kontakt med
flere eiere av hunder som var rabiesvaksinert, men ingen av disse hadde anledning til å stille på
meget kort varsel. AR beklager at det ikke ble avviklet noe nordisk mesterskap for breton i 2003, da
heller ikke Sverige stilte lag. Å pålegge flere eiere av aktuelle hunder å vaksinere hundene sine for så
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kanskje å bli tatt ut mener vi ikke hadde vært riktig eller gjennomførbart. NBK bør ta opp med de
respektive land om det er fortsatt interesse for arrangementet.
3) Indekser
AR bruker indekser for HD, jaktlyst og viltfinnerevne i avlsarbeidet. Indekser for jaktegenskapene
kommer fram på bakgrunn av tallkarakterene på jaktprøver. For hoftekvalitet er indekstallet basert på
HQ-tallet til hunden og alle dens slektninger. Vi har den oppfatning at medlemmene legger betydelig
vekt på indeksene. Alle indekser for en kombinasjon skal være på over 200. I 2003 har den vært det
for alle kombinasjoner hva gjelder hofter i 2002. For jaktlyst og viltfinnerevne varierer det noe mer,
ikke minst fordi flere av importhundene brukt i avl mangler indekser for disse egenskapene.
På bakgrunn av avlstallene for kullene i 2003 kan vi si at oppdretterne følger klubbens opplegg.
Snittet for de kull som har indekser er godt over 200 for alle 3 egenskaper.
Dr Reiner Beuing gjør fortsatt sitt arbeid for NBK vederlagsfritt, og vi setter stor pris på å få benytte
hans kompetanse, men har visse vanskeligheter med at det kan gå lang tid fra vi sender tallmateriale
til ham til vi får indekser i retur.
4) Utstillinger
Det er registrert 169 (209) hunder som er stilt i alt 279 (339) ganger på utstilling i 2003. Tall fra
2003 i parentes 57 (59%) har fått 1. Pr.
Rasen hevder seg godt i konkurranse med de andre fuglehundrasene på større utstillinger, og er i år
plassert som BIS på fellesutstillinga Østlandet med Brufjordens LX Frekk (Xalou vant Biekenbos –
Liza) eier Tom Middelhuis.
Rasen fikk i 2003 nye utstillingschampioner;
Åforsens Tina S30671/98 (Rusticolus Pepino – Esen) e/ Ronny Sagmo
Tim 10757/99 (Viggo – Jena) e/ Morten Tidemann
NJCH Suhlegan Drillo S19026/99 (Rusticolus Pepino – Prime Mover) e/Arne Abel-Lunde
Årets hund utstilling ble NUCH Litjåsens Sara (Rusticolus Pepino – Ajaros Arja), eier Gunn Jenssen,
i ringen handlet av Asbjørn Jenssen.
Norsk vinner 2003: Brufjordens LX Rasmus 07030/00 (Xalou van’t Biekensbos – Liza) e/ Arild
Eikeland og Monica Dahlberg. NUCH Litjåsens Sara 21809/98 (Rusticolus Pepino – Ajaros Aria)
e/Gunn Jenssen.
Vinner av utstillinga på NBKs landstreff var BIR NUCH Perkars Basse (NUCH PVNs Jocky –
Perkars Masi), eier Jan Bjarte Skrøppa. Beste tispe ble Ylva 23266/01 (Tråslettens Zoker – NUCH
Yri e/ Sture Willmann.
Hunder med CK, Cert eller HP på utstilling; se tabell 1.

5) Jaktprøver
I 2003 hadde rasen 900 (812) starter på 115 (113) prøver. Startene er fordelt på 431 vinter, 379
høst, 37 lavland og 51 på skog. Deltagelsen på skog har økt, mens det på lavland er en viss
nedgang., Deltagelsen på vinter og høyfjell øker.
Premieringsprosenten er på 21,2 (20.4)
Rasesnitt tallkarakterer:
Pr 010104: Jaktlyst 3,6 fart 3,7 stil 3,9 selvstendighet5,3- søksbredde 3,0- reviering 3,2 samarbeid
3,6- viltfinnerevne 3,0
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Pr 010103: Jaktlyst 3,6 - fart 3,7 - stil 3,8 - selvstendighet-5,3 - søksbredde 3,0 - reviering 3,1 samarbeid 3,6 - viltfinnerevne 3,0

AR vil fortsatt forsøke å legge spesiell vekt på å bedre rasens jaktlyst og viltfinnerevne, og ved
fortsatt bruk av indekstall for disse egenskapene har vi tro på at dette skal la seg gjøre.
Nye jaktchampioner i 2003:
Årets hund jaktprøve ble NUJCH Suhlegan Drillo ( Rusticolus Pepino – Prime Mover) eier og fører
Arne Abel Lunde. Drillo gjentar med dette bedriften fra i fjor, og har også i år topplasseringer i alle
prøvegreiner.
Vinner av den gylden apportbukk, årets unghund, ble Brustindens Abba (NAC FC NFC Piney Run
Sam – Mamma Mia), eier og fører Arnfinn Blø, som gikk til Derby finale, men som der ikke hadde
sjanse på fugl. En stor prestasjon i konkurranse med landets beste unghunder.
Årets hund kombinert ble Tråslettens Lord (Crispo – NJJ(k)CH Tråslettens Auma), eier og fører
Trygve Nordås. Lord har imponert med flere 1. premier i kombinertdelen, bla med fullt hus. I
feltdelen oppnådde han 2.UK på høyfjell og fikk dermed 2.UK samlekombinert.
Det er hard konkurranse om tittelen årets hund i alle disipliner. Få poeng skilte de 4 beste i kampen
om å bli årets jakthund, og Bjørn Tråslett med Cwita har erfart at det holder ikke å bli beste hund
individuelt under NM-lag og i tillegg vinne NM-skog! Enda hardere kamp var det i kampen om å bli
årets unghund hvor Tråslettens Lixi fikk like mange championatpoeng som vinneren, men ble slått på
øvrige resultater. AR har inntrykk av at disse konkurransene er et stimuli for deltagelse på jaktprøver
for mange.
Under NM-lag ble breton nr 5. Engelsk setter vant konkurransen. NUCH Tråslettens Cwita (NUCH
PVNs Jocky – NJJ(k)UCH Steinheias Astra), e/f Bjørn Tråslett ble beste hund individuelt med 31
poeng. MK Unique Star (NJCH Rikki – Brennmoens Dixi) e/f Gunnar Guttormsen fikk 6 poeng,
mens NJUCH Suhlegan Drillo (Rusticolus Pepino – Prime Mover), eier og fører Arne Abel Lunde
fikk 13 poeng.
Engelsk setter
Pointer
Breton
Strihåret Vorsteh

68 p
63 p
50 p
21 p

Gordon setter
Irsk setter
Korthåret Vorsteh

67 p
57 p
30 p

Rasen har også i år passert en milepæl ved at NUCH Tråslettens Cwita (NUCH PVNs Jocky –
NJJ(k)UCH Steinheias Astra) Bjørn Tråslett som eier, fører og oppdretter gikk til topps under NMskog. Cwita ble også beste hund uansett rase under NM-lag. I tillegg er Cwita tidligere plassert i
kvalifisering under NM-lavland. Med dette har Cwita nok en gang bevist at en god breton behersker
alle terrengtyper i tillegg til å ha et eksteriør som har gitt henne et utstillingschampionat. En stor hund
i en stor hundemanns eie.
Blant våre beste hunder på jaktprøver har mange hevdet seg meget godt i flere prøvegreiner. Dette
viser at satsinga på jaktlyst og viltfinnerevne i avlsammenheng gir resultater, og at det ikke er noen
motsetning mellom søksformat og evnen til å finne fugl. Tvert i mot er et skikkelig format en
forutsetning for å finne fugl, og AR håper at hundenes prestasjoner klargjør dette for alle.
Premieringsprosenten for rasen generelt er tilfredsstillende (21,2 %). Rasen hevder seg godt i
vinnerklassen, og antallet 1.premier på vinterprøvene er høyt, mens man kunne ha ønsket flere
hunder med 1.premie i kvalitetsklassene på høstprøvene.
Deltagelse og premieringprosent for breton 2003: se tabell 2
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Jaktprøvepremieringer 2003: se tabell 3
6) Elitehundregisterert
Dette består av hunder med 1. AK på jaktprøver og på utstilling hvor eier er medlem av NBK, og
som er HD-frie.
Nye hunder i 2003:
Helmerhaugens Ronja 20211/95
Jacken - Helmerhaugens Pippi
Joar Selnes
Balder
19572/96
Litjåsens Chamaro II - Miss Tinka
Morten Løken
NUCH Åforsens Tina S30671/98 Rusticolus Pepino - Esen
Ronny Sagmo
Tråslettens Zoker
10579/99
Viggo - Tråslettens Ce'zoti'na
Roger Skatland
Tråslettens Wirco
10586/99
PVN's Nanok - NUCH Tråslettens Cwita Øivind Grongstad /
Line Strømhaug
NUCH Tim
10757/99
Viggo - Jena
Morten Tidemann
Tråslettens Zemi
10852/99
Viggo - Tråslettens Ce'zoti'na
Rune Østraa
Tico
02028/99
Tim - NJCH Thunder and Lightning
Tor Eivind Båtnes
Black Shadow
10977/99
Perkars Perry – Chocko
MagneKlingsheim
Orreskogens Vill Spika 19554/01
Rusticolus Pepino - Orreskogens Vilma Knut Thrane
Langvads Sabelle
DK03870/01 Bill - Langvads Musik
Tom Middelhuis
Tråslettens Aabitte
16124/00
Tico - NJJ(k)CH Tråslettens Auma
Vesa Virkkula
7) Avlsmaterialet
Hundene presenteres og rangeres på samme måte som tidligere på hannhund- og tispeliste. Dette
gjøres på bakgrunn av hundenes egenprestasjoner, og er ei fenotypeliste. I tillegg har AR
avlsindekser for jaktlyst og viltfinnerevne for hunder som har dokumenterte
jaktegenskaper. Disse summeres for hver enkelt hund, og hundene rangeres etter summen av jaktlyst
og viltfinnerevne. Dette er da ei genotyperangering.
Importert i 2003:
Licou de Keranloan og Raz de Fiorindo ble tappet under et opphold i Norge. Det er 2 italienske
hundene som ble vurdert av AR og deler av styret. I tillegg har Licou topp prestasjoner på jaktprøver
og utstilling på kontinentet. Begge er nå benyttet i avl. I tillegg er det importert hunder fra Sverige,
Belgia og Danmark, se kulloversikten.
AR ser fortsatt et behov for import av nytt hundemateriale, men ønsker at disse hundene skal være
dokumenterte på samme måte som hunder i Norge ved egenprestasjoner eller topp dokumenterte
foreldre. Uten kvaliteter over den gjennomsnittelige norske breton er det ingen grunn til å forvente
avlsmessig framgang ved bruk av slike hunder. Avlsrådet ser en fare i at importhannhunder brukes på
for mange tisper før dokumentasjon på avlsegenskapene foreligger. Videre mener AR at for mange
tisper brukes for mye i avl i forhold til egenprestasjoner og/eller avkommenes resultater.
8) Parringer
De fleste oppdrettere benytter seg av AR i forbindelse med parring. Dette ser AR på som en
tillitserklæring, og en stimulans i det videre avlsarbeidet. Oppdretterne får forslag på 3 hannhunder,
men står fritt til å benytte andre hannhunder en de 3 foreslåtte. Bak ARs forslag ligger en vurdering
av kombinasjonenes jaktlige egenskaper, med utgangspunkt i statistikk, utstillings- og
jaktprøvekritikker der det foreligger. Videre har man nå indekser for de viktigste jaktegenskapene. I
tillegg ser man på HD-indeks samt graden av innavl for den aktuelle kombinasjonen.
Det er i 2003 registrert 19 kull (26 i 2002), med valper130(162). Dette er en nedgang fra 2002, som
igjen var en nedgang fra 2001. AR mener denne nedgangen er en naturlig variasjon i en tallmessig
liten rase.

15

Registrerte kull i 2003; se tabell 4.
9) Helsetilstand
Hofteleddsdysplasi er fortsatt et stort problem i avlssammenheng. Sett over 10 år er HD-frekvensen i
rasen 27,7. Vi har nå brukt indekstall for HD i 5 år, og fortsatt er det store svingninger i HDfrekvensen. 25 års avlarbeid med fokus på HD har ikke gitt ønskede resultater, og AR vil forslå
overfor årsmøtet 2004 at man går fra en avl basert på HD-status til en avl hva gjelder hoftekvalitet
som er basert på et hofte avlstall som kommer fram på bakgrunn av hundenes HQ-tall (HQ = HipQuality). HQ-tallet vil erstatte HD-status, og hundene får sitt HQ-tall etter at røntgenbildene er
vurdert av Dr Beuing. HQ er en metode hvor man objektivt måler strukturer i hofteleddet, og som har
høy arvbarhet. Med dette håper AR å bedre rasens hoftestatus, og med høy arvbarhet skal man raskt
kunne forvente framgang.
HD-oversikt se tabell 5.
Gemyttmessig har AR ingen god oversikt, men mener på subjektivt grunnlag at enda er for mange
bretoner med lav terskel for surhet og aggresjon. AR jobber nå bevisst med dette.
Breton er fortsatt gjennomgående en sunn rase.
10) NKK
Fortsatt går registreringa av jaktprøveresultat hos NKK for seint og for ujevnt, noe som fører til at
AR må registrer jaktprøveresultat manuelt. Med innføringen av bretonbase som AR har tatt initiativet
til, håper AR at innleggingen av resultater kan fordeles på flere i klubben og at dataverktøyet kan
brukes av flere.
AR takker tillitsvalgte og medlemmer for innspill og samarbeid i 2003.
Trondheim 010104
Ingolf Hanssen

Odd Harald Sørbøen Per Hasselvold

Nils B. Skaar
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DK GRUPPER 2004
Finnmark Øst
Øyvin Grongstad, leder,
Dr. Palmstrømsvei 2 A, 9900 Kirkenes
Uno Mikkelsen, Lindsethveien 24, 9800 Vadsø
Bjørn Løkås, Åsveien 23, 9910 Bjørnevatn
Finnmark Vest
Geir Birger Landmark, leder,
Thomasbakkveien 59, 9513 Alta
Gunnar Guttormsen, Skogforvalterveien 4, 9513 Alta
E-post: gun-gutt@frisurf.no
Troms.
Per Johnny Skjæran, Agatveien 3, 9022 Krokelvdalen
Leif Pedersen Øvre Mølnelva, 9392 Stonglandseidet
E-post: turid.stangnes@c2i.net
Ketil Rognli, Nymohagen 7, 9100 Kvaløysletta
Nordland Nord.
Rolf Arne Tønseth Eventyrveien 26
8028 Bodø E. Post r-a-toen@frisurf.no
Sture Wilmann, Nordliveien 35, 8011 Bodø
E-post: sture.wilmann@vesta.no
Merethe Schjem, Børtindgt. 21 B, 8008 Bodø
E-post: merethe.schjem@arbeidstilsynet.dep.no
Thor Jul Pedersen, Isbjørnveien 3, 8029 Bodø
E-post: thorjp@online.no
Steinar Vågan, Naustberget 2, 8015 Bodø
E-post: steinar.vaagan@bravida.no
Nordland Sør.
Roger skattland Heimestengmyra 13
8616 Båsmoen
Per Øyvind Eriksen Idrettsveien 25
8640 Hemnesberget
Arvid Rønning Bjerkaliveien 40
8643 Bjerka
Pål Granum Hauabakken 9
8614 Ytteren
Geir storli Karvebakken 17
8614 Ytteren
Trygve Nordås Marka
8658 Mosjøen
Nord-Trøndelag
Anne Merete Jørgensen, leder.
Kaiveien 5, 7620 Skogn
E-post: anne.merete@jorgensen.nu
Asbjørn Johnsen, Tobias Bernhofs gt 2, 7500 Stjørdal

tlf 78 99 84 06
tlf 78 95 33 12
tlf 78 99 07 69

tlf 78 43 61 85
tlf 95 83 44 59

tlf 77 63 05 12/90 52 82 03
tlf 77 85 46 36/95 93 68 16
tlf 77 65 17 65
tlf 75515042
tlf 75584881
tlf 75 58 64 34
tlf 75 51 60 68
tlf 75 54 11 15 (a)

tlf 75166765
tlf 75196111
tlf 75190535
tlf 41277762
tlf 75168884
tlf 75171112

tlf 74015302/41930030
tlf 74828512/97014730
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E-post: rypstugu@online.no
Knut Skinstad, Tømmerås, 7870 Grong
Joar Thun, Sør-Beitstad, 7700 Steinkjer
E-post: joar.thun@c2i.net
Sør-Trøndelag.
Joar Selnes leder, 7316 Lensvik
Gunn Jenssen
Arne Solbergsv 67, 7075 Tiller
E-post: asbjoern.jensen@eilag.no
Harald Dahle Skjetnemarkveien 41d
7081 Sjetnemarka
Vestlandet Nord
Arnfinn Blø, leder. Kjellnes, 6390 Vestnes
E-post: a-bloe@frisurf.no
Einar Hallberg, Reinene 12, 6817 Naustdal
Arild Kirkenes, 6070 Tjørvåg
Hordaland.
Christian Parmann, leder
Pålaveien 21, 5179 Godvik
E-post: christian@parmaplast.no
John Kenneth Berentsen, Garnesvn. 43, 5260 Indre Arna
E-post: JonK.B@bergen.frisurf.no
Andre Mikkelsen, 5939 Sletta
Jan Helge Juvik, Vesthaugen 51, 5268 Haukeland
E-post: janh.juvik@c2i.net
Arve Vange, Sørfjordveien 13, 5265 Ytre Arna
Eigil Vabekk Haug, Ulven, 5200 Os
Rogaland.
Magne og Mia Koløy, Gravarslia 30, 4300 Sandnes
E-post: koloey@hotmail.com
Østlandet Vest
Morten Transeth, leder, Nordre Juvlid, 3620 Flesberg
E-post: motrans@tiscali.no
Bjørn Løver, Gjonelia, 1382 Kvelde
Kjell Arne Lunde, Meensveien 230, 3719 Skien
Østlandet Øst/Nord
Olaf Steinsland Sikveien 8 1481 Hagan
Tove Naper, Hamang Terrasse 39, 1336 Sandvika
Geir Grønvold, Fjeldstadåsen 17, 2009 Nordby

tlf 74331487/91551535
tlf 74147777/92098905

tlf 72 49 10 62/91 33 52 59
tlf 72 88 95 87/91 73 67 33

tlf 72886882
tlf 71 18 20 32/94 53 57 21
tlf 57 81 82 04
tlf 95 24 64 24

tlf 55 26 62 62/98 26 62 02
tlf 55 24 07 08/41 44 40 46
tlf 56 37 21 02
tlf 55 24 36 22
tlf 55 24 72 64/97 71 76 63
tlf 56 30 56 71/97 68 93 35
tlf 51 66 79 52

tlf 32 76 26 76/97 72 86 88
tlf 90 73 59 41
tlf 35 59 59 92/90 15 85 15
tlf 97066375
tlf 67 54 81 04/99 27 24 27
tlf 63 83 76 53/95 77 87 33

E-post: g-groenv@online.no
Obs Ny leder er annonsert etter 20. 01.04 på hjemmesidene og kommer i
Fuglehunden
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Tabell 1: HUNDAR MED HP, CK ELLER CERT I 2003
Alba

NAVN

REG.NR
14155/02

Ayla
Bailis
Bella Donna

12173/00
11665/02
15128/02

Bico
Brufjordens LX Frekk
Brufjordens LX
Rasmus
Brufjordens XL Bonso
Brufjordens XL Sarek
Brunskogens Aska
Brunskogens Balo
Fantastic Lexi
Gairis
NUCH
Helmerhaugens Ottar
Kamvatnets Lissi

17027/02
07029/00
07030/00

MOR/FAR
Frøya Iso - NUCH Gjøkåsens
Ricki
Fia - Tim
Inka - SJCH D’Ispaganc Roc
NJUCH Ulle van’t Gillishof Åforsens Teero
Birka - Smiasens Fantastic Future
Liza - Xalou van’t Biekensbos
Liza - Xalou van’t Biekensbos

19527/01
19525/01
05126/01
04667/02
08596/99
11659/02
20208/95

Liza - Xalou van’t Biekensbos
Liza - Xalou van’t Biekensbos
Tråslettens Ulti – Tico
Tråslettens Ulti – NUCH Cluny
Lulle - Smiåsens Fantastic Future
Inka – SJCH D’Ispagnac Roc
Helmehaugens Pippi – Jacken

04193/02

Leo Iso
NUCH Litjåsens Sara
UH
Maya

06775/98
21809/98

Valbyskogens Fantastic Tica Brufjordens LX Frekk
Shira Odette - Nordfjordens Itro
Ajaros Aria - Rusticolus Pepino

Midtfjellets Jo
Mira
MK Ajax
Monnet II
Opphaugens Iris
Orreleikens Mira
Orreleikens Nikita
Orreskogens Vilma
Peik
Pepsi
NUCH Perkars Basse
Perkars Putte
NUCH Ruff
Snoopy
Stråmyrans Sorry No
IQ
NJUCH Suhlegan

Tråslettens Diba Sindi – NJCH
Rikki
14086/02
Tråslettens Zemi – NJUCH
Suhlegan Drillo
08303/01
Geilanes FP Tanja - Xalou van’t
Biekensbos
04549/00
Tara – NJCH Rikki
07913/98
NJJ(k)CH Geilanes FP Fleurie Ante
08906/02
Shira Odette – CHIT Mer-dour van
de Ulfhei
07314/02
Brita – Chico
04619/01
Brita - Xalou van’t Biekensbos
24407/96
Kiwi – CHIT Apis de St Lubin
15005/00
Alma – Karo
01437/01
Brennmoens Mayca – Viggo
07069/99
Perkars Masi – NUCH PVN’s
Jocky
01839/02
Perkars Masi – Crispo
07953/99
Tinka – NUCH Helmerhaugens
Ottar
18588/01
Jena - Perkars Perry
01232/01
Tråslettens Diba Sindi - NUCH
Perkars Basse
S19026/99 Prime Mover - Rusticolus Pepino
19220/99

EIGAR
Anne Skramstad
Tor Eivind Båtnes
Lars Holthe
Sven Odne Haugen
Kjell Bråten
Tom Middelhuis
Arild Eikeland og
Monica Dahlberg
Turid Holsen
Per Johnny Skjæran
Børje Kajander
Dag Sørli
Gro Arnesen
Geir Landmark
Asbjørn Jenssen
John Håkedal
Elisabeth Monsen
Gunn Jenssen
Sveinung Aune
Rune Østraat
Trond Flikki
Toralf Ekrheim
Egil Greve
Margrethe Myrvoll
Eivind Høydal
Finn E Knutsen
Anders Ellefsen
Inger Lise Ingdal
Tone Mari Olsen
Jan Skrøppa
Gunnar Hansen
Rudolf Lorentzen
Toamma Bientie
Åge Lekanger
Arne Abel-Lunde
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Drillo
Sunray Shadow
Tico
Tilleråsens Tiril
Tilleråsens Tor
Tilleråsens Zahr
NUCH Tim
Tiri
Trygg
Tråslettens Wirco
Tråslettens Zemi
Tråslettens Zoker
NJUCH Ulle van’t
Gillishof
Valbyskogens Arex
Valbyskogens Chanel
Valbyskogens Ronja
Valbyskogens Terry
Vanity Chasseuse
Vanity Ubiquite
Ylva
YT Potter
NUCH Åforsens Tina

10976/99
02028/99

Chocko - Perkars Perry
NJCH Thunder and Lightning –
Tim
20377/01
NUCH Litjåsens Sara UH –
NUCH Helmerhaugens Ottar
20373/01
NUCH Litjåsens Sara UH NUCH Helmerhaugens Ottar
20374/01
NUCH Litjåsens Sara UH –
NUCH Helmerhaugens Ottar
10767/99
Jena – Viggo
10300/00
NJCH Thunder and Lightning –
NJCH Rikki
01436/01
Brennmoens Mayca – Viggo
10586/99
NUCH Tråslettens Cwita - PVN’s
Nanok
10582/99
Tråslettens Ce’zoti’na - Viggo
10579/99
Tråslettens Ce’zoti’na -Viggo
02311/98
Riva van’t Gillishof – CHIT Fanch
de St Lubin
10673/02
Valbyskogens Ilya -Brufjordens
LX Frekk
24616/00
Valbyskogens Ilya -Suhlegan
Chianti
10674/02
Valbyskogens Ilya -Brufjordens
LX Frekk
10671/02
Valbyskogens Ilya -Brufjordens
LX Frekk
00095/02
Vanity Aimee - Brufjordens LX
Frekk
03640/98
Lorelei de Kerveillant -Midtvejs
Buli
23266/01
NUCH Yri - Tråslettens Zoker
16093/01
Bankers Sara – Chico
S30671/98 Esen - Rusticolus Pepino

Bjørn T Thomassen
Tor Eivind Båtnes
Siv Uldal
Kjell Håkon Kalvø
Tore Bjørnvik
Morten Tidemann
Tore Sørensen
Ingeborg Aarmo
Øyvin Grongstad
Rune Østraat
Roger Skatland
Nils B Skaar
Lasse Øverbø
Håkon Hasselgård
Liv Rigmor Sølland
Terje Gjestemoen
Hallgeir Bergh
Arne Skare
Sture Vilmann
Mathias Timenes
Ronny Sagmo

Tabell 2, Premieringsprosent
DELT/KLASSE

UK

PR%

AK

PR %

VK

VINTER

152

20,4

178

20,8

101

20,8

431

20,6

HAUST

158

13,9

130

18,5

91

20,9

379

17,2

4

50,0

19

31,6

16

43,8

39

38,5

51

43,1

51

43,1

378

23,5

900

21,2

LÅGLAND
SKOG
SUM

314

17,5

208

PR % ALLE PR %

22,6
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Tabell 3 Jaktprøvepremieringer
UNGHUNDKLASSE
Hundens navn
Bailis
Bajas
Bella Donna

Far - Mor
SJCH D’Ispagnac Roc - Inka
Milou – Tinka
Åforsens Teero - NJUCH
Ulle van’t Gilleshof
NJUCH Suhlegan Drillo Bifallet Frigg
Kjelatinds Blacky
Brufjordens XL Bob Xalou van`t Biekenbos - Liza
Brustindens Abba

NAC FC NFC Piney Run
Sam - Mamma Mia

Brustindens Leo

NAC FC NFC Piney Run
Sam - Mamma Mia
Brufjordens LX Frekk Valbyskogens Fantast Tica
NJUCH Suhlegan Drillo Tråslettens Zemi
NJUCH Suhlegan Drillo Tråslettens Zemi
NJCH Ricki - Brennmoens
Dixi
Chico - Tara

Kamvatnets
Megga
Midtfjellets Millie
My
Midtfjellets Trixi
MK Mon Cherie
MK Tira
Nobby
Orreskogens
Scala
Orreskogens
Villspika
Perkars Myra
Suhlegan
Grace
Suhlegan Prinsess
Tilleråsens Ask
Treo
Tråslettens Irvi`ta
Tråslettens Lixi
Tråslettens Lord
Tråslettens O`Boy

Gjøkåsens Ricki - Tanny
Rusticolus Pepino Orreskogens Vilma
Rusticolus Pepino Orreskogens Vilma
Crispo - Perkars Masi
NFC FC NAC Piney Run
Sam - NUCH Åforsens Tina
NAC FC NFC Piney Run
Sam - NUCH Åforsens Tina
NUCH Helmerhaugens Ottar
- NUCH Litjåsens Sara UH
Milou - Tinka
Chico - NUCH Tråslettens
Cwita
Crispo - NJ(k)JCH
Tråslettens Auma
Crispo - NJ(k)JCH
Tråslettens Auma
Ailos Minos - Tråslettens

Premiegrad
Eier/fører
2x3UK
Lars I Holthe
Harald Dahle
1UK
2UK
Sven Ådne Haugen
2x2UK

Baard Birkeland

2x1UK,
2UK
2x1UK,3x2
UK, 3UK ,
3.plass
Norsk
Derby
semifinale
1UK,
2x2UK,
2x3UK

Svein Hjelle

2UK

Øystein Ahlstrøm

2UK

Odd Ivar Kjøniksen

2UK

Yngve Tveit

2UK
3UK, 2UK
1UK, 2UK

Grete Jonasen / Petter
Sandve
Kjell Engen
Anders Ellefsen

2UK

Knut Thrane

2x 2UK
2x1UK

Per Hasselvold
Øyvind Nagelhus

4x2UK

Gunnar Handberg

2x1UK

Odd Arne Haugen

1UK, 2UK
2UK

Bengt Eklund
Nils Wilhelmsen

3x1UK,
2x2UK
2UK

Uno Mikkelsen

2x2UK

Inger Lise Thofte / John

Arnfinn Blø

Odd Kåre Olafsen
Anne Lise Vedeler

Trygve Nordås
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Valbyskogens Akila
Ylva
YT Tika
ÅPEN KLASSE
Hundens navn
Apine
Apo Ferro
Bajas
NJCH Bankers
Sara
Black Shadow
Brufjordens LX
Frekk
Brufjordens LX
Tinka
Brunskogens Aro
Caro
Chivas
Kahn
Kruttåsens Ask
Kruttåsens Rocco
Kruttåsens Tyri
Fargarvegens Kaci
Jegervollens Tia
Kruttåsens Ronja
Langvads Sabelle
Mira
MK Unique Star
MK-Ajax
MK-Tira
Monnet II
NUCH Ruff
NUCH Litjåsens
Sara
NUCH Tråslettens
Cwita

Cezotina
Brufjordens LX Frekk Valbyskogens Ilya
Tråslettens Zoker-Sarek NUCH Yri
Chico – NJCH Bankers Sara

2x2UK

Patric Thofte
Linda og Eigil Haug

1UKm/ÆP, Sture Wilmann
3UK
Per Harald Myklebust
1UK

Far - Mor
Premiegrad
CHIT Apis de St Lubin - Pia 2AK,
3x3AK,
CHIT Apis de St Lubin - Pia 2x 2AK
Milou – Tinka
3AK
NJCH Ricki -Kjelatinds
3x2AK
Busy
Perkars Perry -Chocko
1AK
Xalou van`t Biekenbos - Liza 3x2AK, 3AK

Eier/fører
Steinar Hjørnevik

Xalou van`t Biekenbos Liza
Tico - Tråslettens Ulti
NJCH Rikki - Tråslettens
Diba Sindi
Rusticolus Papaya - Tinka
Perkars Moms - NJUCH
Ulle van`t Gilleshof
Tico - Litjåsens Zenta
Tico -Litjåsens Zenta

3AK

Einar Ytrelid

2AK, 3AK
2AK

Raymon Dervo
Erling Bakke

1AK
3AK

Lennart Berglund
Bjarne Hasselvold

2AK
3AK

Tico - Litjåsens Zenta
Milou - Fargarvegens Bina
NUCH Havredalens Jim Kjelatinds Cindy
Milou -Litjåsens Zenta
Bill - Langvads Musik
NUCH Cluny –
Helmerhaugens Ronja
NJCH Rikki - Brennmoens
Dixi
NJCH Rikki - Tara
Chico - Tara

2AK
2x2AK
3AK

Karl Underland
Frank Jensen/ Karl H
Underland
Roger Thrane Olsen
Ottar Albrigtsen
John Kennet Berentsen

2AK
1AK
2AK

Jostein A. Grytdal
Tom Middelhuis
Ole J. Sæther

1AK, 2AK

Gunnar Guttormsen

2AK
3AK

Ante - NJJ(k)CHGeilanes
FP Fleurie
NUCH Helmerhaugens Ottar
- Tinka
Rusticolus Pepino - Ajaros
Aria
NUCH PVN’s Jocky NUJJ(k)CH Steinheias Astra

3x1AK,
2AK
2AK

Toralf Ekrheim
Grete Jonassen/ Petter
Sandved
Egil Greve

1AK,
2x2AK
2AK NMskog 1.dag,

Magne Bjørndal
Harald Dahle
Yngve Tveit
Magne Klingsheim
Tom Middelhuis

Rudolf Lorentsen
Gunn Jenssen / Asbjørn
Jenssen
Bjørn Tråslett
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Rusticolus Pepino Orreskogens Vilma
CHIT Apis de st Lubin Orreskogens Vilma
Kiwi
Opphaugens Yatzy Midtvejs Igor -Shira Odette
Vinezacs Dick - Geilanes FP
Pia
Tanja
Stenhøj Nicki -Brufjordens
NJCH Rikki
BCB Akita
Rusticolus Papaya - Tinka
Rissa
Stråmyras Sorry No NUCH Perkars Basse Tråslettens Diba Sindi
IQ
NJUCH Suhlegan Rusticolus Pepino - Prime
Mover
Drillo
NFC FC NAC Piney Run
Suhlegan
Sam - NUCH Åforsens Tina
Princess
NJCH Rikki - Chocko
Tøtta
NUCH PVNs Jocky Tråslettens
NUJJ(k)CH Steinheias Astra
Cezotina
PVNs Gaston - NJJ(k)CH
Tråslettens Ulma
Tråslettens Auma
Viggo - Tråslettens
Tråslettens Zemi
Ce’zoti’na
Orreskogens Vill Spika

Vanity Ubiquite
Peik
Suhlegan Chianti
Tim
Tråslettens Wirco
Tråslettens Zoker
Tråslettens Aabitte
Xalou van`t
Biekensbos
Valbyskogens
Nikita
Valbyskogens
Chanel
Balder
Akira

Midtvejs Buli - Lorelei de
Kerveilant
Karo - Alma
Rusticolus Pepino - Prime
Mover
Viggo - Jena
PVNs Nanok - NUCH
Tråslettens Cwita
Viggo - Tråslettens Cezotina
Tico - NJ(k)JCH Tråslettens
Auma
Utz van`t Biekensbos –
Muscade de Keranloan
NJCH Rikki - Havredalens
Sandra
Suhlegan Chianti Valbyskogens Ilya
Litjåsens Chamaro II - Miss
Tinka
Tim – NJCH Thunder &

1AK NMskog
semifinale,
VINNER
NM-SKOG
2003!
1AK,
2x2AK
2AK

Knut Thrane
Anders Ellefsen

2AK, 3AK
2AK

Ole J. Hansen
Uno Mikkelsen

3AK

Gunnar Guttormsen

2AK, 3AK
3AK

Linda Haug
Åge Lekanger

1AK, 2AK

Arne Abel Lunde

2AK

Gunnar Handberg

2AK
2AK

Magne Klingsheim
Pål Granum

2AK

Beate Tråslett / Bjørn
Løkås
Rune Østraat

2x1AK,
1AK m/
ÆP, 2AK,
3AK

Arne Skare

3x2AK
1AK

Inger Lise Ingdal
Erik Vorvik

1AK
1AK

2AK

Morten Tidemann
Øivin Grongstad / Line
Strømhaug
Roger Skatland / MaiHelen Fredriksen
VesaVirkkula

6x2AK

Ole Martin Helgås

2x 2AK

Ragnhild Holhjem

2AK,
2x3AK
1AK, 3AK

Håkon Hasselgård

2AK

Frode Maan

1AK

Morten Løken
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Rocky

Lightning
Suhlegan Marco - Cassy

1AK

Atle Storvik

Far

Premiegrad

Eier / fører

2VK

Harald Chr Pedersen

1VKm/CK,
1VK, 2VK
m/RES
CACIT
2VK, 5VK
3VK

Yngve Tveit

2VK finale,
2VK, 3VK
finale
2VK

Tom Middelhuis

VINNERKLASSE
Hundens navn

NUCH Balderheims Rusticolus Pepino - NUCH
Litjåsens Shiva
Pia
NJCH Bankers Sara NJCH Ricki - Kjelatinds
Busy

Kjelatinds Blacky
Langvads Sabelle

NUCH Litjåsens
Sara UH,
Maya
MK Unique Star

NUCH PVNs Jocky Kjelatinds Kiwi II
Bill - Langvads Musik

Rusticolus Pepino - Ajaros
Aria
NUCH Perkars Basse Tråslettens Diba Sindi
NJCH Rikki - Brennmoens
Dixi

Gunnar Guttormsen

1VK

Per Hasselvold
Arne Abel-Lunde

Viggo – Jena

1VK kval,
2VK, 2VK
kval. NMlavland,
3VK semi.,
6VK finale
1VK, 3VK
finale, 1VK,
3VK finale
1VK

Jacken - NUJJ(k)CH
Steinheias Astra
Jacken - NUJJ(k)CH
Steinheias Astra
NUCH PVNs Jocky -

Bjørn Tråslett
1VK 1.dag
NM-vinter
Bjørn Tråslett
3VK, 5VK
finale
Nr 1 NM-lag Bjørn Tråslett

NJUCH Suhlegan
Drillo

NJCH Thunder &
Lightning

NUCH PVNs Jocky –
Chocko

Perkars Moms

NUCH Tim
NJJ(k)CH
Tråslettens Auma
NJ(K)CH
Tråslettens Auma
NUCH Tråslettens

Gunn Jenssen / Asbjørn
Jenssen
Sveinung Aune

1VK, 2VK
m/RES
CACIT
2VK finale,
3VK

CHIT Apis de st Lubin Kiwi
NUCH Helmerhaugens
Ottar - Perkars Masi
Rusticolus Pepino - Prime
Mover

Orreskogens Vilma

2VK, 3VK

Baard Birkeland

Anders Ellefsen

Jon Aurebekk

Morten Tidemann
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Cwita

Tråslettens Wærki

Tråslettens Aabitte
NJUCH Ulle van`t
Gilleshof

NUCH Åforsens
Tina

NJJ(k)UCH Steinheias
Astra

individuelt,
2VK, 3VK
finale, 4VK
finale, 4VK,
PVNs Nanok - NUCH
1VK 1.dag
Tråslettens Cwita
NM-vinter,
2VK
Tico - NJJ(k)CH Tråslettens 1VK
Auma
m/CACIT
CHIT Fanch de St Lubin 1VK
Riva van`t Gilleshof
m/CACIT,
1VK, 2VK,
2VK, 2VK,
3VK finale,
4VK finale,
Rusticolus Pepino - Esen
2VK

Hege Meldal

Vesa Virkkula
Nils B. Skaar

Ronny Sagmo

Tabell 4 Registrerte kull i 2003
OPPDRETTER

MOR

FAR

FØDT

ANT.
Valp

Jonny Aas, Hagan

Kia

Perkars Moms

021002

5

Opphaugens Yatzy

D’Ispagnac Roc

121202

9

Tråslettens Wærky

Tim

301202

10

Yngve Tveit, Sola

Bankers Sara

Åforsens Teero

311202

7

Bjørn Tråslett, Ytteren

Tråslettens Frøhyd

Tim

160103

2

Åge Lekanger, Bodø

Tråslettens Diba Sindi

Ruff

200103

7

Anders Selle, Tromsø

Dinah

Gjøkåsens Ricki

170203

6

Erling Haga, Skogvåg

Tanny

Caro

020303

4

Arnfinn Blø, Vestnes

Mamma Mia

Åforsens Teero

280303

11

Kjelatinds Brunett

Keico

300303

6

Fargarveiens Mira

Peik

180403

8

Vanity Aimee

Oclin Du Bois De
Vauchelles

050503

7

Orreskogens Vilma

Brustindens Leo

160603

4

Shimmie

Peik

150703

7

Ole Johnny
Hansen/Liv Ellen
Torp, Fjerdingby
Hege Meldal, Bodø /
Bjørn Tråslett, Ytteren

Olav Høysæter,
Nyborg
Asbjørn Johnsen,
Stjørdal
Hallgeir Berg,
Skiptvedt
Anders Ellefsen,
Nittedal
Lena og Per Hagen,
Skogn
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Yngve Kleppang,
Tjodalyng
Magne Klingsheim,
Alta
Tom Middelhuis,
Enebakkneset
Einar Halberg;
Naustdal
Jarle Berntsen, Stryn
Cecilie Janson,
Tørberget

Valbyskogens Nikita

Tico

200703

5

Tøtta

Tim

270703

6

Langvads Sabelle

Brufjordens LX
Frekk

060803

6

Brufjordens PX Belle
Amie

Geilanes FPB Emil

060903

6

Geilanes FPB Gypsy

Perkars Basse

021003

7

D’Ispagnac Ruelle

Fosscott Plash
Gordon

021003

7

19 kull

16 hannhunder
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IMPORTER
Svein Hjelle, Stavang

Engbjergvejs Pitt

Gaio

Parogo’s Zico

Gunnar Kjeldsen, Oslo

Xpatunion of
Sweetheartfellows
“Bess”

Manou du Bois de
Vauchelles

Muscat du Bois
de Vauchelles

Schatchmo

Langvads Linka

Marco

Decorum Hera

Bayvillows Nocturn

Bjørn Narmo,

Decorum Hubbe

Bayvillows Nocturn

Håkon Karlsen, Ski

Suhlegan Sun Fire
Figo

Prime Mover

Piney Run Sam

Ove Sætveit, Hunstad

Suhlegan Trick Chill

Suhlegan Flicka

Brustindens Leo

Anine Havardsholm,
Aurskog

Suhlegan Toffie

Suhlegan Flicka

Brustindens Leo

Kåre Vangelsten,
Leikanger
Jan Henrik Monsen,
Bjørkelangen

Brufjordens LX
Frekk
Brufjordens LX
Frekk

26

Tabell 5 HD statistikk for breton pr. 010104
Registrerte
År

Røntget

Antal Antal

HD Fri

Svak grad

Middels grad Sterk grad

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

1990

153

55

36 %

47

85,5 %

6

11 %

2

4%

0

0%

1991

101

41

41 %

36

87,8 %

3

7%

2

5%

0

0%

1992

69

28

41 %

25

89,3 %

3

11 %

0

0%

0

0%

1993

122

60

49 %

46

76,7 %

6

10 %

8

13 %

0

0%

1994

113

69

61 %

49

71,0 %

13

19 %

6

9%

1

1%

1995

148

73

49 %

40

54,8 %

18

25 %

10

14 %

5

7%

1996

115

86

75 %

59

68,6 %

14

16 %

8

9%

5

6%

1997

105

52

50 %

36

69,2 %

6

12 %

9

17 %

1

2%

1998

129

86

67 %

62

72,1 %

12

14 %

10

12 %

2

2%

1999

181

127

70 %

96

75,6 %

17

13 %

11

9%

3

2%

2000

144

93

65 %

75

80,6 %

12

13 %

5

5%

1

1%

2001

207

136

66 %

93

68,4 %

20

15 %

18

13 %

5

4%

2002

169

82

49 %

58

70,7 %

20

24 %

1

1%

3

4%

2003

137*

TOT

1434

933

65 %

675

72,3 %

144

15 %

88

9%

26

3%

Oppdatert 010104 inkl svenske avlesningar.
*pr 0101/04 medrekna 7 importar
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Vedlegg I: Fra vedtektskomiteen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innledning
Gjeldende vedtekter
Innkomne forslag
Arbeidsgruppens vurdering
Høringsuttalelser
Forslagene i den rekkefølge de kommer til avstemming.

INNLEDNING:
Styret i NBK nedsatte i januar 2003 en arbeidsgruppe som skulle se på behovet for endringer i
gjeldende vedtekter. Tidligere vedtekter ble vedtatt i årsmøte 11.11.1994 og godkjent av NKK
04.01.1996. Arbeidsgruppen som ble nedsatt består av Baard Birkeland, Jan H. Monsen og Nils B.
Skaar.
Arbeidsgruppen utvekslet ideer om hvordan denne prosessen skulle gjennomføres. I denne
forbindelse kom vi fram til at vi skulle utfordre medlemsmassen til å komme med forslag ut fra de
behov som medlemsmassen føler. På denne måten ville alle medlemmer kunne få anledning til å gi
uttrykk for de behov som man med gjeldende vedtekter ikke fikk ivaretatt, evt. ikke fikk ivaretatt på
en tilstrekkelig hensiktsmessig måte. Alle Distriktskontakter og det øvrige tillitsmannsapparatet ble
dermed tilskrevet og oppfordret til å komme med forslag. Samtidig ble det stilt som forutsetning at
forslagstiller skulle begrunne behovet for endringer og/eller tilføyelser. NBK er underlagt NKK, som
på sin side er underlagt FCI. Forslag til endringer må dermed holde seg innefor rammene av det som
framkommer i disse overenskomstene. Regelverket fra NKK ble levert ut til medlemmene sammen
med oppfordringen til å komme med forslag.
I det videre arbeidet ble det lagt opp til at gruppen skulle gå gjennom de innkomne forslag,
sammenfatte disse og deretter sende forslagene ut på høring. Forslagene med begrunnelser,
vurderinger, høringsuttalelser og arbeidsgruppens kommentarer, sendes deretter ut sammen med
innkalling til årsmøte. På denne måten vil alle meninger, også de som ikke deltar på årsmøte, komme
fram. Den demokratiske prosessen anses dermed ivaretatt.
Arbeidsgruppen har valgt å ikke komme med selvstendige forslag til endringer i vedtektene, bortsett
fra noen små redaksjonelle korrigeringer. Den enkelte deltaker har selvsagt hatt full anledning til å
komme med egne forslag.
Gruppen er av den oppfatning at gjeldende vedtekter etter at disse ble vedtatt, har tjent klubben på en
hensiktsmessig måte. Klubben har ekspandert de senere årene og mer enn fordoblet sitt medlemstall
på relativt kort tid. Samtidig er det etter vår oppfatning ikke oppgaver som står uløste på grunn av
manglende innhold i vedtektene. Dette tyder på at vedtektene har tjent til sitt formål, og at det dermed
bør være gode grunner som skal gi grunnlag for endringer.
Baard Birkeland

Jan H Monsen

Nils B. Skaar

1. GJELDENDE VEDTEKTER
VEDTEKTER FOR NORSK BRETONKLUBB
§ 1 NAVN
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er tilsluttet NKK. Klubbens sete og
verneting er i Trondheim. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet.
§ 2 FORMÅL
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Klubbens formål er å høyne bretonens generelle kvalitet. Dette søkes fremmet ved å veilede i avls- og
oppdretterarbeid, arrangere utstillinger og jaktprøver, og å stimulere medlemmene til å delta på
klubbens egne og samarbeidende klubbers arrangement.
§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlem kan opptas enhver person interessert i rasen og i klubbens arbeid.
§ 4 MEDLEMSPLIKTER
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer Medlem som ikke har
betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben til riktig
tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.
§ 5 EKSKLUSJON OG STRYKNING
Person som er ekskludert av annen samarbeidende klubb, kan ikke opptas som medlem uten
anbefaling av den klubb som har foretatt eksklusjonen. Styret kan advare, anmode om å uttre,
utelukke for begrenset tid eller ekskludere medlem.
Eksklusjonen krever ¾ flertall av fulltallig styre. Styret kan og stryke medlem på grunn av
manglende kontingentbetaling eller annen uregulert gjeld i forhold til klubben uten at kravet dermed
bortfaller. Person som er strøket eller ekskludert kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte eller
til klubbens samordningsutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om
beslutningen beviselig er blitt meldt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i det
valgte organ godtas som endelig og innappellabel. Styret som ekskluderer plikter å gjøre den
ekskluderte oppmerksom på ankeinstans, ankefrist og at samordningsutvalgets avgjørelse er endelig
og bindende.
§ 6 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og forfaller til betaling 1.februar. Medlem som ønsker å tre ut av
klubben må underrette styret innen 1.februar. Styret kan stryke medlem pga. manglende
kontingentbetaling. Ved årsmøte er alle medlemmene stemmeberettigede som har betalt kontingent
for det år man er i. Det fastsettes medlemskontingent for følgende medlemskategorier:
-Hovedmedlem
-Familiemedlem. Herunder kommer et medlem med
samme adresse som hovedmedlem.
Familiemedlemmer mottar ikke
eget tidsskrift, men har ellers fulle
medlemsrettigheter.
§ 7 KLUBBENS STYRE
Klubben ledes av et styre som består av leder og 6 styremedlemmer valgt av årsmøtet for 2 år av
gangen. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. I tillegg velges 2 varamedlemmer for 2 år av
gangen. Styret konstituerer seg selv.
Styret leder klubbens daglige virksomhet, og er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret innkalles av leder
eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det, og er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og
minst 3 av styremedlemmene er til stede. Styret velger avlsråd bestående av 3 medlemmer som
velges for perioder på 2 år. Redaktør, redaksjonssekretær, valpeformidler og materialforvalter
utnevnes av styret. Beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders
stemme stemmeutfallet. Det skal føres protokoll over styremøtene.
§ 8 TILLITSVERV
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern”, kan ikke velges eller oppnevnes
til tillitsverv i klubben.
§ 9 ORDINÆRT ÅRSMØTE
Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av februar måned, og følgende skal behandles; Årsberetning
fra styret vedlagt avlsrådets årsberetning, revidert regnskap, budsjett, saker framlagt , saker fremmet
av medlemmer og innsendt til styret innen 15.januar, valg av styre, revisor og valgkomité. Videre
skal årsmøtet godkjenne distriktskontakter foreslått av styret. Det velges av årsmøtet 2 revisorer for 1
år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som alle velges av årsmøtet for 1 år. Innkalling til årsmøte
sendes medlemmene i eget skriv som skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet
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holdes, med angivelse av de saker som skal behandles. Beslutninger fattes med alminnelig flertall,
ved stemmelikhet avgjør leders stemme stemmeutfallet. Medlemmene kan stemme med fullmakt som
framlegges før avstemningen. Dog kan ingen møte med mer enn 10 fullmaktsstemmer.
§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger dette skriftlig og
begrunnet. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og skal kun behandle
de saker som fører til at ekstraordinært årsmøte avholdes.
§ 11 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan kun foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med
minst 2/3 flertall av de skriftlig avgitte stemmene. Vedtektsendringer som ikke godkjennes av NKK,
kan innankes til samordningsutvalget.
§ 12 UTMERKELSER
Æresmedlemskap kan tildeles den som i særlig grad har gagnet klubbens virksomhet og som på
særlig måte har bidratt til å høyne bretonens og klubbens anseelse. Forslag til æresmedlemskap
fremmes for styret av minst to medlemmer som begge har vært medlemmer i minst 5 år. Avgjørelsen
i styret gjøres ved skriftlig avstemning, og krever minst 2/3 flertall. Er avgjørelsen negativ, skal intet
protokolliseres. Styret fremmer forslag overfor årsmøtet som uten debatt skal votere over et eventuelt
æresmedlemskap. Det kreves minst 2/3 flertall på årsmøtet for at æresmedlemskap skal kunne
tildeles.
Æresmedlem tildeles diplom med begrunnelse for tildelingen samt klubbmerke. I tillegg tildeles
gratis livsvarig medlemskap med fulle medlemsrettigheter.
Gullmerke kan tildeles personer som gjennom sitt arbeid med breton i sterk grad har bidratt til å
høyne rasens og klubbens anseelse, ved vedkommendes innsats gjennom kortere eller lengre tid. Med
unntak for jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke per år. Med jubileumsår menes her de år hvor
klubben har offisielt jubileum.
Gullmerkekommiteen består av 4 medlemmer, 3 medlemmer fra foregående års valgkommite, og i
tillegg styrets leder.
§ 13 OPPLØSNING
Oppløsning av klubben kan bare skje på ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med minst ¾ flertall
av de skriftlig avgitte stemmene.
Ved oppløsning skal en beslutning om anvendelse av klubbens midler vedtas av det ekstraordinære
årsmøtet med vanlig flertall.
Opprinnelige lover vedtatt på generalforsamling 19.mars 1958. Revidert pga. navneforandring
25.februar 1965 og 25.februar 1967. Revidert pga. tilføyelse av eksklusjonsparagraf 28.april 1976 og
tilføyelse av paragraf om medlemmer dømt etter ”Lov om dyrevern” 22.mars 1985.
Trondheim 11/11-94
Godkjent av NKK 4/1-96
3. INNKOMNE FORSLAG
Pr. 24.10.03 er det kommet forslag fra 2 forslagstillere. Disse forslagene er kommet fra henholdsvis
Distriktsgruppen Østlandet og Styret i NBK. Arbeidsgruppen kan ikke se at de innkomne forslag vil
være i strid med gjeldende overenskomster med NKK og FCI. Endringene er forslått innenfor
vedtektene §§ 1, 2, 7 og 9.
I det følgende presenteres forslagene slik disse framkommer fra forslagstiller. Disse blir nummerert
og presentert kronologisk i stigende rekkefølge i forhold til hvor endringene skal plasseres i
gjeldende vedtekter. Forslagstillers begrunnelse følger umiddelbart. Endringsforslag framkommer i
uthevet skrift.
Forslag 1
Forslag fra DKØ om ny:
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§1 KLUBBENS NAVN
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er tilsluttet Norsk Kennelklubb (NKK) og
medlem av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF). Klubbens høyeste myndighet er
generalforsamlingen (årsmøtet).
Begrunnelse: At klubbens tilholdsted regionalt i Norge er nedfelt i vedtekter synes upraktisk og ikke
gjennomførbart for at en til enhver tid kan velge en leder, eventuelt flertallet i styret, blant de som til
enhver tid er disponible og best mulig egnet til styretillitsverv i NBK.
Konsekvenser: Ingen konsekvenser økonomisk i forhold til slik styret er sammensatt i dag med
medlemmer fra Stavanger og Bodø. Bruk av telefonmøter, møter i forbindelse med andre
arrangement m.m.
Forslag 2
Fra styret om tilføyelse:
§ 1 KLUBBENS NAVN
”Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er tilsluttet NKK. Klubbens sete og
verneting er i Trondheim. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. NBK stiftet februar 1957 er en
landsomfattende organisasjon”
Begrunnelse:
§ 1 stadfester ikke NBK som en institusjon slik denne framkommer i dag.
Forslag 3
Fra styret om tilføyelse:
§ 2 FORMÅL
Klubbens formål er å arbeide for riktig behandling av hunden Breton og påse at aktiviter med
denne hunden blir drevet i verdige og samfunnsmessig ansvarlige former, samt å bidra til å
fremme utviklingen av Breton som en fysisk og psykisk sunn, typeriktig, funksjonell og sosialt
vel tilpasset hund. høyne bretonens generelle kvalitet. Dette søkes fremmet ved å veilede i avls- og
oppdretterarbeid, arrangere utstillinger og jaktprøver, og å stimulere medlemmene til å delta på
klubbens egne og samarbeidende klubbers arrangement.
(Tekst i kursiv utgår.)

Begrunnelse:
Formålet er for tynt og udefinert i forholdet til utenforståendes vurdering av NBK som organisasjon.
Med den innstilling til hund, hundehold, jakt med hund etc som holder på å gro fram i samfunnet, er
det viktig at raseklubber blir oppfattet som reelle og ansvarlige aktører i hundesaker. Jamfør her
utkastet til hundelov, mediaomtale av de få enkelttilfeller av uheldig hundehold osv der
jaktraseklubbene overhodet ikke ble invitert eller forespurt om deltakelse fra medias rikssynsere og
meningsdannere. Mens de med motsatt syn var godt representert. Videre er det ved eventuell søknad
om off. tillatelser og eller støtte en forutsetning at formålsparagrafen gjenspeiler at NBK er en
samfunnsnyttig organisasjon om vi skal komme i betraktning. Og endelig de reviderte Mva regler fra
2000 gjeldende allmennyttige og ideelle organisasjoner.
Dagens § 2 viser/ befester heller ikke klubbens rettigheter og plikter for rasens kynologiske utvikling
i forhold til de standarder og krav som er fastsatt i FCI om nettopp denne rasen og behov for
tilpassinger til norske bruksområder og forhold. Formålsparagrafen kan for en utenforstående
indikere at NBK kun er en sammenslutning av entusiastiske oppdrettere og brukere av Breton.
Her bør det framgå at NBK opptrer som en institusjon i forhold til eneansvar for ivaretakelse av rasen
Breton i Norge i kraft av sin overenskomst med NKK og derigjennom også FCI.. Denne manglende
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definisjonen er en fare for at vi i framtid vil få problemer med å dokumentere samt hevde vår enerett
til stambokføring etc som vi i dag har NKK til å utføre for oss. Det bør heller ikke glemmes at NBK
i kraft av sin overenskomst med NKK er første reaksjons-instans overfor ureglementert eller farlig
hundehold i fall slikt kommer NBK til viten mht NBK medlemmer.
Forslag 4
Fra DKØ om tilføyelse:
§ 2: FORMÅL
Klubbens formål er å ivareta og å høyne bretonens generelle kvaliteter. NBK skal søke å fremme
dette ved å veilede i avls- og oppdrettsarbeid, arrangere utstillinger og jaktprøver og å informere og å
stimulere medlemmene til å delta på arrangementer og samlinger, kurs og andre
opplæringsfremmende tiltak.
(endring uthevet)
Begrunnelse:
NBK har et ansvar for både å ivareta og høyne Bretonens generelle kvaliteter. Når det gjelder helse,
sundhet, gemytt og jaktdugelighet er det riktig å benytte begrepet høyne generelle kvaliteter, men
med hensyn til eksteriør og delvis også jaktegenskaper vil det være mer presist å benytte begrepet”
ivareta” (i henhold til en standard), ” Ivareta” vil og bidra til å sette fokus på Bretonens allsidighet
som skogsfugl-, lavland og høyfjellshund og at en ikke må utvikle rasen mot ensidig utstillingshund,
ei heller ensidig satse på høyfjellsjaktlige egenskaper.

Forslag 5
Fra DKØ om ny:
§ 7 KLUBBENS STYRE
Klubben ledes av et styre som består av leder, avlsrådformann og 5 styremedlemmer valgt av
Generalforsamlingen (årsmøtet) for 2 år av gangen.
Leder velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen.
I tillegg velges 2 varamedlemmer for 2 år av gangen.
Styret konstituerer seg selv.
Styret leder klubbens daglige virksomhet, og er ansvarlig overfor generalforsamlingen (årsmøtet).
Styret innkalles av leder eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det, og er beslutningsdyktig
når leder eller nestleder og minst 3 av styremedlemmene er til stede.
Styret oppnevner 3 medlemmer i avlsrådet,( i tillegg til leder som velges av generalforsamlingen)
(årsmøtet), redaktør for NBK sidene i fuglehunden, WEB redaktør(er)for NBKs hjemmesider på
Internett, valpeformidler, materialforvalter, utenlandskontakt (er). Oppnevnelsene godkjennes av
generalforsamlingen. (årsmøtet).
Beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders stemme
stemmeutfallet. Det skal føres protokoll over styremøtene.
Begrunnelse:
Klubbene har ulike utvalg/personer som skal ivareta og gjennomføre viktige oppgaver i NBK. Alle
disse funksjonene er likeverdige med hensyn til betydning for klubbens funksjoner. Det vil derfor
være korrekt å institusjonalisere dette ved at alle disse funksjonene har samme tilknytning og status i
klubben. Ved at styret oppnevner/foreslår personer og generalforsamlingen (årsmøte)t godkjenner
avlsrådsmedlemmer, redaktør for NBK sidene i fuglehunden, WEB redaktør(er) for NBKs
hjemmesider på Internett, valpeformidler, materialforvalter, utenlandskontakt (er).Ved å velge leder i
AR på generalforsamlingen og å plassere dette vervet i styret vil en binde AR tett opp til styret.
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Avlsrådet er klubbens viktigste organ når det gjelder å oppfylle § 1 (første del) i vedtektene og derfor
styrets viktigste instrument i forhold til arbeidet med breton som rase.
Konsekvenser: Lederfunksjonen i AR blir en ganske sentral rolle i klubben. Styret vil ha et tettere
samarbeid med AR og motsatt. AR vil gjennom denne organiseringen, via styret ha nærmere kontakt
med klubbens øvrige saker.
Forslag 6. Trukket av forslagstiller.
Fra DKØ om ny:
§ 9 GENERALFORSAMLING
Generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mars måned, og følgende skal behandles;
Årsberetning fra styret med årsberetning fra avlsråd, distriktskontaktene, redaktør for NBK
sidene i fuglehunden, WEB redaktør for NBKs hjemmesider på Internett, valpeformidler,
materialforvalter og utenlandskontakt (er), revidert regnskap, budsjett, fremlagte saker.
Saker som ønskes fremmet må være innsendt til styret innen 15. januar. Generalforsamlingen
skal videre velge styre, revisor og valgkomité. Videre skal generalforsamlingen godkjenne
avlsrådets 3 oppnevnte medlemmer, redaktør for NBK sidene i fuglehunden, WEB redaktør
for NBKs hjemmesider på Internett, valpeformidler, materialforvalter og utenlandskontakt
(er), foreslått av styret. Det velges av generalforsamlingen 2 revisorer for 1 år. Valgkomiteen
består av 3 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen for 1 år.
Innkalling til generalforsamling sendes distriktskontaktene før 15. februar med angivelse av
distriktsvis representasjon og forslag til hvordan representantene skal oppnevnes i distriktet.
Innkallingen skal også inneholde de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Til generalforsamlingen møter alle tillitsvalgte, valgt av forrige årsmøtet, med alle fullmakter.
Fra distriktene møter representanter fra alle distrikter etter følgende nøkkel: 1(en)
representant pr. 50 påbegynte betalende medlemmer som bor i DKs geografiske område. DK
plikter å innkalle alle medlemmer i sitt geografiske område til et distriktsmøte innen utgangen
av februar hvor en velger delegater til generalforsamlingen og drøfter de utsendte sakene til
Generalforsamlingens møte.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders stemme
stemmeutfallet. DK arbeidet skal bygge på egne vedtekter som regulerer arbeidet i forhold til
generalforsamling og styret.
Begrunnelse:
NBK er nå landsdekkende med DK utbygd i alle fylker/landsdeler. Medlemstallet er av et omfang
som en bare for få år side nikke kunne tenke seg. En representativ modell vil derfor la seg
gjennomføre og gi NBK en mer demokratisk plattform mot medlemmene. Erfaringen er at flere
medlemmer dermed vil ta del i de demokratiske prosesser i organisasjoner med en slik modell. I
praksis er dette en delegering av ansvar ut i organisasjonen. DKs rolle i organisasjonen vil øke.
Medlemmer som ikke normalt vil møte på et årsmøte vil ha lettere for å delta og få innflytelse ved
distriktsvise samlinger hvor en velger/utpeker hvem som skal møte på NBKs årsmøte. Dette vil
kunne vitalisere interessen for klubbens saker til generalforsamlingen og derved klubbens generelle
drift og virksomhet. Videre vil representasjonen på årsmøtet bedre enn i dag gjenspeile
medlemsmassens geografiske fordelingstetthet og geografisk interesse for Breton. Det er påpekt at
organiseringen med distriktsvis representasjon lett kan medføre at en får distriktsvise” småkonger”
Faren er nok betydelig overdrevet, men det stilles større krav til ledelsens (styret )
organisasjonskompetanse for å få denne typen organisasjon til å fungere godt sammen. Egenskaper
som evne til teamarbeid og evnen til å delegere er sentrale. Stadig flere landsomfattende
organisasjoner innefor det frivillige arbeidet tar i bruk denne modellen. Årsaken er først og fremst at
en derved følger opp dagens organisasjonstenkning om delegering av oppgaver og ansvar, flatere
organisasjonsstruktur og bredere involvering. Norges jeger- og fiskerforbund, Norges idrettsforbund,
med de fleste særforbund og flere av de større fuglehundklubbene har valgt denne modellen.
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Konsekvenser: Med 750-800 medlemmeri NBK kan en komme opp i et antall representanter på
generalforsamlingen på rundt 20 pluss 7 valgte, til sammen 27- 30 deltagere på generalforsamling.
Kostnadene med en reisefordelingskasse vil antagelig bli noe større enn i dag dersom NBK skal
dekke reise og oppholdsutgifter. Det vil fortsatt være ønskelig at en har en DK konferanse i
tilknytning til generalforsamlingen.

4. HØRINGSUTTALELSER
Det er kommet uttalelser på forslagene fra Avlsråd og DK-gruppe Sør-Trøndelag
1. Avlsrådets kommentarer til høringsrunde for endringer i klubbens vedtekter
AR har kommentert de konkrete forslagene, og ikke tatt hensyn bare til deler av innholdet i de
enkelte forslagene. Der hvor vi har vært enig i noe, men ikke alt, har vi sagt oss uenig da det vel er
hele forslaget som legges fram for årsmøtet. Derimot ser AR positive ting i deler av de framlagte
forslag.
Vedr forslag 1:
Hvorfor skal man vedtektsfeste et medlemskap i FKF? Det er forandringer på gang hva gjelder FKFs
rolle, og når det i forslaget ikke ligger en begrunnelse for ønsket å vedtektsfeste dette, ser ikke AR
noen grunn til å gå inn for denne forandringen.
AR synes verneting bør angis geografisk da man ellers kan dra på seg unødige utgifter ved en evt
rettssak. Klubbens sete kan jo godt være angitt som”der den til enhver tid fungerende leder bor”, hvis
dette godtas av NKK.
Begrepet generalforsamling i stedet for årsmøtet er ikke så godt begrunnet at AR ser at det kan ha
noen forbedrende effekt på vedtektene eller driften av klubben.
Konklusjon forslag 1: Ikke enig
Vedr forslag 2:
AR mener at det i navnet Norsk Breton Klubb ligger at det er en landsdekkende klubb, og at det
dermed er en unødvendig tilføyelse å ha med at den er landsdekkende.
Konklusjon forslag 2: Ikke enig
Vedr forslag 3:
..arbeide for riktig behandling av hunden Breton”…. NBK har som raseklubb et ansvar for rasen
og utviklingen av denne. I dette forslaget står det at klubben skal ta på seg et ansvar for eiernes
behandling avhunden. Dette er utenfor en raseklubbs oppgaver og muligheter. Der hvor det foregår
vanskjøtsel, vil dyrevernloven fange opp dette. Hva er ut over dette riktig behandling av en hund?
Kan man pålegge eierne at de skal jakte med hunden?
” påse at aktivitet med denne hunden blir drevet i verdier og samfunnsmessig ansvarlige
former..” NBK har ingen mulighet til og bør absolutt ikke på ta på seg dette ansvaret. Hva med det
som skjer utenfor klubregi?
I den videre tekst står det ingenting om utviklingen av bretonen som jakthund.
Konklusjon forslag 3: Uenig
Vedr forslag 4:
”Ivareta” vil og bidra til å sette fokus på Bretonens allsidighet som skogsfugl-, lavland og
høyfjellshund og at en ikke må utvikle rasen mot ensidig utstillingshund, ei heller ensidig satse på
høyfjellsjaktlige egenskaper. Begrunnelsen er for AR ikke forståelig da det etter vår mening ikke
finnes argumenter for å si at bretonen som rase har spesielt stor allsidighet. Dette er heller et
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avlsmål som finnes i dagens vedtekter ved som det står ”.. og høyne Bretonens generelle
kvaliteter…”.
”ivareta” (i henhold til en standard), Dersom man fra forslagstiller her tenker på en tilnærming
til den franske jakt(prøve)standarden, så er AR meget uenig. Den franske
jakt(prøve)standarden er tilpasset franske forhold, med jaktprøver i oversiktelig terreng, i
motvind og med stor vilttetthet. Den er sikkert utmerket i Frankrike, og laget av franske jegere
for franske forhold. Men standarden er ubrukbar i Norge, hvor jegeren går i varierende
terreng, med gjennomgående lav vilttetthet og i alle vindretninger. Det er hunden som må
tilpasse seg terrenget, og det er det jo dokumentert at våre beste bretoner gjør.
Konklusjon forslag 4: Uenig
Vedr forslag 5:
Innføringen avbegrepet Generalforsamling i stedet for dagens årsmøte er ikke begrunnet, og
virker på AR pompøst og ikke i samsvar med ARs opplevelse av møtet.
Å kreve at ARs leder skal sitte i styret vil kunne gjøre det vanskeligere å få riktig person i
denne viktige funksjonen. Å være leder i AR er en stor nok oppgave som det er.
Hvorfor innføre begrepet (AR) formann når begrepet leder er benyttet siden årsmøtet i 1990?
AR et styrets faglige organ hva gjelder avlssaker. Det bør derfor være opp til styret å utnevne
de personer som det ønsker i disse funksjonene. Det er meget viktig at det ikke er prinsipielle
konflikter mellom styret og AR, slik at fokus tas bort fra det konstruktive avlsrbeidet. Slike
konflikter kan være dypt splittende i en klubb. Ved at årsmøtet velger ARs leder, kan man
komme i en situasjon at ARs leder og styrets leder ikke er enige i hovedlinjene.
At utnevnelsen av personer som styret ønsker inn i de nevnte funksjoner (redaktør,
webansvarlig oa) skal godkjennes av årsmøtet virker unødvendig. Begrunnelsen for ønsket om
denne økte styringsrett / -plikt for årsmøtet er heller ikke begrunnet. Hva gjør man dersom det
blir et skifte av webansvarlig oa midt i året? Ekstraordinært årsmøte?
Konklusjon forslag 5: Uenig
Vedr forslag 6:
I begrunnelsen for ønsket om ny organisasjonsstruktur sies det:… . I praksis er dette en
delegering av ansvar ut i organisasjonen. DKs rolle i organisasjonen vil øke.. Etter ARs mening vil
det være uheldig om distriktskontaktene i NBK skal få mer makt på bekostning av styret og
dets avlsråd. NBKs primæroppgave er å drive avlsarbeid, mens Dkene skal være klubbens
representanter i distriktene, og gjennom sin aktivitet stimulere til avlsfremmende tiltak som
kan være samlinger og tilbud til eiere / hunder. Det er viktig at NBK som raseklubb har fokus
på å drive avlsrettet arbeid. Dette gjøres best med å ha et styre med stor makt.
Ønsket om deltagelse på årsmøtet for medlemmer på forskjellige kanter av landet kan bli
ivaretatt ved å arrangere årsmøtet på forskjellige steder rundt om i landet.
Erfaringer fra andre raseklubber med den struktur som er foreslått i vedtektendringen er ikke
positive. NISK har forslag inne om å gå tilbake til en struktur lik NBKs.
Konflikter med distriktsklubber og JFF er et problem i de områdene hvor raseklubbenes
distrikter blir for dominerende og hvor streke personer har store ambisjoner på rasen og egne
vegne.
Konklusjon forslag 6: uenig

2. Kommentarene fra DK-Gruppe Sør-Trøndelag ved Joar Selnes og Asbjørn Jenssen:
Forslag 1 :
Her forsøker forslagstiller å endre skrivemåten på klubbens navn ( Norsk Breton klubb ).
Setningen ” sete og verneting er uteglemt ” i endringsforslaget.
Forslag 2 :
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NBK har siden stiftelsesdag vært en landsdekkende organisasjon , og vi mener vi ikke trenger å
stadfeste NBK stilling ytterligere.
Forslag 3 :
Forslagstiller er tydelig opptatt av dagens hundehold . Vi mener det er å gå for langt når en sier at
NBK skal ” PÅSE at hundeholdet av rasen breton skal drives etter verdier og samfunnsmessige
ansvarlige former ”.
Dessuten mener vi at teksten i forslaget er noe ” klønete ” utformet og egner seg derfor ikke i NBK`s
vedtekter. ( Breton skal skrives med små bokstaver når ordet står inne i en setning ).
Forslag 4 :
Her vil forslagstiller sette inn ordet ” ivareta ”.Gruppen forstår ikke hva forslagstiller er ute etter med
forslaget ,da dagens paragraf sier at en skal høyne bretonens generelle kvalitet.
Gruppen forstår med andre ord ikke hva man skal ”ivareta” i henhold til.
Forslag 5 :
Styret skal lede klubbens daglige virksomhet. Derfor mener vi det må være styret som har ansvaret
for å sette tillitsvalgte i de stillinger styret ønsker . Når det gjelder avlsråd og avlsrådsformann er de i
likhet med andre tillitsvalgte direkte underlagt styret.
Avlsrådet er klubbens viktigste organ når det gjelder å oppfylle § 2 i vedtektene. Vi mener derfor at
avlsrådsformann ikke skal ha to viktige verv i samme periode.
Forslag 6 :
Dette forslaget sier mer om forslagstiller en om selve forslaget.
Forslaget genererer all makt i NBK på noen tillitsvalgtes hender og det er vi ikke tjent med i vår
organisasjon.
Konklusjon
DK-gruppen vil med dette anmode styret i NBK om å trekke sine forslag ovenfor årsmøtet.
Forslag fra DKØ stemmes ned.
Skal det endres på noen paragrafer i NBK`s vedtekter ser vi gjerne at styret tar opp tanken med å
endre § 9 ” Ordinært årsmøte ” i vedtektene.
DK-gruppen kan tenke seg årsmøtet lagt til landstreffet. Det kommer da forhåpentlig vis til å bli
større deltakelse og årsmøtet blir spredt ut over hele landet. Er styret enig i vår tankegang vedrørende
§ 9 håper vi arbeidsgruppen kan bli informert , så de kan tenke gjennom saken og komme med en
god løsning.

5. ARBEIDSGRUPPENS VURDERINGER
Arbeidsgruppen har gjennomgått de innkomne forslag, vurdert innholdet og nytteverdien for klubben.
Det vil for hvert enkelt forslag framkomme om komiteen er enige med forslagstiller. Der det er
dissens vil dette framkomme. Gruppen har i noen tilfeller sett behovet for å komme med egne forslag
til endringer ut fra de innspill som har framkommet underveis i prosessen.
Vi er vil gjerne få presisere at denne gjennomgangen viser at alle organisasjoner har godt av med
jevne mellomrom å ta opp og drøfte sine vedtekter for derved å sikre at disse til enhver tid er i
samsvar med i samfunnet forøvrig. Samtidig er det en anledning for klubben til å drøfte om
organisasjonen lever opp til sine formål og demokratiske intensjoner som skal være nedfelt i
vedtektene.
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Ad 1.
Det er avklart med forslagstiller at de ikke hadde til intensjon å endre navnet gjennom å benytte liten
bokstav i ordet Klubb. Komiteen har derfor endret dette redaksjonelt.
Når det gjelder forslag 1 er gruppen ikke enig med forslagstiller i at vi bør fjerne formuleringen med
eget verneting. Vi ser ingen gode grunner til at man skal fjerne muligheten til å fastsette et klart
verneting med tanke på framtidige sivile søksmål mot klubben. Verneting har betydning for hvilen
rettskrets en saksøker skal sende sin stevning. Vi har heldigvis så langt unngått slike søksmål, men
bør likevel benytte den muligheten vi har til å gjøre det klart for alle medlemmer og andre som måtte
føle behov for det, hvor en eventuell rettsprosess skal foregå.
Uttrykket ”sete”, har betydning for fastsettelse av verneting der dette ikke på annen måte er fastsatt.
Ettersom vi etter vår oppfatning bør ha egen formulering om verneting, får uttrykket ”sete” ingen
betydning ut over at det begrenser muligheten til å etablere hovedvekt av styremedlemmer til andre
steder enn der det er fastsatt i vedtektene. I en landsomfattende organisasjon med engasjerte
medlemmer i forskjellige deler av landet bør man ikke ha en slik begrensning.
Det er også forslag om å vedtektsfeste en tilknytning til Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).
Komiteen er ikke enig i at det vil være behov for vedtektsfesting av en slik tilknytning. Denne
samarbeidsformen utgjør et dynamisk organ som skal samordne og arbeide for felles mål for de
stående fuglehundklubbene. FKF er hele tiden avhengig av de deltakende klubbene, og samarbeidet
løper i den form og med den varighet som de tilsluttende klubbene finner nødvendig. En endring av
vedtektene på dette punktet vil ikke skape noen avklaringer eller ytterligere muligheter,
sammenlignet med dagens situasjon. Gruppens utgangspunkt om at eventuelle endringer skal ha gode
grunner for seg, foreligger dermed ikke etter vår oppfatning.
I forslag 1. framkommer det også en endring av navnet ”årsmøte” til ”generalforsamling”. Denne
endringen blir en nødvendig konsekvens dersom forslag 6 går gjennom.
Arbeidsgruppen innstiller dermed på at uttrykket ”sete” fjernes og at de andre foreslåtte endringene
til forslag 1 forkastes. Komiteen framsetter derfor eget forslag jf hovedpunkt 6, forslag 6.
Ad. 2
Forslagstiller mener det bør presiseres at klubben er landsomfattende.
Gruppen er av den oppfatning at denne presiseringen ikke er nødvendig ettersom navnet Norsk
Breton Klubb nettopp understreker at klubben er landsomfattende. Vi ser dermed ikke at denne
tilføyelsen vil kunne bidra til noen ytterlige eller nødvendige avklaringer.
Arbeidsgruppen innstiller på at forslag 2 forkastes.
Ad. 3.
Gruppen er av den oppfatning at gjeldende formulering på en tilstrekkelig måte presiserer det
naturlige og egentlige formål med en raseklubb – avl av Breton. En utvidelse av formålet til også å
gjelde hundehold med tilhørende aktiviteter vil etter vår mening faller utenfor det NBK skal befatte
seg med. Et slikt formål vil også legge ansvaret for en betydelig aktivitet til NBK ut over det som
gjelder i dag, en aktivitet som naturlig hører hjemme i de lokale fuglehundklubbene og NKK.
De øvrige delene av forslaget er en omformulering og presisering av gjeldende uttrykk, ”generelle
kvaliteter. Arbeidsgruppen mener ikke at en slik presisering vil føre til endringer eller ytterligere
avklaringer som anses nødvendig eller ønskelig.
Arbeidsgruppen innstiller på at forslag 3 forkastes.
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Ad. 4
Forslagstiller ønsker at man i formålsparagrafen bør presisere at man gjennom avlsarbeidet også må
arbeide for å ”ivareta” særtrekkene ved Breton, i tillegg til å høyne hundens generelle kvaliteter.
Flertallet i komiteen mener at vi gjennom dagens ordning ivaretar bretonen gjennom å følge FCIstandarden. NBK er forpliktet til å følge standarden slik den til enhver tid framkommer fra
opphavslandet. Flertallet mener dermed det ikke er noen fare for at man gjennom dagens ordning
utfører et avlsarbeid som kommer i konflikt med gjeldende standard, og at en endring derfor ikke
anses nødvendig.
Mindretallet i komiteen er enig med forslagstillers begrunnelse.
Ad. 5.
Endringene i forslag 5 innebærer at avlsrådsleder skal velges av årsmøtet og at vedkommende skal
være en del av styret i NBK. I tillegg foreslås det at årsmøtet (evt. ”generalforsamling” dersom
forslag 6 vedtas) også skal godkjenne andre styreoppnevnte personer med spesielt tildelte oppgaver.
Dagens ordning er at Styret oppnevner avlsråd, og at avsrådet er styrets rådgivende fagorgan i
avlsspørsmål. Flertallet i arbeidsgruppen slutter seg til Avlsrådets høringsuttalelse. I tillegg legges det
til at styret i dag har en rekke definerte arbeidsoppgaver som i dag er fordelt på 7 personer. Dersom
disse arbeidsoppgavene blir fordelt på færre personer, fordi et av styremedlemmene kun skal befatte
seg med avlsråd, medfører dette en økt arbeidsmengde for de øvrige styremedlemmene dersom
forslaget går igjennom. Det vises i denne forbindelse også til dokumentet ”administrasjon og
driftsrutiner for tillitsvalgte i NBK”
Flertallet er uenig med forslagstiller i at Årsmøte skal godkjenne styreoppnevnte personer med
spesielt tildelte arbeidsoppgaver. Unntaket fra dette er dagens ordning med at årsmøtet skal
godkjenne oppnevnte DK. DK skal fungere direkte mot enkeltmedlemmer i sine distrikt, og styret vil
nødvendigvis ikke alltid ha nødvendig lokalkunnskap eller kjennskap for å kunne vurdere alle sider
ved en DK. Det vil dermed av demokratiske hensyn fremdeles være fornuftig at enkeltmedlemmet får
anledning på et årsmøte til å underkjenne styrets oppnevning av DK.
Mindretallet er enig med forslagstillers begrunnelse.

Ad. 6 (Trukket av forslagstiller 04.01.04.)
Forslaget innebærer et systemskifte med en representasjonsmodell hvor enkeltmedlemmene i sitt
distrikt velger hvem de vil la seg representere av i en generalforsamling. Møtende representant vil
bl.a. få en stemmevekt etter hvor mange medlemmer det er i gjeldende distrikt.
Flertallet i arbeidsgruppen er imot en slik modell. Flertallet slutter seg til høringsuttalelsen fra
Avlsrådet. I tillegg ser en også en fare for at mange distrikt vil få problemer med å etablere
medlemsmøter som skal beslutte oppnevning av sin representant. Dette kan samtidig føre til opphør
av styrets synlighet i mange distrikt.
Forslagstiller argumenterer for sitt syn bl.a. med å sammenligne NBK med betydelig større
organisasjoner som har en stor medlemsmasse spredt over hele landet. Flertalet i arbeidsgruppen
finner det ikke naturlig å sammenligne NBK med betydelig større organisasjoner, og ser ikke at det
på grunn av omfanget av den nåværende medlemsmassen vil være behov for å begrense muligheten
for deltakelse og stemmegivning for enkeltmedlemmene. Styret har som ansvar for å oppnevne DK,
og skal samtidig være en pådriver og støttespiller for at DK-arbeidet blir ivaretatt i alle distrikt. I
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mange distrikt er medlemsmassen fremdeles så liten at innholdet i forslaget etter flertallets
oppfatning vil kunne bli en fare for at DK-funksjonen i enkelte områder opphører. Dette kan derfor
på sikt skade klubben.
Mindretallet er enig med forslagstillers begrunnelse.
Arbeidsgruppens sluttvurdering:
I tillegg til de innkomne forslag vil arbeidsgruppen framsette forslag om endring av § 7 som
innebærer noen små redaksjonelle justeringer. Styret har ikke hatt noen materialforvalter på flere år,
og denne formuleringen bør derfor bortfalle. Det bør samtidig innføres at styret skal opprette en
internettredaktør. Dernest bør det presiseres at avlsrådet skal ha minst 3 medlemmer. Det siste
begrunnes med at man i flere år har hatt 4 medlemmer. Grunnen til at man ikke skal ha færre enn 3
medlemmer, er at dette vil hindre enkeltpersoner i å få for stor makt i avlsspørsmål. Se hovedpunkt 6,
forslag 3.
Gjennom arbeidet med vedtektsendringer har det kommet flere innspill om at årsmøtet bør legges til
årstreffet. Det foreligger pt. ingen konkrete forslag om en slik endring. Arbeidsgruppen har kommet
til at vi på det nåværende tidspunkt heller ikke vil framsette et slikt forslag selv om gode grunner
tilsier at dette kanskje bør vurderes og diskuteres nærmere. En flytting av årsmøtet til årstreffet vil
formodentlig medføre en større deltakelse fra medlemsmassen, da det er betydelig større deltakelse
på årstreff enn på et gjennomsnittlig årsmøte. Eventuelle beslutninger vil dermed representere
oppfatningen til en større del av medlemsmassen enn det som er tilfelle med dagens ordning. En slik
flytting må innebære at regnskapsåret settes til 1.juni, noe som ikke nødvendigvis vil medføre noen
problemer. Avhengig av hvilke refusjonsordninger som blir valgt for Styret og andre tillitsvalgte, kan
det også innebære en besparelse for klubbens økonomi.
Blant de argumenter som taler mot, er at det vil føre til en økning i arbeidsbyrden for de som skal
gjennomføre årstreffet. Et annet motargument er at mange deltakere, med hovedformål å delta på
årstreffet, kommer på årsmøtet uten å ha satt seg spesielt godt inn i sakene. Grunnlaget for å ha en
mening om de saker som skal besluttes blir derfor sviktende. Samtidig skal årstreffet være for
familier, og et årsmøte som kan trekke ut over tid vil være lite familievennlig.
Arbeidsgruppen foreslår temaet blir drøftet på første DK treff.
6. Forslagene i den rekkefølge de kommer til avstemming.
Arbeidsgruppen har etter en gjennomgang av de innkomne forslag kommet til at årsmøtet skal avgi
stemmer på forslagene i nedenfor nevnte rekkefølge. Det er ikke anledning til å komme med
supplering eller endringsforslag. Det er likevel et forbehold dersom forslag 1 blir vedtatt, ettersom
det vil måtte føre til endring av alle de deler av vedtektene som ellers benytter uttrykket årsmøtet.
Vedtakelsen av forslag 1 vil dermed også automatisk være endring av alle de bestemmelser der dette
uttrykket framkommer. (Forslag om endring til ”generalforsamling” utgår etter forslagstillers
anmodning.)

Forslag 1: Trukket av forslagsstiller 04.01.04.
§ 9 GENERALFORSAMLING
Generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mars måned, og følgende skal behandles;
Årsberetning fra styret med årsberetning fra avlsråd, distriktskontaktene, redaktør for NBK sidene i
fuglehunden, WEB redaktør for NBKs hjemmesider på Internett, valpeformidler, materialforvalter
og utenlandskontakt (er), revidert regnskap, budsjett, fremlagte saker. Saker som ønskes fremmet
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må være innsendt til styret innen 15. januar. Generalforsamlingen skal videre velge styre, revisor og
valgkomité. Videre skal generalforsamlingen godkjenne avlsrådets 3 oppnevnte medlemmer, redaktør
for NBK sidene i fuglehunden, WEB redaktør for NBKs hjemmesider på Internett, valpeformidler,
materialforvalter og utenlandskontakt (er), foreslått av styret. Det velges av generalforsamlingen 2
revisorer for 1 år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen for
1 år.
Innkalling til generalforsamling sendes distriktskontaktene før 15. februar med angivelse av
distriktsvis representasjon og forslag til hvordan representantene skal oppnevnes i distriktet.
Innkallingen skal også inneholde de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Til generalforsamlingen møter alle tillitsvalgte, valgt av forrige årsmøtet, med alle fullmakter. Fra
distriktene møter representanter fra alle distrikter etter følgende nøkkel: 1(en) representant pr. 50
påbegynte betalende medlemmer som bor i DKs geografiske område. DK plikter å innkalle alle
medlemmer i sitt geografiske område til et distriktsmøte innen utgangen av februar hvor en velger
delegater til generalforsamlingen og drøfter de utsendte sakene til Generalforsamlingens møte.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders stemme stemmeutfallet.
DK arbeidet skal bygge på egne vedtekter som regulerer arbeidet i forhold til generalforsamling og
styret.

Forslag 2: (Tilsvarer hovedpunkt 3 forslag 5)
§ 7 KLUBBENS STYRE
Klubben ledes av et styre som består av leder, avlsrådformann og 5 styremedlemmer valgt av
årsmøtet for 2 år av gangen.
Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen.
I tillegg velges 2 varamedlemmer for 2 år av gangen.
Styret konstituerer seg selv.
Styret leder klubbens daglige virksomhet, og er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret innkalles av leder
eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det, og er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og
minst 3 av styremedlemmene er til stede.
Styret oppnevner 3 medlemmer i avlsrådet,( i tillegg til leder som velges av årsmøtet), redaktør for
NBK sidene i fuglehunden, WEB redaktør(er)for NBKs hjemmesider på Internett, valpeformidler,
materialforvalter, utenlandskontakt (er). Oppnevnelsene godkjennes av årsmøtet.
Beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders stemme
stemmeutfallet. Det skal føres protokoll over styremøtene.
Forslag 3: (Viser til hovedpunkt 5 om ”Arbeidsgruppens sluttvurdering”)
§ 7 KLUBBENS STYRE
Klubben ledes av et styre som består av leder og 6 styremedlemmer valgt av årsmøtet for 2 år av
gangen. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. I tillegg velges 2 varamedlemmer for 2 år av
gangen. Styret konstituerer seg selv.
Styret leder klubbens daglige virksomhet, og er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret innkalles av leder
eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det, og er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og
minst 3 av styremedlemmene er til stede. Styret velger avlsråd bestående av minst 3 medlemmer som
velges for perioder på 2 år. Redaktør, redaksjonssekretær, valpeformidler og internettredaktør
utnevnes av styret. Beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders
stemme stemmeutfallet. Det skal føres protokoll over styremøtene.
Forslag 4: (Tilsvarer hovedpunkt 3, forslag 1)
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§1 KLUBBENS NAVN
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er tilsluttet Norsk Kennelklubb (NKK) og
medlem av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF). Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet.
Forslag 5: (Tilsvarer hovedpunkt 3, forslag 2)
§ 1 KLUBBENS NAVN
”Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er tilsluttet NKK. Klubbens sete og
verneting er i Trondheim. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. NBK stiftet februar 1957 er en
landsomfattende organisasjon”

Forslag 6: (tilsvarer hovedpunkt 5, ad 1, avslutningsvis)
§ 1 NAVN
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er tilsluttet NKK. Klubbens verneting er i
Trondheim. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet.
Forslag 7: (Tilsvarer hovedpunkt 3, forslag 3)
§ 2 FORMÅL
Klubbens formål er å arbeide for riktig behandling av hunden Breton og påse at aktiviteter med denne
hunden blir drevet i verdige og samfunnsmessig ansvarlige former, samt å bidra til å fremme
utviklingen av Breton som en fysisk og psykisk sunn, typeriktig, funksjonell og sosialt vel tilpasset
hund. Dette søkes fremmet ved å veilede i avls- og oppdretterarbeid, arrangere utstillinger og
jaktprøver, og å stimulere medlemmene til å delta på klubbens egne og samarbeidende klubbers
arrangement.
Forslag 8: (Tilsvarer hovedpunkt 3, forslag 4)
§ 2: FORMÅL
Klubbens formål er å ivareta og å høyne bretonens generelle kvaliteter. NBK skal søke å fremme
dette ved å veilede i avls- og oppdrettsarbeid, arrangere utstillinger og jaktprøver og å informere og å
stimulere medlemmene til å delta på arrangementer og samlinger, kurs og andre
opplæringsfremmende tiltak.
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Vedlegg II: Hip quality
Til årsmøtet i Norsk Breton Klubb 2004
Forslag om innføring av Hip-Quality som avlsgrunnlag for å bedre rasens
hoftekvalitet
I over 25 år er det nesten utelukkende blitt avlet på bretoner som har vært frie for hofteleddsdysplasi
(HD). Avlstiltaket med å avle bare på HD-frie hunder har ikke gitt rasen noen permanent bedring av
rasens hoftekvalitet. Fokuset på hoftekvalitet uttrykt med HD-fri, svak, middels og sterk grad har
vært stort, og har medført at mange gode jakthunder har blitt ekskludert fra avl og gitt oss en smalere
avlsbase. Dette uten at hoftekvaliteten har blitt bedre.
Avlsrådet ønsker derfor å ga vekk fra NKKs diagnosemetode til fordel for innføringen av HipQuality (HQ).
HQ har følgende fordeler sammenlignet med HD:
1. Både HQ og HD uttrykker dybden i hofteskåla og kongruensen mellom hofteledd og
lårhode. For HD skjer dette på øyemål, mens for HQ måles en rekke punkter digitalt slik
at graden av skjønn reduseres betydelig.
2. Avbarheten for HD er 20% mens den for HQ er over 50%.
Hundene vil få en HQ-diagnose som sier hvor gode hofter hunden har. Dette er et fast tall som følger
hunden hele livet. På bakgrunn av hundens HQ-diagnose og alle slektningers HQ-diagnoser, vil
hunden få et avlstall for hofter. Dette vil forandre seg etter som hunden får flere slektninger og
avkom med HQ-diagnose. Avlstallet 100 representerer alltid snittet for rasen.
Røntgenbilder blir tatt på samme måte som tidligere, og bildene hentes ut fra NKK flere ganger i året
for så å bli sendt til avlesing for HQ-diagnose.
Avlsrådet fremmer følgende forslag:
- NBK går over til å bruke Hip-Quality som avlsparameter for å bedre rasens hoftekvalitet i stedet
for Norsk Kennel Klubbs diagnosesystem. NBK vil fortsatt ha avlssperre på hunder med ukjent HDstatus, da dette er en rasjonell måte å få samlet inn røntgenbilder av hundenes hofter på. Det er
avlsrådets oppgave raskt å få fram en HQ-diagnosel og et hofte-avlstall på de hunder som har fått
tatt røntgenbilde av hoftene. Avlsrådet setter en nedre grense for hvor lavt HQ-tall en breton kan ha
for å brukes i avl. Videre skal avlstallene for to hunder som brukes i avl være minimum 200.
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Vedlegg III: Strategiplan 04-08.
Strategiplan
Norsk Breton Klubb
2004-2008
Oppsummering av gående strategiplan:
Strategiplanen for perioden 2000-2003 vedtatt i årsmøtet februar 2000 er nå utløpt.
De strategiske utpekte mål er nådd så som:

Overgang til indeksbasert avl basert på AR`s forslag.

NBKs tilstedeværelse og reell påvirkning der beslutninger og vedtak fattes innen
fuglehundsporten i Norge

Oppgradering av distriktskontaktene til grupper med gruppemedlemmer plassert rundt i
hele DK området

Medlemstallet er mere enn bibeholdt i forhold til Breton populasjonen

Imagen om NBK som inkluderende klubb

Informasjonen mot nye bretoninteresserte at Breton er en jakthund og må bli benyttet til
det
Følgende er bare delvis nådd:

Kontakten mellom enkeltmedlemmer og klubben er ennå ikke god nok ennå i og med at
all viten og fakta ikke kommer ut til enkeltmennesker der de bor i form av tema og
diskusjonsforum

HD er ennå ikke senket med 5% i forhold til i 2000
Følgende er mislykket:

Gemytt og svak psyke hos Breton er ikke fokusert nok
Denne oppsummeringen viser at satsingen i ny strategiperiode må bestå av færre
satsningsområder slik at fokuseringen og oppfølgingen kan bli lettere.
Basert på erfaring fra forrige periode 04-08 foreslås derfor kun tre definerte mål:
1. Videreføring av nå etablerte DK grupper slik at gruppene fungerer som spredere av
all tilgjengelig hundefaglig informasjon, fakta og viten om Breton, avl og avlsfakta,
klubbfakta som klubben og dens tillitspersoner sitter inne med.
Dette medfører at de tillitspersoner som arbeider i klubbens forskjellige fagutvalg
har en distribusjonskanal som bringer viten ut til det enkelte medlem. All kunnskap som
er kommet klubben eller dens tillitspersoner til del via klubbarbeide, eller klubben i
dennes samarbeide med andre klubber og organisasjoner er det medlemmenes rett og
klubbens plikt å bringe ut til det enkelte medlem.
2. Det har kommet tilbakemeldinger fra felt- og utstillingsdommere, samt deltakere på
fuglehundarrangementer, som kan tyde på at vi har et økende antall bretons som ikke
har den selvsikkerhet og derav den rasetypiske åpenhet overfor mennesker og hunder
som skal kjennetegne en Breton.
NBK ønsker i perioden 04-08 å få kartlagt om dette er et reelt problem, og i så fall
iverksette tiltak som er nødvendige og mulige for å bekjempe problemet.
3. I perioden 04-08 vil NBK innføre en ny metode for HD bekjempelse, HQ det vil si
elektronisk avlesning og måling av hofterøntgenbilder med utarbeidelser av HQ tall som
blir grunnlaget for individets avlsindeks. Denne indeks viser hvor stor sansynlighet det er
for at det aktuelle individ vil nedarve HD hos sine avkom. I første omgang beregning og
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avlesning i Tyskland men målsetningen i perioden er at HQ tall og avlsindekser kan
beregnes her i Norge under kontroll av NBK sitt fagråd innen avl.
Begrunnelse for disse strategimål:
Ad 1.
Som raseklubb har NBK ansvar og rett til å ivareta rasen Breton i Norge.
For å klare dette må klubben sørge for at alle medlemmer har så mye kunnskap som mulig om
rasen, arvelige egenskaper så vel ønsket som uønsket, jaktlige egenskaper, historikk i Norge,
jaktformer og historikk i rasens hjemland og øvrige land der rasen er stor samt tema og saker
som er aktuell innen NBK til enhver tid.
Behovet for denne kunnskap og fakta spredning har aktualisert seg vesentlig etter at Internet og
elektronisk kommunikasjon er blitt allmenn og brukes i stort omfang.
Det har vist seg i praksis at det nettopp innen disse kommunikasjonskanaler blir spredd
informasjon som ikke er forankret i fakta og som ofte kan være til skade for rasen og klubben.
Faren ved dette er at innlegg i disse media gjort av personer som ikke har nok kompetanse
innen vår rase ofte skaper forvirring og motsetninger blant oss medlemmer. I tillegg
motarbeider dette det som tillitspersoner og fagråd over mange år har nedlagt av arbeide med
faktainnhenting og tilrettelegging for at Breton skal bibeholdes som en god sunn og allsidig
jakthund.
Samt at det skaper mye merarbeide og uro for tillitsapparatet hver gang slike innlegg kommer.
Medlemmer av NBK som har nok kunnskap om fakta vil selv kunne imøtegå slik
desinformasjon og vil ikke la seg forvirre eller lure av ukvalifiserte innlegg på disse kanaler.
Kunnskap gir makt heter det. Hos oss kan dette omskrives til samhold og framgang.
Ad 2.
Det er over de siste år registrert at det oftere er å se bretons som ikke har den frekkhet og
åpenhet som er ønsket og beskrevet som et av rasens særpreg.
Dette er meldt av både eksteriør og feltdommere samt fra våre egne tillitspersoner.
Det anses som viktig at dette tas på alvor slik at dette trekk ikke får utvikle seg.
Ad 3.
Her vises til avlsrådets begrunnelser

Annonse fra Jeger hund og våpen
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NBKs VINTERPRØVE
I ÅLEN 26- 27. OG 28. MARS ( OBS Tre dager)
Påmelding:
NBK v/ Gunn Jensen, Arne Solbergs vei 67
7092 Tiller Tlf 72 88 95 87
Innkvartering:
Bjørgåsen Fjellstue, 72 41 77 01.
Startkontingent kr 325,Påmeldingsfrist 9. mars, som vi ber om overholdes.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi minner også om
NBKs HØSTPRØVE
I Meråker 21.-22. august.
Innkvartering:
Brenna Camping, tlf 74810234
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Seinhaustprøve på Gaularfjell
9.-10. oktober
Innkvatering:
Hov Hyttegrend
LANDSTREFF MED UTSTILLING OG NKK-CERT
På Vassenden i Sogn og Fjordane
9-11. juli
Dommer på utstillingen er Poul V. Nielsen
For informasjon ring Svein Hjelle
Tlf.: 577 48 581
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