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ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. 
FEBRUAR 2006 KL. 16.30 

 
Årsmøtet er lagt sammen med DK treffet. DK treffet starter fredag 10.02 kl 18.00, 
og avsluttes lørdag kl. 15.00. 
 
Årsmøtet starter kl. 16.30, med påfølgende festmiddag. Alle som møter på årsmø-
tet er selvsagt velkommen til å delta på festmiddagen. Festmiddagen starter kl 
20.30. 
 
Festmiddagen koster kr 280 og betales direkte til hotellet. Det er bindende påmel-
ding til middagen til Hege Meldal e-mail: hme@fmno.no telefon: 911 54 152. For 
de som ønsker overnatting, så har vi reservert en del rom. Pris pr person kr 725 på 
enkeltrom, og kr 825 for to personer på dobbeltrom. Dette inkluderer frokost søn-
dag. 
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 Budsjett for 2006 
Sak 6. 

Kontingent for 2007 
Fra om med 2007 vil tilknytningsavgiften til NKK utgå, da denne vil bli innkrevd 

direkte av NKK. Dette medfører at vår kontingent settes ned tilsvarende. Alle som er med-
lem i minste en NKK tilknyttet klubb må betale medlemsavgift til NKK i tillegg til klubb 
kontingenten. Årsmøtet i hver enkelt klubb vedtar klubbkontingenten.. For 2007 foreslår 
styret følgende klubbkontingent for NBK: Hovedmedlem kr 360, Familiemedlemskap kr 
470. 
 
Sak 7. 
 Innmeldte saker til behandling i årsmøtet. 
 
Fra styret: 
Tilknytningsavtale NKK 
Begrunnelse: 
Det gamle NKK ble formelt oppløst ved representantskapsmøtet i 2005, og vedtekter for 
nye NKK ble vedtatt. I løpet av 2005 skulle det utarbeides en ny tilknytningsavtale med 
NKK, som alle klubber som skal være medlem i NKK må signere. Styret anbefaler at Norsk 
Breton Klubb signerer tilknytningsavtalen, og gjennom dette tas opp som medlem i nye 
NKK. 
Styrets forslag til vedtak: 
”Årsmøtet i Norsk Breton Klubb godkjenner den fremlagte avtalen om medlemskap i NKK 
under forutsetning av at denne godkjennes av NKK RS 2006 uten vesentlige endringer og 
ber klubbens representant stemme deretter”. 
 
Endring av §12 utmerkelser. 
Begrunnelse: 

- Gjeldende bestemmelser for tildeling av æresmedlemskap anses av styret som 
upraktiske ved den gjennomføring av styremøter som praktiseres i dag med bruk 
av telefonmøter hvor skriftlig avstemming ikke er mulig. 

- Ved de siste utnevnelsene av æresmedlemskap er det etablert en praksis som sty-
ret nå ønsker å formalisere. Klubbens landstreff har mange flere deltagere enn 
årsmøtet. Ved utdeling i tilknytning til landstreff vil flere av våre medlemmer 
kunne delta i begivenheten.   

Styrets forslag til vedtak: 
”Årsmøtet i Norsk Breton Klubb godkjenner den fremlagte forslaget til endring av § 12” 
 
Endring av NBK lover pga. lovnormal. 
Begrunnelse: 
Det pågående arbeidet med omorganisering av NKK medfører endringer i lovnormalen som 
medlemsklubber i NKK skal forholde seg til. For å kunne opptas i NKK må vedtektene til 
klubben endres i henhold til lovnormalen. Foreslåtte endringer er gjort med den hensikt å 
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tilpasse våre vedtekter til lovnormalen uten å endre mer enn strengt nødvendig på våre ved-
tekter. 
Styrets forslag til vedtak: 
”Årsmøtet i Norsk Breton Klubb godkjenner den fremlagte forslaget til endring av Norsk 
Breton Klubbs vedtekter” 
 
Fra Christian Parmann: 
På vegne av Hordalandsgruppen ønskes følgende sak fremmet på årsmøtet 2006: 
Opprettelse av distriktssider på www.breton.no 
Begrunnelse: 
Hordalandsgruppen er imponert over klubbens nye sider og arbeidet som ligger bak denne. 
Sidene innehar mye informasjon og blir løpende oppdatert med relevant informasjon og re-
sultater i den takt det kommer inn. Vi erfarer imidlertid at informasjonsmengden på sidene 
er så stor at informasjon fra distriktene ”drukner” i mengden data. Dette medfører igjen at 
sidene ikke er den effektive markedsføringskanal for distriktene som den kunne vært. Vi 
ønsker derfor at sidene blir organisert slik at hvert distrikt får tildelt sitt område under do-
menet hvor den enkelte DK står fritt til å publisere distriktsrelevant stoff. Ut fra vår kjenn-
skap til web systemer finnes det mange måter å løse dette på og vi ser ikke på dette som noe 
stort problem verken praktisk eller økonomisk. Dog ser vi at det bør foretas en prinsippdis-
kusjon på strukturen av sidene og hvordan ”sensur” av informasjon som blir lagt ut på side-
ne skal håndteres.  
Forslag til vedtak: 
Styret v/IT-ansvarlig oppretter egne områder for de ulike distriktene under klubbens eksiste-
rende hjemmesider samt gir distriktskontaktene, eller dens representant, nødvendig tilgang 
og opplæring til selv å legge ut distriktsrelevant stoff på sitt område. Styret gis mandat til å 
finne praktiske løsninger med hensyn til kvalitetssikring av det stoff som blir lagt ut på si-
dene. 
 
Innstilling fra Styret: 
Styret slutter seg til forslaget fra Christian Parmann. 
 
Fra Ingolf Hanssen: 
Opphevelse av nedre HQ-grense på 0.91 
Begrunnelse: 
NBK har for å bedre hoftekvaliteten i rasen vedtatt at summen av avlsverdiene for HQ til to 
avlspartnere skal være større enn 200. 
 
I tillegg har årsmøtet i 2004 bestemt en nedre HQ-grense på 0.91 for å hjelpe medlemmer 
med å finne avlspartnere, og for annonsering av nye kull under nytt fra avlsrådet på klub-
bens hjemmesider og i Fuglehunden. 
 
Jeg foreslår at denne grensen oppheves. Begrunnelsen er at vi avler på avlsverdier og at de 
er et sikrere uttrykk for den enkelte hunds arveanlegg for hoftekvalitet enn hundens egen 
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HQ-verdi. På det viset unngår vi at avlsrådet utelukker fra sitt avlsarbeid talentfulle hunder 
som det ellers greit hadde funnet avlspartnere til. 
Forslag til vedtak: 
Nedre HQ grense (for tiden 0.91) oppheves. 
 
Innstilling fra styret: 
Styret ser på dette som et interessant innspill. Avlsplanen skal revideres i 2007, og styret fo-
reslår at forslaget fra Ingolf Hanssen tas inn i vurderingene som gjøres for ny avlsplan i 
2007. Forslaget forkastes. 
  
Fra Tove og Hans Anton Naper: 
Forslag til vedtak: 
Minst en dommer til utstillingen ved NBKs 50-årsjubileum bør komme fra Frankrike. 
Begrunnelse: 
Styret i Norsk Breton Klubb nedsatte en jubileumskomite bestående av Nils B. Skaar, Odd 
Harald Sørbøen og Tove Naper. Innstillingen fra komiteen var delt. Skaar og Sørbøen men-
te at man skulle invitere en fransk dommer, Naper ønsket å invitere to franske dommere. Et 
50-årsjubileum er en viktig milepel i NBKs historie. Breton er ingen norsk rase, og vi finner 
det meget naturlig å invitere minst en dommer fra vår "moderklubb". 
  
I medlemsbladet L'Epagneul Breton no 90 mars 2005 uttrykker styret i Fransk Breton Klubb 
ønske om å komme til Norge: "We will try, as much as possible, to answer positively to in-
vitations coming from the Norwegian Club". 
  
Hvorfor ikke gripe denne muligheten? Hva skal være begrunnelsen for at man ikke skal be-
nytte fransk dommer ved denne anledning? Inviter en spesialdommer fra rasens hjemland 
for at de kan oppleve våre hunder i sitt rette element i de flotte områdene ved Røros! 
 
Innstilling fra styret: 
Stryet har vurdert dommervalget for jubileumsutstillingen i 2007 i styresak 47/05. Det er 
ikke tradisjon for at styret bestemmer dommer ved landstreffets utstilling men jubileums-
komiteen som ble satt ned av styret for å vurdere aktiviteter i jubileumsåret kom ikke fram 
til en samstemt anbefaling på dommervalg. Alternativene var to franske dommere, eller en 
fransk og en norsk dommer. Konklusjonen fra sak 47/05 var som følger: 
 

Styret har bestemt seg for å benytte norske dommere på jubileumsutstillinga i 2007. 

Jubileumsutstillinga er en viktig del av NBKs arrangement i forbindelse med 50-års 

jubileet. Styret ønsker at jubileumstreffet samler flest mulige bretoneiere og hunder, 

både på treffet og på utstillinga og at NBK dermed kan presentere det mangfoldige 

bretonmiljøet i Norge. Vi ønsker åpen bedømming som gir tilskuerne størst utbytte 

og ei positiv ramme rundt utstillinga 

Sak 8.   Årsmøtets godkjenning av styrets utnevnte DKer 
(se oversikt 2 sider lenger bak i Breton Info) 
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Sak 9.   Valg 
Årsrapport fra valgkomiteen 2005-2006 
Valgkomiteen har fulgt det sittende tillitspersonell i NBK i sitt virke i inneværende år. 
Så langt vi kan se fungerer tillitspersonene valgt av årsmøtet godt og gjør en god gjerning 
for klubben. Det er dessverre også for mange tillitsvalgte som for de fleste av oss at innen 
familie og arbeidsliv forekommer det endringer i forutsetninger og derav tilgjengelig tid til 
å påta seg tillitsverv. Noen av våre tillitsvalgte har bedt om avløsning, mens noen har fort-
satt fritid som de vil gi til en innsats for klubben.  Klubben er takknemlig for at dyktige per-
soner vil gi av sin fritid for medlemmenes beste, og har samtidig full forståelse for de som 
finner å måtte tre tilbake. 
Valgkomiteen er av den formening at kompetansen i klubbarbeide stiger med erfaringen og 
har derav som hovedønske at valgte tillitspersoner forblir i tillitsapparatet helst i en periode 
på 4-6 år. Dog må det være anledning og aksept for å tre av om omliggende forhold krever 
det. 
 
VALGKOMITEENS FORSLAG FOR 2006 
Styret: 
Tor Einar Jørgensen leder  1 år Gjenvalg 
Hege Meldal  kasserer  2 år Gjenvalg 
Asbjørn Jensen    1 år Gjenstår 
Ingeborg Årmo    1 år Gjenstår 
Raymond Dalen    1 år Gjenstår 
Arne Abel Lunde    2 år Ny (Kommer fra Rogaland) 
Anders Ellefsen     2 år Ny (Kommer fra Østlandet) 
 
Vara.: 
Rolf Arne Tønseth    1 år Gjenvalg 
Harald Dahle    1 år Gjenvalg 
  
Revisorer: 
Ivar Sørlie    1 år Gjenvalg 
Asbjørn Johnsen    1 år Gjenvalg 
   
Valgkomite: 
Gunnar Handberg    1 år Gjenvalg 
Sture Wilmann    1 år Gjenvalg 
Magne Koløy    1 år Gjenvalg 
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Distriktskontakter i 2005 
Som har vært ledere for sine DK grupper 

  
Øyvin Grongstad   Finnmark Øst 
Geir Birger Landmark  Finnmark Vest 
Per Johnny Skjæran  Troms 
Rolf Arne Tønseth   Nordland Nord 
Pål Granum   Nordland Sør 
Trond Håvard Årsandøy  Nord-Trøndelag 
Joar Selnes   Sør-Trøndelag 
Atle Storvik   Vestlandet Nord 
Rune Østraat   Hordaland 
Magne og Mia Koløy  Rogaland 
Morten Transeth   Østlandet Sør 
Morten Tidemann   Østlandet Øst/Nord 
 

Styrets forslag til distriktskontakter i 2006 
 

Finnmark Øst:    Line Grongstad 
Finnmark Vest:    Geir Birger Landmark,  
Troms:     Per Johnny Skjæran 
Nordland Nord:    Rolf Arne Tønseth  
Nordland Sør:    Pål Granum   
Nord-Trøndelag:    Trond Håvard Årsandøy 
Sør-Trøndelag:   Harald Dahle 
Vestlandet Nord:    Atle Storvik  
Hordaland:    Rune Østraat 
Rogaland:    Magne og Mia Koløy 
Østlandet Sør:   Finn Erik Knutsen 
Østlandet Øst/Nord:   Madel Haugen 
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Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2005 
 

Tillitsvervinnehavere: 
Styret har bestått av Tor Einar Jørgensen, leder, Asbjørn Jenssen, nestleder og arrang-
ementsansvarlig, Ingeborg Aarmo, sekretær, Hege Meldal, kasserer og medlemsregis-
ter, Raymond Dalen, redaktør internettsidene, Baard Birkeland DK kontakt, Einar Yt-
relid styremedlem. Varamenn har vært Harald Dahle og Rolf Arne Tønseth. 
Avlsråd: 
Magne Klingsheim, leder, Åsa Aarmo, Arnfinn Blø, Magne Koløy. Odd Harald Sør-
bøen har bistått avlsrådet med blant annet oppdateringer av Bretonbase 
Redaktør Fuglehundens klubbsider: Rolf Hamstad 
Revisorer: Ivar Sørlie og Asbjørn Johnsen 
Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg 
Valgkomite: Gunnar Handberg, Sture Wilmann og Magne Koløy 
Distriktskontakter: Se siden foran. 
 
Medlemstallet er pr. 31.12.2005 915, ved samme tid i 2004 var medlemstallet 867. 
Dette er en økning på 48 fra i fjor. Styret er godt fornøyd med denne økningen. Klub-
ben har en sunn utvikling med en jevn økning for hvert år. De fleste oppdrettere støtter 
opp om klubben med å melde inn valpekjøpere kollektivt, og dette er nok en vesentlig 
grunn til at vi klarer å opprettholde en høy medlemsprosent blant Breton eiere. 
 
Styret har i 2005 avholdt 10 styremøter, og behandlet 62 saker. Styret har vært beslut-
ningsdyktig i alle styremøter, og har benyttet varamedlemmene ved behov. 
 
Klubben har 4 æresmedlemmer: 
Agno Røer, Helen Nilsen Mowinckel, Kolbjørn Kolsvik og Odd Harald Sørbøen 
  
Representasjoner: 
Klubben var representert ved Gunnar Handberg under NKK’s representantskapsmøte. 
Dette møtet var en milepæl i NKKs historie, da NKKs nye vedtekter ble vedtatt. De 
nye vedtektene gir oss nå en reell påvirkningsmulighet i NKK gjennom det samarbei-
det som er etablert mellom jakthundrasene. På FKFs representantskapsmøte møtte Tor 
Einar Jørgensen for NBK. Her ble den pågående omorganiseringsprosessen i hunde-
norge fulgt opp med vedtak av nye vedtekter for FKF. Hege Meldal representerte 
klubben ved Svensk Bretonklubbs 30års jubileum i sommer. Tor Einar Jørgensen re-
presenterte klubben ved vår tidligere leder Gunnar Løvstads 75års dag. Her fikk klub-
ben overlevert en flott porselensfigur som skulle brukes som premie. Styret fikk full-
makt til å sette opp statuttene, og premien vil bli delt ut til første Breton som vinner 
Norsk Derby. Tor Einar Jørgensen og Rolf Arne Tønseth representerte NBK ved en 
samling i regi av omorganiseringskomiteen i NKK for alle jakthundklubber i Norge.  
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Prestasjoner: 
Her vil vi vise til avlsrådets fyldige dekning av resultatene oppnådd av Breton i år. Fle-
re hunder har i år hevdet seg godt, og styret gratulerer og takker for innsatsen. 
 
Økonomi: 
Klubben har en oversiktlig og forutsigbar økonomi. Resultatet for 2005 viser et over-
skuddet på kr 7683, budsjettet var på 9600. Dette ble klart uten at vi i år ba om frivillig 
bidrag til årboka. Dyktige arrangører av landstreff og jaktprøver gir et godt bidrag til 
klubbkassa. For detaljer henvises til regnskapsrapporten bakerst i årsmeldinga. 
 
Arrangementer: 
NBK var i regi av DU Østlandet Nord medarrangør av Fellesutstilingen Østlandet. Ut-
stillingen arrangeres av fuglehundklubbene i fellesskap, og overskuddet går til et fond 
for utdannelse av dommere og avholdelse av eksteriørkonferanser.  
Vi var også medarrangør av Fellesutstillingen Midt-Norge, som også er et fellesarrang-
ement mellom fuglehundklubbene. Overskuddet her fordeles ut til de respektive klub-
bene. Her ble det i år en breton som ble beste jaktpremierte hund.  
Landstreffet ble i år avholdt på Gullingen i Rogaland. Arrangørene hadde lagt opp til ei 
innholdsrik helg, og værgudene var også på deres side med oppholdsvær, men regn 
både før og etter treffet. 45 hunder ble bedømt av  Bjørn Stang, og 130 deltagere koste 
seg på treffet, som også ga et godt økonomisk resultat (kr 28280). 
Årets vinterprøve ble som vanlig avholdt i Ålen. Med 190 startende over 3 dager, så 
ble dette en flott prøve. Godt med fugl (og gode hunder) ga en premieringsprosent på 
26,4. Økonomisk ga også prøven et godt overskudd på kr 9890. 
Høstprøven ble avholdt i Meråker. Her var det i motsetning til Ålen svært dårlig med 
fugl. Premieringsprosenten ble på elendige 13%. Deltagerne var det derimot mange av. 
Hele 285 starter over tre dager, og stor overtegning på VK partiene, som medførte 
loddtrekning blant påmeldte til VK. Prøven ga et godt overskudd på kr 12989. Takk til 
prøvelederne Gunn Jenssen i Ålen, og Anne Merete Jørgensen i Meråker for godt gjen-
nomførte arrangementer. 
  
Årboka 2004: 
Årboka ble i år gitt ut på samme format som årboka for  2003. Det nye formatet ser ut 
til å fungere godt, og vi vil fortsette med dette formatet. Årbokkomiteen har lagt ned en 
kjempejobb i boka, som vel må betraktes som bretonfolkets ”bibel”. Her kan du jo fin-
ne svar på alt som kan spørres om breton i Norge. En stor takk til Ann-Kaetrin Hand-
berg, Harald Dahle, Magne Koløy, Nils B. Skaar, Odd Harald Sørbøen, Svein Hjelle 
og Åsa Aarmo. Også en stor takk til DK apparatet som har bidratt med annonseteg-
ning. Årboka ble i år sendt ut uten giro for frivillig betaling. 
 
DK-arbeidet: 
DK-gruppene arbeider godt, men aktiviteten i de enkelte distriktene varierer. Geografi 
og medlemstetthet gir forskjellige arbeidsvilkår i DKområdene. Mange av DKområde-
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ne har arrangert egne treningssamlinger for medlemmene. Dette er et viktig bidrag i 
arbeidet med å få dokumentert våre hunder, da dette kanskje er det lille ”puffet” som 
skal til for å få eier/fører til å stille hunden på prøve. Kontakten med nye valpekjøpere 
er også et viktig arbeid som ivaretas av DK gruppene. Det er viktig å få tatt imot den 
nybakte breton eieren og orientere om de muligheter som finnes i området, enten det er 
i regi av breton klubben eller samarbeidende klubber. 
 
Samarbeidet med de andre raseklubbene. 
Samarbeidet mellom fuglehundklubbene går godt. Lederne i de 8 klubbene har jevnlige 
telefonmøter, og samarbeidet går bra på alle plan. Fra strategisk arbeide i tilknytning til 
omorganiseringsprosessen, og ned til lokalt samarbeid DK områdene. I tilknytning til 
omorganiseringsarbeidet var ledere fra alle jakthundklubber samlet på Gardermoen 
helga 6-8. januar 2006. Her var temaet omorganisering av NKK, opprettelse av en 
Jakthunddivisjon, og praktiske problemstillinger omkring dette. 
 
Internettsidene. 
Internettsidene våre har stor pågang. Diskusjonsforumet er flittig brukt, og diskusjone-
ne går livlig. Redaktøren har ved noen anledninger måttet gått inn og gitt en formaning 
om retningslinjene for bruk av forumet. Når det gjelder nettsidene, så er det en del 
Dkområder som er flinke til å bidra med stoff, men det er god plass til flere. Nettsidene 
blir ikke bedre enn det vi alle bidrar med. Nettredaktøren retter en stor takk til Åsa 
Aarmo som har gitt redaktøren god hjelp med oppdatering av sidene. 
 
Bretonkalenderen 2005 
Kalenderen for 2005 ble satt i sammen i all hast som et prøveprosjekt. Dette ble vel-
lykket (sett ut fra hvor mange som betalte det frivillige bidraget), og vi har fulgt opp 
med ny kalender for 2006. Det ble her utlyst en fotokonkurranse for å få inn bilder, og 
responsen var enorm. En mengde bilder av høy kvalitet kom inn, og det har vært en ut-
fordrende oppgave for juryen bestående av Harald Dahle og Raymond Dalen å finne 
fram til de beste bildene. Resultatet ble etter styrets oppfatning et godt produkt, og vi 
håper bretonkalenderen nå kan bli et fast innslag. 
 
Avlsrådet: 
Det ble ved siste årsmøte foretatt store utskiftinger i avlsrådet. Det nye avlsrådet har nå 
fungert i et år, og styret er godt fornøyd med den måte de har forvaltet vårt arvegods. 
Det forrige avlsrådet har lagt til rette med gode verktøy, spesielt Bretonbase, som er et 
meget viktig virkemiddel i avlsarbeidet. Bretonbase oppdateres med data fra NKK, og 
her har Odd Harald Sørbøen gjort en kjempejobb med å legge inn disse oppdateringene 
fortløpende. 
 
Jubileumskomite: 
Styret nedsatte en jubileumskomite, bestående av Nils B. Skaar, Odd Harald Sørbøen 
og Tove Naper, som hadde som oppdrag å vurdere aktiviteter klubben burde gjennom-
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føre i tilknytning til klubbens 50års jubileum i 2007. Komiteen leverte en fyldig rap-
port til styret med anbefalinger om aktiviteter som bør gjennomføres. Hovedaktiviteten 
vil bli et utvidet landstreff. Styret har utnevnt en arrangementskomite for treffet i 2007: 
Gunn Jenssen, Ann-Kaetrin Handberg og Jan Monsen. 
 
Styret takker alle tillitsvalgte for god innsats i 2005, ser fram mot nye breton bragder i 
2006. 
 
Tor Einar Jørgensen  Asbjørn Jenssen 
Ingeborg Aarmo  Hege Meldal 
Baard Birkeland  Raymond Dalen 
Einar Ytrelid 

 
Regnskap 2005 Norsk Breton Klubb 

 
1. Sammenligning med regnskap 2004 samt budsjett 2005 
 

Inntekter Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005 

Medlemskontingent 300 627,23 300 000 317 042,41 

Salg artikler, skjema 25 727,00 32 000 34 542,00 

Jaktprøver 163 699,00 145 000¹ 169 384,80 

Landstreff² 124 017,46 100 000 135 993,00 

Avlsarbeid/parring 2 600,00 4 000 4 600,00 

Årbok annonser 20 300,00 20 000 25 400,00 

Årbok - salg og bidrag 32 161,69 0 810,00 

Kalender- bidrag og salg 41 500,00 40 000 21 650,00 

Sponsorer 45 680,00 30 000 34 929,00 

DK 86 120,01 80 000 55 579,76 

Diverse 13 78,88 1 500 5 386,65 

Fordringer  895,00    

Refusjoner 31 671,82 10 000 7 318,00 

Sum inntekter 876 378,09 762 500 805 257,62 

      

Utgifter      

Godtgjørelser -16 800 -16 800 16 300,00 

Avlsarbeid -15 207,5 -7 000 ² 

Årsmelding -8 469 -8 000 16 325,00 

Maskiner utstyr -3 597,98    
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Fuglehunden -107 403,03 -115 000        112 098,00 

Dog, breton og animal base -11 208 -17 000 5 612,50 

Data -12 518,5 -5 000 1 175,00 

Web 0 -7 500 3 250,00 

Administrasjon/kontorrekvisita -38 024,9 -15 000 9 394,80 

Kjøp av salgsartikler -32 242,7 -22 000 26 553,00 

Premier -485 -1 000 16 458,70 

NKK -17 204 -17 700 27 582,00 

FKF -8 684 -10 400 11 050,00 

NKK aktivitetsavgift   15 744,50 

FKF aktivitetsavgift   3 562,50 

DK -78 710,05 -70 000 37 371,50 

Jaktprøver -14 4382,5 -125 000 ² 

Landstreff -93 092,75 -80 000 ² 

Dommerutgifter   75 251,50 

Terrengleie   41 510,00 

NM-lag -11 980 -7 500 7 501,00 

Porto -46 974,63 -25 000 50 917,97 

Reiser tillitsvalgte -6 744 -8 000 51 277,18 

Opphold/overnatting   149 383,00 

Årbok – trykking og porto -73 579 -82 000 88 803,00 

Kalender – trykking og porto  - 25 000  

Årsmøte/DK-treff -66 330 -82 000 ² 

Diverse -1 002,14 -10 000 14 444,82 

Avskrivinger -5 732    

Tap på fordringer -1 200    

Sum -792 917,51 -756 900 802 772,70 

      

Driftsresultat 83 460,58 3 600 2 484,92 

     

Renter 4 570,42 5 000 5 762,30 

Gebyr -980,00 -1 000 564,00 

     

Årsresultat 87 051,00 9 600 7 683,22 
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¹ Budsjettet ble av årsmøtet 2005 endra slik at inntektene av jaktprøvene ble 
satt opp fra 143 000 som var styrets forslag, til 145 000,-.  
 
² Utgiftene er fordelt på ulike poster som administrasjon, porto, reise, opp-
hold. Se for øvrig egne prosjektregnskap. 
 
Utbetalte godtgjørelser fordeler seg slik: 

leder   2 000,- 
sekretær   2 000,- 
kasserer   2 000,- 
valpeformidler  2 000,- 
web-ansvarlig  2 000,- 
redaktør Fuglehunden 4 800,- 
øvrige styremedlemmer 1 500,- 

16 300,- 
 
2. Regnskap 2005 og balanse 31.12.05 fra regnskapsprogram 
   
  Driftsinntekter 
 3000 Medlemskontingent 317 042,41 
 3001 Salgsartikler 34 542,00 
 3002 Startkontingent (prøver, utstilling) 224 914,00 
 3003 Deltakeravgift (overnatting/mat) 120 949,80 
 3400 Sponsoravtale JHV 30 000,00 
 3401 Annonser i ulike trykksaker 25 400,00 
 3402 Andre sponsorinntekter 4 929,00 
 3403 Bidrag årbok 810,00 
 3404 Bidrag kalender 21 650,00 
 3405 Parringsavgift 4 600,00 
 3500 Salg kiosk 2 298,00 
 3501 Salg diverse 1 696,00 
 3700 Andre driftsinntekter 9 108,41 
 3900 Refusjon årsmøte 3 480,00 
 3901 Refusjon porto 1 348,00 
 3902 Andre refusjoner 2 490,00 
  Sum driftsinntekter 805 257,62 
 
  Driftskostnader 
 5000 Godtgjørelser 16 300,00- 
 6800 Kontorrekvisita/administrasjon 9 394,80- 
 6801 Trykking årsmelding/Breton-info 16 325,00- 
 6803 Trykking årbok 88 803,00- 
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 6804 Data/EDB-kostnader 1 175,00- 
 6805 Support dog base, breton base, animal ba 5 612,50- 
 6806 Web-sidene 3 250,00- 
 6807 Gaver 6 276,21- 
 6809 Diverse utgifter 42 635,32- 
 6810 Dommerutgifter 75 251,50- 
 6811 Terrengleie 41 510,00- 
 6813 Telefon 500,00- 
 6901 Porto 50 917,97- 
 7100 Reiseutgifter 51 277,18- 
 7102 Opphold/overnatting 149 383,00- 
 7500 Utgifter kiosksalg 6 995,00- 
 7600 Norsk kennel klubb 27 582,00- 
 7601 Fuglehund klubbenens forbund 11 050,00- 
 7603 Fuglehunden 112 098,00- 
 7604 Premier 16 458,70- 
 7605 Innkjøp av salgsvarer 26 553,00- 
 7606 NKK aktivitetsavgift 15 744,50- 
 7607 FKF aktivitetsavgift 3 562,50- 
 7608 Utstillingsutstyr 757,00- 
 7790 Refusjoner (kontingent ol) 8 430,00- 
 7900 beholdingsendring salgsartikler 14 037,04- 
 7901 beholdningsendring utstillingsutstyr 893,48- 
  Sum Driftskostnader 802 772,70- 
 
DRIFTSRESULTAT 2 484,92 
    
  Finansposter 
 8040 Renteinntekter 5 762,30 
 8140 Renteutgifter og gebyrer 564,00- 
  Sum Finansposter 5 198,30 
 
ÅRSRESULTAT 7 683,22 
 
 
Balanse per 31.12.2005 
 
Eiendeler 
Anleggsmidler 
1201 Aksjer i Fuglehunden as    14 500,00 
Sum Anleggsmidler14 500,00 
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Omløpsmidler 
1400 Varelager salgsartikler    21 338,00 
1401 Varelager, premier     17 396,50 
1402 Varelager, utstillingsutstyr      1 014,00 
1500 Kunder, debitorer       1 195,00 
1905 kasse DK Nordland sør         450,00 
1908 kasse DK Vestlandet nord           50,00 
1980 kasse DK Hordaland     1 000,00 
1911 kasse DK Østlandet vest/sør         725,50 
1912 kasse DK Østlandet nord/øst         100,00 
1915 kasse jaktprøver     18 383,55 
1920 Sp.bank Midt-Norge, brukskonto, 4213.48.53896       8 458,88 
1921 Sp.bank Midt-Norge, jaktprøvekonto, 4213.08.78339    573,00 
1922 DNB 7877.06.80815       7 041,69 
1923 Sp.bank Midt-Norge, sparekonto, 4213.09.06413  362 212,87 
Sum Omløpsmidler                    439 938,99 
 
SUM EIENDELER                    454 438,99 
 
Gjeld og Egenkapital 
Egenkapital 
2050 Opptjent egenkapital         446 755,77 
2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital)      7 683,22 
Sum Egenkapital     454 438,99 
 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   454 438,99 
 
Av egenkapitalen utgjør 398 995,40 likvide midler. Likvide midler per 
31.12.04 var 385 334,77. 
 
Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: kr 5 000,- settes av til 50-
års jubileum.  
 
Til sammen med avsatte midler fra årsmøtet 2005, kr 75 000,-, blir det da 
avsatt kr 80 000,- til 50-års jubileum i 2007. 
 
Trøndelag/Rogaland/Oslo/Drammen/Bodø 17.01.2006 
Tor Einar Jørgensen Bård Birkeland Asbjørn Jenssen 
sign   sign  sign  
  
Raymond Dalen  Hege Meldal Einar Ytrelid 
sign   sign  sign 
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Prosjektregnskap 2005 
 

1. Landstreff   Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Salgsartikler    6 914,-¹ 
 Deltakeravgift utstilling 11 530,- 
 Deltakeravgift treff (mat/bo)  86 865,- 
 Salg kioskvarer  30 684,- 
 Sum inntekter  135 993,-  100 000,- 
 
Utgifter 
 Administrasjon  1 175,80 
 Dommer    4 769,- 
 Opphold/overnatting 82 725,- 
 Premier     1 974,- 
 Innkjøp salgs/kioskvarer 14 973,10 
 NKK avgift    1 744,50 
 Gebyrer        111,- 
 Utstillingsutstyr       414,- 
 Sum utgifter  107 886,40   80 000,- 
 
Resultat    28 218,40 20 000,- 
 
¹: Inntektene fra salg av klubbeffekter er regnskapsført på landstreffet for å 
synliggjøre omsetning. Utgiftene til innkjøp av de samme artiklene er av 
praktiske årsaker ført i regnskapet for administrasjon. Dette medfører at 
overskuddet i realiteten er noe mindre. Dette er gjort slik for samtlige pro-
sjektregnskap. 
 
2. Årsmøte/DK-treff Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Salgsartikler   2 000,- 
 Seminaravgift   3 400,- 
 Refusjoner/egenandeler  3 480,-   
 Sum inntekter   8 880,- 
Utgifter 
 Trykking av årsmelding 16 325,-  8 000,- 
 Gaver til årets hund m.fl   2 937,21 
 Reiser   36 917,91 
 Opphold/overnatting 49 968,00 82 000,- 
 Administrasjon       304,-    
 Sum utgifter  105 452,12 90 000,- 
Resultat    -96 572,12 90 000,- 
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3. Årbok   Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Annonser   25 400,-  20 000,- 
 Frivillig bidrag       810,-           0,- 
 Refusjon porto      165,-                                       
 Sum inntekter  26 375,00 20 000,- 
 
Utgifter 
 Trykking   88 803,- 
 Porto utsending  18 075,- 
 Sum utgifter              106 878,00 82 000,- 
 
Resultat    -80 503,00 62 000,- 
 
4. Vinterprøve   Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Salgsartikler       400,00 
 Startkontingent  65 650,00 64 500,- 
 Sponsorinntekter (Troll)      900,00    
 Sum inntekter   66 950,-  64 500,- 
 
Utgifter 
 Dommere  23 703,-  28 000,- 
 Terrengleie  11 260,-  11 000,- 
 Premier     7 432,-    4 000,- 
 NKK og FKF avgift   6 745,-    6 900,- 
 Opphold/overnatting   3 240,- 
 Diverse (administrasjon)   4 669,80   5 600,- 
 Sum utgifter  57 059,80 55 500,- 
 
Resultat    9 890,20  9 000,- 
 
5. Høstprøve   Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Salgsartikler           1 696,- 
 Startkontingent   106 600,-  82 500,- 
 Sponsorinntekter (Troll)      4 029,-    
 Sum inntekter    112 325,-  82 500,- 
 
Utgifter 
 Dommere  42 312,-  30 500,- 
 Terrengleie  22 000,-  14 000,- 
 Premier       5 566,-    9 000,- 
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 NKK og FKF avgift 10 279,50-   8 300,- 
 Diverse (skudd, lokaler, mat) 19 178,50 11 700,- 
 Sum utgifter  99 336,-  73 500,- 
 
Resultat    12 989,-  9 000,- 
 
6. Avlsrådet   Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Parringsavgift   4 600,-   4 000,- 
 Sum inntekter   4 600,-   4 000,- 
 
Utgifter 
 Data/edb               406,- 
 Dog base, breton base   5 000,- 
 Porto          1 621,90 
 Reiseutgifter              10 523,27 
 Opphold/overnatting      2 380,-    
 Sum utgifter               19 931,17 
 
Resultat                     -15 331,17 
 
7. NM-lag   Regnskap 2005 Budsjett 2005 
Utgifter 
 Overnatting/opphold 2 275,- 
 Reiseutgifter  2 450,- 
 Deltakeravgift med mer 2 776,- 
 Sum utgifter  7 501,-  7 500,- 
 
Resultat    7 501,-  7 500,- 
 
8. Kalender  Regnskap 2005 Budsjett 2005  
Inntekter 
 Frivillig bidrag  21 650,-¹  40 000,- 
 Refusjon porto                12,-    
    21 662,-  40 000,- 
 
Utgifter 
 Porto    6 258,17² 25 000,- 
 
Resultat   15 403,83 15 000,- 
 
¹ Annonseinntekter ikke tatt med 
² Trykkeriutgifter ikke tatt med 
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9. DK-områder 
 
Finnmark øst – ingen aktiviteter med omsetning 
Finnmark vest – ingen aktiviteter med omsetning 
Troms – ingen aktiviteter med omsetning 
Nordland sør- ingen aktiviteter med omsetning 2005 (kontantkasse 450,- 
fra 2004) 
Østlandet sør/vest – ingen aktiviteter med omsetning (kontantkasse 725,- 
fra 2004) 
Nordland nord 
 Inntekter 4 325,- 
 Utgifter 4 024,50 
 Resultat    300,50 
Nord-Trøndelag  

Inntekter 5 608,- 
 Utgifter 2 579,20 
 Resultat 3 028,80 
Sør-Trøndelag 

Inntekter 18 714,- 
 Utgifter 16 257,- 
 Resultat   2 457,- 
Vestlandet nord  

Inntekter 4 250,00 
 Utgifter 3 624,50 
 Resultat    607,50 
Hordaland (kontantkasse 825,- fra 2004) 

Inntekter 3 617,76 
 Utgifter     620,- 
 Resultat 2 997,86 
Rogaland  
 Inntekter      720,- 
 Resultat     720,- 
Østlandet øst/vest  

Inntekter 19 345,- 
 Utgifter 10 266,30 
 Resultat  9 066,70 
 
DK-aktiviteter til sammen  Regnskap Budsjett 2005 
Inntekter    56 579,76 80 000,- 
Utgifter    37 371,50 70 000,- 
Resultat    19 208,26 10 000,- 
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Budsjett 2006 – NBK samla 
 
Inntekter budsjett 2006 regnskap 2005 

3000 Medlemskontingent                              318 100 317 042,41 

3001 Salgsartikler                                             37 000 34 542 

3002 Startkontingent/deltakeravgift                                           219 500 224 914 

3003 Deltakeravgift (overnatting/mat) 115 900 120 949,80 

3400 Sponsoravtale JHV                                          30 000 30 000 

3401 Annonser i ulike trykksaker                         29 000 25 400 

3402 Andre sponsorinntekter                                            1 000 4 929 

3403 Bidrag årbok                                              35 000 810 

3404 Bidrag kalender                                                 60 000 21 650 

3405 Parringsavgift                                                    4000 4 600 

3500 Salg kiosk                                                        32 000 2 298 

3700 Andre driftsinntekter                           12700 10 804 

3900 Refusjon årsmøte                                                 10 000 3 480,00 

3901 Refusjon porto                                                  1 200 1 348 

3902 Andre refusjoner                                                  2 500 2 490 

Sum inntekter 907 900 805257,62 

     

Utgifter     

5000 Godtgjørelser                                                    16 800 16 300 

6010 Ordinære avskrivninger                                      0   

6500 Maskiner og utstyr                                        5 000 0 

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                             8200 9 394,80 

6801 Trykking årsmelding/Breton-info                           17 000 16 325 

6802 Trykking kalender                                         37 000   

6803 Trykking årbok                                          90 000 88 803 

6804 Data/EDB-kostnader                                       1000 1 175 

6805 Dog base, breton base, animal base                    5 000 5 612,50 

6806 Web-sidene                                     3 500 3 250 

6807 Gaver                                                   5 100 6 276,21 

6810 Dommerutgifter                                          74 000 75 251,50 

6811 Terrengleie                                              40 000 41 510 

6812 Andre trykkeritjenester/kopiering                2 000 0 
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6813 Telefon                                            3 000 500 

6901 Porto                                                   52 400 50 917,97 

7100 Reiseutgifter                                               62 000 51 277,18 

7102 Opphold/overnatting                                       172 000 149 383 

7500 Utgifter kiosksalg                                4 500 6 995 

7600 Norsk kennel klubb                                28 000 27 582 

7601 Fuglehund klubbenens forbund                             12 000 11 050 

7603 Fuglehunden                                              122 000 112 098 

7604 Premier                                                  18 500 16 458,70 

7605 Innkjøp av salgsvarer /kioskvarer                                 45 000 26 553 

7606 NKK aktivitetsavgift                                       16 500 15 744,50 

7607 FKF aktivitetsavgift                                      3700 3 562,50 

7608 Utstillingsutstyr                                      1000 757 

7609 HQ-avlesning 15 000 0 

7701 Styremøter                                              2 700 0 

7790/7901 beholdningsendring varelager   14 930,52 

6809/7790 Diverse driftsutgifter                                34 000 51 065,32 

8040 Renteinntekter                                       -5 000 -5 762,30 

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   1 000 564 

Sum utgifter 892 900 797 574 

     

Resultat 15 000 7 683 

 
Budsjett for enkelt arrangement 2006 

1. Landstreff 

Inntekter Budsjett 2006 

3001 Salgsartikler                                              7 000 

3002 Startkontingent/deltakeravgift                                           15 000 

3003 Deltakeravgift (overnatting/mat) 115 900 

3500 Salg kiosk                                                         30 000 

Sum inntekter 167 900 

   

Utgifter   

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              1200 

6807 Gaver                                                    600 
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6810 Dommerutgifter                                           5 000 

6812 Andre trykkeritjenester/kopiering                 2 000 

6813 Telefon                                            500 

6901 Porto                                                    500 

7102 Opphold/overnatting                                        95 000¹ 

7604 Premier                                                   2 000 

7605 Innkjøp av salgsvarer /kioskvarer                                  20 000 

7606 NKK aktivitetsavgift                                        2 000 

7608 Utstillingsutstyr                                       600 

7790 Diverse driftsutgifter                                 2 000 

Sum utgifter 131 400 

Resultat 
  

36 500 
¹ Det er kjøpt inn mat for 2 450,- som er regnskapsført i 2005 
 
2. Årsmøte/DK-treff 

Inntekter budsjett 2006 

3001 Salgsartikler                                              3 000 

3900 Refusjon årsmøte                                                  10 000 

Sum inntekter 13 000 

Utgifter   

6801 Trykking årsmelding/Breton-info                            17 000 

6807 Gaver                                                    3 000 

6901 Porto                                                    400 

7100 Reiseutgifter                                                40 000 

7102 Opphold/overnatting                                        55 000 

Sum utgifter 115 400 

Resultat 
 

-102 400 

   
3. Høstprøve 

Inntekter Budsjett 2006 

3002 Startkontingent/deltakeravgift                                           98 000 

3700 Andre driftsinntekter                                             5 700 

Sum inntekter 103700 

Utgifter   
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6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              1 500 

6810 Dommerutgifter                                           40 000 

6811 Terrengleie                                               22 000 

6813 Telefon                                            500 

6901 Porto                                                    1 400 

7102 Opphold/overnatting                                        6 500 

7500 Utgifter kiosksalg                                        3 000 

7604 Premier                                                   7 500 

7606 NKK aktivitetsavgift                                        8 500 

7607 FKF aktivitetsavgift                                       2 200 

Sum utgifter 93 100 

   

Resultat  10 600 

  
4. Vinterprøve 

Inntekter Budsjett 2006 

3002 Startkontingent/deltakeravgift                                           66500 

3402 Andre sponsorinntekter                                             1 000 

Sum inntekter 67500 

Utgifter   

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              500 

6810 Dommerutgifter                                           24 000 

6811 Terrengleie                                               11 500 

6813 Telefon                                            500 

6901 Porto                                                    900 

7102 Opphold/overnatting                                        4500 

7604 Premier                                                   7500 

7606 NKK aktivitetsavgift                                        5400 

7607 FKF aktivitetsavgift                                       1500 

7790 Diverse driftsutgifter                                 3000 

Sum utgifter 59300 

Resultat 
 

 8200 
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5. Årbok 

Inntekter Budsjett 2006 

3401 Annonser i ulike trykksaker                          26 000 

3403 Bidrag årbok                                               35 000¹ 

Sum inntekter 61 000 

Utgifter   

6803 Trykking årbok                                           90 000 

6901 Porto                                                    20 000 

Sum utgifter 110 000 

Resultat  -49 000 

  
¹ frivillig bidrag settes opp til 100,-.  
 
6. Avlsråd 

Inntekter Budsjett 2006 

3405 Parringsavgift                                                     4000 

Sum inntekter 4000 

Utgifter   

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              1 500 

6805 Dog base, breton base, animal base                     5 000 

6813 Telefon                                            500 

6901 Porto                                                    2 000 

7100 Reiseutgifter                                                12 000 

7102 Opphold/overnatting                                        3 000 

7609 HQ-avlesning 15 000 

7790 Diverse driftsutgifter                                 2 000 

Sum utgifter 41000 

Resultat 
 

 -37 000 

  
7. NM-lag 

Utgifter  Budsjett 2006 

7100 Reiseutgifter                                                5 000¹ 

7102 Opphold/overnatting                                        2 000 

7790 Diverse driftsutgifter                                 3 000 
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Sum utgifter 10 000 

Resultat 
  

10 000 
¹deltakerne får dekket reise på rimeligste måte 
 
8. Kalender 
Inntekter Budsjett 2006 

3401 Annonser i ulike trykksaker                          3 000¹ 

3404 Bidrag kalender                                                  60 000¹ 

Sum inntekter 63000 

Utgifter   

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              500 

6802 Trykking kalender                                          35 000² 

6901 Porto                                                    7 000 

Sum utgifter 50 500 

Resultat 
  

22 500 
¹ inntekter både 2006 kalenderen og 2007 kalenderen 
² trykkeriutgifter både 2006 kalenderen og 2007 kalenderen 
 
9. DK-aktiviteter  

Inntekter Budsjett 2006 

3001 Salgsartikler                                              5 000 

3002 Startkontingent/deltakeravgift                                           40 000 

3500 Salg kiosk                                                         2 000 

3700 Andre driftsinntekter                                             2 000 

Sum inntekter 49 000 

   

Utgifter   

6500 Maskiner og utstyr                                         5 000¹ 

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              500 

6810 Dommerutgifter                                           5 000 

6811 Terrengleie                                               6 500 

6901 Porto                                                    3 000 

7102 Opphold/overnatting                                        1 000 

7500 Utgifter kiosksalg                                        1 500 

7604 Premier                                                   1 500 
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7606 NKK aktivitetsavgift                                        600 

7608 Utstillingsutstyr                                       400 

7790 Diverse driftsutgifter                                 19 000² 

Sum utgifter 44 000 

   

Resultat  5 000 
¹ Innkjøp av telt til bruk på utstillinger og lignende, opp-
bevares av DK Sør-Trøndelag  
² Inklusive 4 000,- til utdanning av instruktører DK Østlandet nord/øst 
 
 
10. Jubileumstreff 2007 

Utgifter  Budsjett 2006 

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                              1 000 

6813 Telefon                                            500 

6901 Porto                                                    200 

Sum utgifter 1 700 

Resultat  - 1 700 

  
 

Årsmelding fra valpeformidler. 
 

2005 som tidligere år har det vært stor aktivitet på valpefronten, men det har 
vært færre kull og mindre antall valper å formidle. Det er nok flere som be-
nytter seg av internett og ser på vår hjemmeside og prøver å ta kontakt med 
oppdrettere selv i første fase. 
Det virker også som at mange av kjøperne leser avlslistene med avlsverdier 
på hjemmesiden. Deretter kommer de til valpeformidler da det er vanskelig å 
få kjøpt valp. Det virker som valpene blir solgt på et tidlig stadium. I gjen-
nomsnitt er det ca. 15 forespørsler per måned, de fleste over e-post, noen tar 
kontakt flere ganger for ytterligere informasjon om de forskjellige kombina-
sjoner. 
 
Synes at oppdretterne er lojale mot systemet med tilbakemelding til valpe-
formidler med opplysninger om fødsel, på henvendelse får valpeformidler 
vite om kjønnsfordelig / farge og om tispa har gått tom. 
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Valpeformidler synes generelt at systemet fungerer bra, og at Bretonbase 
framdeles er et utmerket hjelpemiddel i jobben. 
 
Ann-Kaetrin Handberg 
 

Årsmeldinger fra DKene. 
 
DK Finnmark Vest v/Geir Birger Landmark 
Vinteren 2005 hadde vi ukentlige treninger for unghundene. Vintersamling-
en på Jotka Fjellstue ble en suksess. Vi var 10 ekvipasjer, med Ingolf Han-
sen som representant fra moderklubben. Det ble jaktet og trent lørdag og 
søndag. Lørdag var det også festmiddag. Vane tro hadde vi i sommer sam-
ling i forbindelse med Alta -utstillingen. Magne Klingsheim redegjorde om 
Breton -Basen og dens fortreffelighet. Etter høstjakta startet vi opp med 
ukentlige treninger i Alta. 
 
DK Norland Nord v/Rolf Arne Tønset 
10. januar og 24. januar: Dressurkvelder i Bodø.  
Lederskap, innkalling, lineføring, sitt på avstand.   10 – 15 deltakere. 
29. januar: Medlemsfest, Bodø.  13 deltakere. 
7. februar: Teorikveld. Forberedelse jaktprøver. 12 deltakere. 
18. – 20. februar: Treningssamling i Junkerdal. 26 hunder, 35 voksne og 12 
barn deltok. 
25. mars: Treningssamling, Leknes. 8 hunder, 8 voksne og 1 barn deltok. 
11. april: Medlemsmøte, Sortland. 2 deltakere. 
27. april: Medlemsmøte. Narvik. 8 deltakere. 
24. mai: Dressurtrening. Slipp i Heggmoen dressurområde.  9 deltakere. 
13. juni: Trening på tamfugl, Bodø.  11 deltakere. 
16. juni: Dressurtrening. Slipp i Heggmoen dressurområde.  7 deltakere. 
27. – 28. august: Fadderordning for 4 nybegynnere på jaktprøve.  
16. november: Medlemsmøte, Bodø.  6 deltakere. 
28. november: Dressurkveld, Bodø. 3 deltakere. 
12. desember: Dressurkveld, Bodø.  
26. desember: Romjulstur, Heggmoen. 
 
DK Norland Sør v/Pål Granum 
Distriktet Nordland – Sør har i de senere årene hatt liten aktivitet. Vi har nå 
prøvd å gjøre noe med dette og har etter hvert fått ett bra utgangspunkt å 
jobbe videre med. Interessen blant hundeeiere har vist seg å være både posi-
tiv og stor. 
 
Februar: Samling i Umbukta  6 deltakere 
Planlagt treningssamling 26-28 august ble avlyst. Kollisjon med jaktprøver. 
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Startet dressurkurs i oktober, oppmøte en gang pr uke, i samarbeid med Hel-
geland omegn fuglehundklubb.  Gjennomsnittlig 13 stk deltakere. Ni av dis-
se breton. 
Leder for kurset; Knut Jæger. 
Pris for kurset kr 50,- pr.oppmøte er ikke krevd inn. Kurset avsluttes slutten 
på januar. 
Innbetaling vil komme i februar 2006. 
 
DK Nord Trøndelag v/Trond Håvard Årsandøy 
Startet aktivitetsåret 2005 med stand og utstilling på Stiklestad dagene. Det 
var en trivelig dag der mange av klubbens medlemmer møtte opp, for å stille 
hunden sin og slå av en prat. Nye potensielle breton eiere stakk også innom 
standen vår og fikk svar på mange spørsmål.  
 Vi hadde også vår tradisjonelle treningssamling i Heia dressurom-
råde, den 24/7. til tross for grå vær og regn dukket 28 breton opp. Positivt 
var det at også mange nye medlemmer deltok.  
 Nytt av året var treningssamlingen vi arrangerte i Grønndalsfjellet 
6-7 august. Dette laget vi som en sosial trenings helg med overnatting og en 
hyggelig grillaften. Dette arrangementet gikk over all forventning, vi hadde 
to flotte dager i fjellet. Og til sammen var det 34 breton samlet. Det kom folk 
fra både Nord- og Sør – Trøndelag, Samt en fra Sverige. Vi fikk mange posi-
tive tilbakemeldinger etter dette arrangementet, som også gav et pent over-
skudd til klubbkassa 
     
DK Sør Trøndelag v/Joar Selnes 
26.-27. feb. 
Treningssamling ved Bjørgåsen fjellstue i Ålen i samarbeid med Østlands-
gruppa. Til sammen rundt 45 deltagere med 36 hunder. Se omtale i Fugle-
hunden nr.3-2005. Utgifter til overnatting og mat ble bekostet av den enkelte 
deltager. Terrengleie ble ettersendt av grunneierlaget og ble betalt av NBK.  
12. mars 
Trening av unghund i fjellet i Lensvika. 6 deltagere med Joar Selnes som 
guide i fjellet. 
1.-3. april 
Norsk Breton Klubb ved prøveleder Gunn Jenssen gjennomførte dette ar-
rangementet. Prøven ble holdt i Holtålen kommune med sekretariat og inn-
kvartering ved Bjørgåsen fjellstue. 
28.mai 
Sølvhundutstillinga ble arrangert med god deltagelse fra bretonfolk fra både 
Sør- og Nord i Trøndelag. Etter utstillinga var det samling til sosialt samvær 
på Kvammen hvor de oppmøtte selv hadde med grillmat og drikke.  
25.-28.juni 
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Norsk Breton Klubb ved Asbjørn Jenssen hadde bestilt leie av terrengene 
ved Gudbrandsdal hundesenter. Til sammen 9 økter hver på en ½ dag. Den 
enkelte deltager sørget selv for betaling av kursavgift og overnatting. 
11. aug. 
Infokveld og sosialt i treningsterrenget i Bymarka. 15 deltagere til samling 
ved Kvistingen. Tilbud til medlemmer i NBK om trening av hund i Byneset 
statsalmenning for perioden 21.august 2005 til 30. mars 2006. Terrengleie 
kr. 5000,- Det er pr. des. 2005 solgt treningskort til en samlet sum kr. 3250,- 
+ 250,- i leieinntekt for skogsprøve for lokal jegerforening. 
 
Fellesutstillinga Midt-Norge 
Sølvhundutstillinga ble arrangert lørdag 12.november med god deltagelse fra 
bretonfolket. Komiteen for Fellesutstillinga sto som vanlig for arrangemen-
tet. 
Oktober 
Dressurkurs for valp/unghund i Trondheim. Kostnader til kursholder ble for-
delt på deltagerne.  
8. des. 
NBK avd. Sør-Trøndelag holdt sitt julemøte onsdag 8. desember i Vestbyen 
idrettshus. Det møtte opp 80 personer til julemiddag, foredrag og møte. Ut-
gifter til innkjøp og leie av lokaler ble finansiert ved egenandel og et lodd-
salg over all forventning. Premier for loddsalget var formidlet av medlem-
mer i klubben. Bilag og overskudd kr. 3850,- sendt til hovedlaget. 
 
DK Hordaland v/Rune Østraat 
Organisering  
Distriktskontakt for perioden har vært Rune Østraat. Det øvrige DK-utvalg 
har bestått av følgende personer: Eigil Haug, Jan Helge Juvik, Arve Vange 
Jon K. Berentsen og Christian Parmann. DK-utvalget har hatt 3 møter i peri-
oden.  
Medlemmer  
Pr. 01.10.05 har vi 59 medlemmer i distriktet. Dette er en nedgang på 5 stk. 
Ca 1/3 av disse finner vi igjen på diverse arrangement i regi av oss og sam-
arbeidende klubber. Øvrige medlemmer er passive i forhold til lokale ar-
rangementer.  
Informasjonsflyt  
Utvalget har gitt ut 2 informasjonsskriv i perioden. Disse er sendt pr- e-post 
til de av våre medlemmer som har dette registrert, og pr. brevpost til øvrige 
medlemmer. Skrivene markedsfører klubben lokalt og våre aktiviteter. I pe-
rioden har vi videreført lokal informasjon via eget nettsted på adresse: 
http://www.parmaplast.no/~nbk/index.htm.  
Vi har i tillegg benyttet hjemmesiden til NBK til annonsering av enkelte av 
våre arrangement.  
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Samarbeid med øvrige foreninger  
Samarbeid med Bergen Jæger og Fiskerforening (BJF) er videreført. Dette 
innebærer flere tilbud til våre medlemmer som for eksempel utleie av ter-
reng, hytter, sau/hund, samlinger m.m. Blant annet har 4 medlemmer deltatt 
på treningssamling og opplæringsjakt på Terrenget på Geitryggen. Som en 
del av samarbeidet sitter to personer fra DK-utvalget i BJF/hundeutvalget, 
samt at vi bidrar med instruktører til sau/hund og samlinger. Christian Par-
mann og Jan Helge Juvik har arrangert 3 sau/hund kurs for BJF.  
 
I 2003 tok Vestlandske fuglehundklubb (VFK) initiativ til et aktivt samar-
beid med raseklubbene, inkl. NBK. Dette samarbeidet er ikke terminert, men 
kan heller ikke sies å være særlig aktivt.  
 
Vi har også samarbeidet med Hordalandsgruppa til Norsk Gordonsetter 
klubb (NGK) i forbindelse med trening på tamfugl. 
 
Aktiviteter  
På bakgrunn av egne og samarbeidende klubbers arrangementer har våre 
medlemmer hatt en god del arrangementer å velge mellom. Herunder finner 
vi følgende egne arrangement:  
 
Onsdagstrening, snørekjøring på Gullfjellet (jan-feb)  
Ansvarlig for dette tiltaket har vært Eigil Haug. Det var fire turer, men opp-
møtet var dårlig. Dette kan skyldes den dårlige vinteren med til dels dårlig 
skiføre. Dette var et gratistilbud om uformell samling i lokal lysløype. 
 
Hordalandsmesterskap med uttak til Rasepokalløp (19/01/05)  
Hordalandsmesterskapet ble arrangert som en ordinær jaktprøve, og vi hadde 
fått Egil Greve til å være dommer. Det var 16 hunder som stilte til start, for-
delt på 5 hunder i UK og 11 hunder i AK. Hordalandsmester i UK ble Tango 
til Linda og Eigil Haug, mens Midfjellets Jo til Rune Østraat vant i AK. 
 
Rasepokalløpet (06.02.05) 
Rasepokalløpet er et årlig arrangement hvor distriktets raseklubber konkur-
rerer mot hverandre, med samme regler som til NM-lag. Arbeidet med å ar-
rangere konkurransen går på rundgang, og i år var det NBK, ved Arve 
Vange og Eigil Haug, som sto som arrangør. Konkurransen ble på holdt på 
treningsterrenget til VFK på Brandsettdalen på Voss, og gjennomføringen 
ble utført på en utmerket måte. Irsksetterne stakk av med seieren, og Breto-
nene tok 6. plassen. De som deltok for oss var: 
 
Plasir e/f Bård Lyssand/Eigil Haug 
Vanity Abbonir e/f Arve Vange 
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MK-Princ e/f Peter Ewert 
Rissa e/f Linda Haug/Eigil Haug 
 
Vintersamling på Garen (04-06.03-05)  
Vi arrangerte i år vintersamling på Hardangervidda ved Garen. 4 medlem-
mer deltok på dette treffet. Det ble en kulinarisk opplevelse med innleid 
kokk fra Tyskland (Peter Ewert).Vi så en del fugl, men de var i store flokker, 
så det ble magert med fuglearbeid.  
 
Taksering av ryper på Eidfjord statsallmenning. (05-07.08.2005) 
NBK – avdeling Hordaland ved hovedansvarlig Rune Østraat, arrangerte ry-
petaksering på Eidfjord statsallmenning. Dette var et prosjekt som vi hadde 
jobbet med et års tid. Det er inngått avtale om at NBK avd. Hordaland skal 
ha ansvaret for takseringen i 5 år fra og med 2005. Det var 6 medlemmer av 
NBK som deltok denne første helgen, og en person til senere i august. Dette 
var enn god måte for medlemmene til å kunne komme i gang med sesongen, 
men oppmøtet var mindre enn forventet. Krav for å delta var at hunden var 
jaktprøvepremiert, eller at en av medlemmene i DK-gruppa kunne gå god for 
at ekvipasjen holdt god kvalitet. I tillegg måtte hundene ha dokumentasjon 
på at de var sauereine. For å være helt sikre på det siste, arrangert Cristian P 
på vegne av BJF, strømming nede i Eidfjord for 5 hunder på fredagskvelden, 
før vi reiste opp på fjellet. Resultatene fra tellinga viste at det var lite fugl i 
de takserte områdene, noen som viste seg å stemme under jakta. Derimot var 
det godt med fugl på de indre delene av statsallmenningen, som vi ikke tak-
serte noe i.  
 
Rapphønsprosjekt på Radøy  
John Kenneth Berentsen, har med noe deltakelse fra andre NBK medlem-
mer, vært primus motor i et privat rapphønsprosjekt på Radøy. Dette omfat-
ter egenproduksjon av et stort antall rapphøns (340 stk) samt etablering av 
tilhørende byggfasiliteter, flyvebur, inngjerding og opparbeiding av trenings-
felt. Prosjektet har i høst vært en suksess, og det har vært flere fulle kurs. Vi 
planla to samlinger sammen med NGK avd. Hordaland, men oppmøtet blant 
Bretonfolket var dårlig.  
Vi regner med et par samlinger også til neste år. 
 
Fortsatt mangler vi formell kompetanse i klubben. Eigil Haug og John Ken-
net Berentsen er imidlertid interessert i å delta på instruktørkurs, som forhå-
pentligvis snart vil bli satt opp i Bergen. Vedr. finansiering av kurs er dette 
tidligere tatt opp med leder for NBK, som gav muntlig aksept til finansie-
ring. Vi håper fortsatt å kunne støtte oss på denne aksept for 2006 siden 
NKK ikke fikk arrangert kurset i 2004 eller 2005. Etter samtaler med NJFF 
har de gitt uttrykk for å kanskje kunne betale for en person. 
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DK Rogaland v/Magne Koløy 
1. Felles hytte for Nese hei prøven til Agder FHK Her hadde vi felles Mid-
dag på fredag kvelden, hensikt å få med nykommer i prøve miljøet. 

Dette prøver vi å få til også i 2006.  
2.  Dugnad på Jæren Jakt og Fiske sin Leirdue bane.  Vi disponerer nå banen 
annenhver tirsdag fra mai til 10.9. Dette er et glimrende tilbud til medlem-
mer i NBK. Vi har også tilgang til klubbhuset dersom vi ønsker å holde ar-
rangementer.  

Dette kommer til å forsette i 2006. fra Mai.   
3. Rypetelling sammen med Rogaland FK. i Nardarheim for Statskog. 

Dette kommer vi til å fortsette med i 2006. 
4. Avvikling av Vann og spor prøve i samarbeid med RFK  
 
I år opplevde vi en økning på deltagelse her på over 50% Resultat at dette 
ble den nest største prøven i Norge innenfor denne grenen.  Dessverre ingen 
bretoner som deltok. 
 
5. Landstreff 2005. Stort løft Arrangert av Rogaland. Her var nesten alle 
medlemmer i Stavanger og Sandnes involvert sammen med sine bedre halv-
deler.  En stor takk til alle som bidrog til et vellykket arrangement. 
 
Regnskap er sendt til Hege Meldal. Det er ingen utgifter for NBK ved disse 
arrangementene og heller ingen inntekter. 
De eneste vi har hatt inntekter til NBK på i 2005 er Landstreffet hvor vi har 
oversendt regnskap, og støtte fra Studieforbundet Natur og miljø i forbindel-
se med et kurs som ble kjørt i samarbeide med Vorsterhundklubben.. 
 
DK Østlandet Øst/Nord v/Morten Tidemann 
Januar/februar 
30. januar – Duetrening på stand og ro i oppflukt. Fulgtes opp med praktisk 
trening i fjellet helgen etter, 4.-6. februar i Østerdalen. Her ble det videreført 
kunnskapene fra duetreningen. Det var plass til 8 bretoner og 10 eiere, og ble 
en vellykket kombinasjonstrening. Ansvarlig: Ole Johnny Hansen. 
Februar 
25. - 27. februar – Treningstur til Ålen. Fellesarrangement med Trøndelag. 
Tross lang reisevei deltok ca. 15 hunder fra Østlandet Nord/øst, som alle var 
veldig fornøyde. Vi satser på gjentagelse av dette i 2006. Ansvarlig påmel-
ding: Morten Tidemann. 
April 
31. mars – 3. april – Villmarksmessen, Norges Varemesse Lillestrøm. Vi 
oppdaterte messestanden, og hadde mange innslag i oppvisningsringen 
sammen de andre fuglehundklubbene, og det var stor oppslutning rundt disse 
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og stor interesse rundt rasen. Vi ble til og med intervjuet av både Romerikes 
Blad og TV2. Ansvarlige: Liv Ellen Torp og Morten Tidemann. 
PS! Det er dumt å legge Ålen-prøven til samme helg som messene, da det 
blir vanskelig å skaffe standbetjening og få vist frem breton i ringen da 
mange går prøve. 
Mai 
8. mai – Fellesutstillingen, Ekeberg. NBK var ansvarlige for inngangen. Det 
var god deltagelse blant bretonene, og ble et fint arrangement tross hagleby-
ger. Ansvarlig: Monica Tallhaug. 
 
21. - 22. mai – Halsnes-treffet. Også her var det dårlig vær, men vi på øst-
landet er ikke redde for litt regn. Det møtte opp både voksne, barn og hunder 
på dette hyggelige treffet, og mange overnattet. Vi kåret også Østlandsmes-
teren i lerdueskyting. Ansvarlig: Sven Jøleid. 
August 
19. - 21. august – Treningssamling lavland ble avlyst pga. sen høsting. 
Oktober 
Østlandsmesterskapet. ble arrangert av Østlandet Sør/Vest ved Morten Tran-
seth. Pga. sen informasjon ble det noe dårlig oppslutning. 
November 
13. november – Valpe-/unghundskue på Varpet i Nittedal/Hakadal. Det var 
meldt på 31 valper/unghunder og alle møtte opp! Mange flotte, lovende in-
divider viste seg frem, og vi synes den eksteriørmessige standarden er hevet 
siden noen år tilbake. Ansvarlig: Morten Tidemann. 
 
Det er mange ivrige, nye medlemmer i distriktet vårt og stor entusiasme 
både blant disse og i gruppa. Vi takker Morten Tidemann for vel gjennom-
ført lederskap og ønsker Madel Haugen lykke til som hans arvtager som ny 
DK! 
Liv Ellen torp. 

 
Årsmelding fra avlsrådet 2005 

 
Medlemmer 
Leder: Magne Klingsheim 
Medlemmer: Åsa Aarmo, Arnfinn Blø og Magne Koløy 
 
Kontakt og møtevirksomhet 
Avlsrådet har i hovedsak brukt epost som sitt arbeidsredskap dette året. Det-
te skyldes lange og kostbare reiser i forbindelse med møter. Men det funge-
rer utmerket, NBKs leder Tor- Einar Jørgensen, valpeformidler Ann-Kaetrin 
Handberg og ansvarlig for Breton Base Odd Harald er på mailisten . Det gir 
en fortløpende og god kommunikasjon – og muligheter for innspill. 
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Under avlskonferansen som Irsksetterklubben tok initiativ til ble NBK repre-
sentert av Ingolf Hansen, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar  
Det gamle og nye avlsrådet hadde møter i forbindelse med DK treff og års-
møte på Levanger 11 -12 febr -05. Her ble avlsplan og avlsstrategier gjen-
nomgått, og planer lagt for prosessene med avlsindekser for HQ, jaktlyst og 
viltfinnerevne. 
 
Aktivitet 
Det er registrert 28 kull pr.7/1-06 i 2005. Av disse har 21 vært innom avlsrå-
det.  
Tilsvarende tall fra 04 er 32 kull hvorav 28 var innom AR. Årsakene til at 
noen ikke har fått forslag er svært forskjellig. AR har kontrollert og ajourført 
alle resultater og tallmaterialer fra prøver og utstillinger. Et pågående arbeid 
er å få rutiner og programmer og avtaler vedrørende avlsindekser for HQ, 
jaktlyst og viltfinnerevne på egne hender. HQ avlesningsutstyr og avlsin-
deksberegning for HQ er nå installert ved Strinda Dyreklinikk i Trondheim. 
HD bilder blir fortsatt sendt NKK for HD diagnose og manuelt plukket ut og 
sendt Strinda Dyreklinikk for HQ avlesning og arkivering.  
 
Avlstall 
Avlsindekser for viltfinnerevne og jaktlyst blir fortsatt behandlet hos dr. 
Beuing i Tyskland. Det er et mål at også dette skal kunne ivaretaes innen 
egne rekker i løpet av kommende år. For å kunne bruke avlsindekser i for-
bindelse med revisjon av avlsplan (07) bør tallmaterialet oppdateres fortlø-
pende.  
 
Bretonbase 
Breton Base er under videreutvikling med Odd Harald Sørbøen som primus 
motor og operatør. Denne basen er til uvurderlig hjelp i avlsarbeidet, gode 
oppdateringsrutiner gjør BB til et sikkert og anvendelig arbeidsredskap i avl-
sarbeidet. 
I tillegg er det en informasjonskilde som er nyttig også i klubbens øvrige ar-
beid. 
 
Utstillinger 
I 2005 er det registrert 182 hunder som er stilt 306 ganger på utstilling. 111 
stk har fått 1.premie (1.JK, 1.AUK, 1.AK).  Dette gir en premieringsprosent 
på 61% 
 
Nye utstillingschampioner i 2005:  
NUCH Brufjorden’s LX Frekk (NUCH Xalou Van’t Biekensbos - Liza) 
eier Tom Middelhuis, oppdretter Svein Hjelle. 
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NUCH Brufjorden’s LX Ponyta (NUCH Xalou Van’t Biekensbos - Liza) 
eier Frank Rørlien, oppdretter Svein Hjelle.  
INT N S UCH NV-01-03-04-05 Litjåsen’s Sara U.H. (Rusticolus Pepino – 
Ajaros Aria) eier Gunn Jenssen, oppdretter Ann-Kaetrin Handberg.  
SDKNUCH SV-04 KBHV-04 Pasties De La Cour Des Perdrix (Irian De 
Keranlouan – De Winde’s Maxime) eier Marina Bengtsson.  
NSUCH Stråmyran’s Sorry No Iq (NUCH Perkars Basse – Tråsletten’s 
Diba Sindi) eier og oppdretter Åge Lekanger. 
NUCH Suhlegan Princess (NAC/FC Piney Run Sam – NUCH Åforsens 
Tina) eier Ann-Kaetrin og Gunnar Handberg, oppdretter Øyvind Nagelhus.  
 
Vinner av utstillinga på NBK’s landstreff: 
BIR Brustinden’s D-Nemi (Åforsens Teero – Mamma Mia) eier Anne Me-
rete og Tor Einar Jørgensen, oppdretter Arnfinn Blø.  
BIM Enbjergvej’s Pitt (Parogos Zico - Gaio) eier Svein Hjelle.   
 
Norsk vinner 2005: 
NV-05 Brufjorden’s Sk Buster (Keiko – Sarah De L’Ardour) eier Tove og 
Hans Anton Naper, oppdretter Svein Hjelle og INT NSUCH NV-01-03-04-
05 Litjåsen’s Sara UH (Rusticolus Pepino – Ajaros Aria) eier Gunn Jens-
sen, oppdretter Ann-Kaetrin Handberg. 
 
Årets Hund Utstilling 2005  
INT NSUCH NV-01-03-04-05 Litjåsen’s Sara UH (Rusticolus Pepino – 
Ajaros Aria) eier Gunn Jenssen, oppdretter Ann Kaetrin Handberg, har 13 
poeng.  
Litjåsen’s Prince (Raz Dei Fiorindo – NUCH Suhlegan Princess) eier, fører 
og oppdretter Ann-Kaetrin og Gunnar Handberg, har 12 poeng.  
NV-05 Brufjorden’s Sk Buster (Keiko – Sarah De L’Ardour) eier Tove og 
Hans Anton Naper, oppdretter Svein Hjelle, har 8 poeng.  
 
Jaktprøver 
I 2005 hadde rasen 989 (887 i 2004) starter på 124 (128 i 2004) prøver. Star-
tene er fordelt på 439 (411 i 2004) vinter, 425 (356 i 2004) høst, 73 (69 i 
2004) lavland, 52 (51 i 2994) skog. Premieringsprosenten er på 21,7 (20,4 i 
2004). 
 

Rasens tallkarakterer: 

Dato 
Jakt 
lyst 

Fart Stil  
Selv 
sten. 

Søks- 
bredde 

Revi- 
ering 

Samarb. 
Viltfin- 
nerevne 

 010106  3,9  4,0  4,1  5,6  3,2  3,3  3,7  3,02 

 010105  3,8 3,9 4,0  5,5  3,2  3,3  3,7  3,0  
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Nok engang registreres at tallene går i riktig retning. Jaktprøvedeltagelsen 
har økt med over 10 % og avlsmål både med hensyn til jaktlyst og viltfin-
nerevne viser fremgang. 
 
Det er ingen nye jaktchampioner i 2005.  
 
Årets hunder 
Det ble en spennende innspurt med 2 unghunder som lenge lå helt i tet sjik-
tet til årets jakthund. Resultatene i UK viser at vi har flere kandidater som 
melder seg på i forhold til de helt store prestasjoner. Nevnes spesielt må Rolf 
Hamstad og Fjellsmellas Emmy som gikk hen og vant Forus Open, og Arne 
Heier som med Suhlegan Sarek gikk hen og satte ny rekord med 7x1.UK, og 
det foran Locar’s Shooting Star Zela og Tor Eivind Båtnes som forrige se-
song satte den gamle rekorden med 6x1.UK. Aldri tidligere har det vært 7 og 
6x1.UK, (16 og 12 championatpoeng) i kampen om den gyldne apportbukk. 
AR både håper og tror at både hunder og førere, en eller flere nå er i stand til 
å vinne de store nasjonale prøvene i kommende år.   
 

Avlsrådet gratulerer årets vinnere, og de som kom på lista med 

glimrende prestasjoner. 

 

Årets Hund 2005 jaktprøver: 
1: NJUCH Suhlegan Drillo (Rusticolus Pepino – Prime Mover) eier og fø-
rer Arne Abel-Lunde, oppdretter Øyvind Nagelhus.  
4x1.AK skog, 1.VK m/CACIT = 18 poeng.  
2: Suhlegan Sarek (NAC/FC Leas Running Jay Hawk – NUCH Åforsens 
Tina) eier og fører Arne Heier, oppdretter Øyvind Nagelhus.  
7x1.UK, 4x2.UK, 1.plass ND kvalifisering, 4.plass Forus Open = 16 poeng  
3: Locar’s Shooting Star Zela (Pistol Pack’n Walker – Locar’s Get It 
While You Can) eier og fører Tor Eivind Båtnes.  
6x1.UK, 2x2.UK = 12 poeng.  
4: Brustinden’s D Masi (Åforsens Teero – Mamma Mia) eier og fører Arne 
Abel-Lunde, oppdretter Arnfinn Blø.  
1.AK, 3x1.AK skog = 12 poeng.  
  
Årets Unghund 2005:  
1: Suhlegan Sarek (NAC/FC Leas Running Jay Hawk – NUCH Åforsens 
Tina) eier og fører Arne Heier, oppdretter Øyvind Nagelhus.  
7x1.UK, 4x2.UK, 1.plass ND kvalifisering, 4.plass Forus Open = 16 poeng  
2: Locar’s Shooting Star Zela (Pistol Pack’n Walker – Locar’s Get It 
While You Can) eier og fører Tor Eivind Båtnes.  
6x1.UK, 2x2.UK = 12 poeng.  
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3: Fjellsmellas Emmy (Suhlegan No Risk – Tøtta) eier og fører Rolf 
Hamstad, oppdretter Magne Klingheim.  
3x1.UK, 2.UK, 3.UK, Vinner Forus Open = 9 poeng.  
 
Årets Breton kombinert 2005:  
1: Tråsletten’s Lord (Crispo - NJ(K)JCH Tråslettens -Auma) eier og fører 
Trygve Nordås, oppdretter Bjørn Tråslett.  
3.AK fullkombinert = 146 poeng.  
2: Vanity Echo (Engbjergvejs Pitt – Vanity Chasseuse) eier og fører Odd-
Geir Kristiansen, oppdretter Hallgeir Bergh.   
1.UK apport, 2.UK apport, 2x3.UK apport, 3.UK lavland (3.UK samlekom-
binert) = 118 poeng.  
3: Vanity Echoliere (Engbjergvejs Pitt – Vanity Chasseuse) eier og fører 
Erik Sameien, oppdretter Hallgeir Bergh.  
3x1.UK apport, 2.UK, 3.UK lavland, (3.UK samlekombinert) = 116 poeng.  
 
Plassering i NM og Høystatusløp: 
NM vinter:  Perkars Tora (Crispo - Perkars masi) 5.VK kvalifisering  og 
4.VK semifinale, e/f Nils B Skaar.  Langvads Sabelle (Bill - Langvads Mu-
sik) 2.VK kvalifisering og 5.VK semifinale, e/f Tom Middelhuis.  Tøtta 
(NJCH Rikki - Chocko) 4.VK kvalifisering, e/f Magne Klingsheim   Chivas 
(Rusticolus Papaya - Tinka) 2.VK m/CK kvalifisering, e/f Lennart Berglund 
  
Arctic cup:  Tara (Tim  - Tøtta) nr.3, e/f Tor Eivind Båtnes. 
 
NM-Lag:  Breton ble nr.4. Laget besto av Kruttåsen’s Foxy, e/f Roger T. 
Olsen, NJUCH Ulle Van’t Gillishof, e/f Nils B. Skaar og NUCH Xalou 
Van’t Biekensbos, e/f Ole Martin Helgås. 
 
NM høyfjell:  Kruttåsen’s Foxy (Suhlegan Marco – Litjåsens Zenta), 4.VK 

semifinale, e/f Roger T. Olsen. Peik (Karo - Alma) 5.VK kvalifisering, 
e/f Geir Ingdal.  

 
NM skog:  NUCH Suhlegan Princess (FC/AFC Piney Run Sam - NUCH 
Åforsens Tina) nr. 2, e: Ann-Kaetrin Handberg, f: Gunnar Handberg. 
 
NM lavland:  Orreskogens Vilma (Apis de Saint Lubin - Kiwi) 1.VK kva-
lifisering, e/f Anders Ellefsen. 
 
Jegercupen:  Breton nr.2. Laget besto av Langvads Sabelle, e/f Tom Mid-
delhuis og Orreskogens Vilma e/f Anders Ellefsen. 
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Norsk Derby:  Suhlegan Sarek (FC/NAC Leas Running Jay Hawk – 
NUCH Åforsens Tina) 1.plass ND kvalifisering, e/f Arne Heier.  Brekkesa-
gas Nellie (SJCH D’ispacnac Roc Wiper – YT Misette), 3.plass ND kvalifi-
sering e/f Madel Haugen.  Valbyskogen’s Lara (Suhlegan Speedy Ivar – 
Valbyskogen’s Ilya), 5.plass ND kvalifisering e/f Håkon Hasselgård.  
 
Forus Open:  Vinner: Fjellsmellas Emmy (Suhlegan No Risk - Tøtta), e/f 
Rolf Hamstad og Suhlegan Sarek (FC/NAC Leas Running Jay Hawk – 
NUCH Åforsens Tina) nr. 4, e/f Arne Heier. 

Deltagelse og premieringprosent 2005:  

DELT/KLASSE UK PR% AK PR % VK  PR % ALLE PR % 

VINTER 150 28,7 189 22,2 100 19,0 439 23,7 

HAUST 166 21,7 154 18,2 105 11,4 425 17,9 

LÅGLAND 40 42,5 21 9,5 12 16,7 73 28,8 

SKOG     52 26,9     52 26,9 

SUM 356 27,0 416 20,7 217 15,2 989 21,7 
 

Elitehundregistrert: 
Elitehundregisteret består av hunder med 1.AK på jaktprøver og på utstil-
ling. I tillegg må hunden må ha 0.91 eller bedre HQ-diagnose, samt at eier 
må være medlem av NBK.  

 

Nye hunder i 2005: 
Brustinden’s D Masi (Åforsens Teero – Mamma Mia) Eier og fører: Arne 
Abel-Lunde 
Oppdretter: Arnfinn Blø 
Inka (Perkars Moms – NJUCH Ulle Van’t Gillishof) Eier og fører: Svei-
nung Aune. Oppdretter: Nils B. Skaar. 
Kruttåsen’s Rocco (Tico – Litjåsens Zenta) Eier og fører: Frank Jensen 
Oppdretter: Roger T. Olsen 
Midtfjellet’s Jo (NJUCH Suhlegan Drillo – Tråsletten’s Zemi) Eier, fører 
og oppdretter: Rune Østraat 
MK-Dennis (NUCH Cluny – Brennmoens Dixi) Eier og fører: Kjell Skårvik 
Oppdretter: Mia og Magne Koløy 
NUCH Stråmyran’s Sorry No Iq (NUCH Perkars Basse- Tråsletten’s 
Diba-Sindi) Eier, fører og oppdretter: Åge Johan Lekanger 
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SJCH Suhlegan Tarzan (Rusticolus Pepino – Prime Mover) Eier og fører: 
Joachim Almgren Oppdretter: Øyvind Nagelhus, Bollnäs 
Tråsletten’s Lory (Crispo – NJ(k)CH Tråsletten’s Auma) Eier og fører: 
Levi Sakariasen 
Oppdretter: Bjørn Tråslett 
Tråsletten’s Opsi (Ailo – Tråsletten’s Ce’zoti’na) Eier og fører: Hans Mag-
nus Fjeldså 
Oppdretter: Bjørn Tråslett 
 
Importer i 2005 

NAVN 
FØDT 
 DATO   

REG NR 
 FAR FAR 

REG NR 
MOR MOR 

MØLLE-
VÆNGETS 
ASSI 01.01.00 T DK13865/97 Marco DK10071/96 

Kalløkke Ce-
lina 

SUHLEGAN 
PRESTO 14.03.04 H 09591/01 Staurin’s Bajas S56284/2001 

Suhlegan 
Grace 

SUHLEGAN 
SUPERNOVA 27.03.04 T 

AKCSN1470
03/05 

Leas Running 
Jay Hawk S30671/98 Åforsens Tina 

VELVET DEI 
FIORINDO 09.04.04 H

LOI99/12708
9 

Marly De 
Keranlouan 

LOI98/15504
5 

Penny Dei 
Fiorindo 

VERONA DE 
LA 
VALLEE  
DE PONDE-
ROSA 04.09.04 T 

AKCSBSR23
687001 

Ugo Du Bois 
De Mouleix 

AKCSBSR23
687401 

Ucille Des 
Deux Pierres 
Bleues 

TORS PINA 10.03.05 T S66577/2004 
Pasties De La 
Cour Des Perdrix S21304/2004 Midtvejs Bina 

 
Parringer 
De aller fleste parringer har vært behandlet i AR. 
Det er en utfordring å balansere mellom avlsmål for populasjonen og den 
enkelte oppdretters motiver for å avle. Kriteriene for å avle er satt svært lavt 
for å ivareta mangfoldet i avlsprogrammet for rasen.  Det ivaretar nye eiere 
slik at de blir innmeldt i klubben, men fører også til stor spredning i popula-
sjonen med hensyn til bruksegenskaper. 
 
Registrerte kull i 2005 

OPPDRETTER 
FØDT 
DATO 

TIS
PER 

HAN
NER FAR MOR 

BJØRN 
TRÅSLETT 26.12.04 2 4 

Pasties De La 
Cour Des Perdrix 

Tråsletten's W 
T Cærki Trå 

FINN KNUTSEN 26.12.04 4 4 Bajas 
Orreleikens Ni-
kita 

FRED ARNE 30.12.04 6 3 Beyaz Töjre Pia 
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STRØMSNES 

ANDREAS RØED 20.01.05 2 4 Leo Iso Sala Marie 
ANDERS ELLEF-
SEN 04.02.05 1 4 Staurin's Timmy 

Orreskogen's 
Scala 

ROGER THRANE 
OLSEN 17.02.05 3 3 Åforsens Teero Kruttåsen's Tyri 
JOHNNY ARNT-
ZEN 17.02.05 3 5 Skidoo 

Kruttåsen's 
Tinka 

YNGVE KLEPP-
PANG 27.02.05 3 2 Staurin's Timmy 

Valbyskogens 
Nikita 

TROND BURUD 02.03.05 6 2 
Smiåsen's Fan-
tastic Future Birka 

ØYSTEIN AHL-
STRØM 04.03.05 4 2 Staurin's Timmy 

Midtfjellets 
Millie My 

MORTEN TRAN-
SETH 13.03.05 2 5 Tråsletten's Zorro 

Valbyskogens 
Embla 

JAN BJARTE 
SKRØPPA 20.03.05 4 3 

Geilane's F P B 
Emil 

Brufjorden's X 
L Freia 

SVEIN HJELLE 20.03.05 3 7 Engbjergvejs Pitt 
Sarah De L'ar-
dour 

ROGER THRANE 
OLSEN 03.04.05 1 2 

Brustindens D 
Dønn Rolig 

Kruttåsen's 
Foxy 

JARLE BERNT-
SEN 04.04.05 1 5 Engbjergvejs Pitt 

Geilane's F P B 
Gypsy 

HALLGEIR 
BERGH 05.04.05 4 3 Parogo's Zico 

Vanity Bambi-
ne 

ÅKE LEKANGER 06.04.05 0 1 
Suhlegan Trick 
Chill 

Tråsletten's 
Diba-Sindi 

STEEN MOR-
TENSEN 09.04.05 1 4 

Pasties De La 
Cour Des Perdrix 

Møllevængets 
Assi 

RUNE ØSTRAAT 26.04.05 2 6 Black Shadow 
Tråsletten's 
Zemi 

HALLGEIR 
BERGH 28.04.05 7 2 

Reg Des Pigenet-
tes 

Vanity Chas-
seuse 

NILS B SKAAR 04.05.05 3 4 
Licou De Keran-
louan 

Ulla Van't Gil-
lishof 

OSKAR OM-
MUNDSEN 09.05.05 0 5 Mk-Ajax M K-Frøya 

ROAR JOHNSEN 19.05.05 3 1 Perkars Chako Suhlegan Flicka 
ANNE GRETHE 
BAKKEVOLD 11.06.05 6 0 Bajas Akira 
ANNE LISE VE-
DELER 21.06.05 3 1 

Smiåsen's Fan-
tastic Future 

Kamvatnet's 
Liss 

JAN HENRIK 
MONSEN 04.07.05 2 1 Leo Iso Decorum Hera 
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TOM MIDDE-
HUIS 18.07.05 2 2 

R'Vampir du Mas 
D'Eyraud 

Langvads Sa-
belle 

TOR EIVIND 
BÅTNES 26.07.05 5 3 Tico 

Locar's Shoo-
ting Star Zela 

ANNE MERETE 
JØRGENSEN 14.08.05 7 0 

Croker De Pena-
lobera 

Brustindens D 
Nemi 

29 KULL  90 88 
21 HANNHUN-
DER  

 
Avlsmål: 
1. Helsetilstand 
Breton i Norge er en sunn populasjon. Det er svært gledelig å se at flere for-
hold tyder på at vi nå får forventede resultater med hensyn til HD. Den for-
holdsmessige fremgangen tyder på at vi har fått et arbeidsredskap som gjør 
at invalidiserende grader av HD i populasjonen blir sjelden og forhåpentlig-
vis borte. Det vil alltid være en aktuell problemstilling med importer med 
dårlig dokumentert avlsindekser mht hofter. Men med HQ som arbeidsred-
skap vil også dette kunne håndteres i fremtiden.  
Med hensyn til epilepsi forholder AR seg til innrapporterte tilfeller, og for-
holder seg i alle kombinasjoner til indekser som gjør at for hver generasjon 
skal forekomsten av epilepsi halveres. 
 
2. Gemyttmessige egenskaper 
Vi har ingen gode metoder for å ta hensyn til gemyttmessige egenskaper i 
avlsarbeidet. Det er også svært vanskelig å avgjøre hva som er arvelig og 
miljøbetinget atferd. Breton er kjent for å være en trivelig og omgjengelig 
familiehund – men også for å ha spesielt en del hannhunder med sterkt 
kjønnspreg og noe dominant atferd i omgang med andre hannhunder. Det 
rapporteres også om enkelttilfeller med sure tisper. Det er få om ingen som 
får anmerkninger på dette på utstilling og jaktprøver.  
Avlsrådet har valgt å stille spørsmål til oppdretter med hensyn til gemytt. 
Avl er og blir oppdretters ansvar – og velger oppdretter eller hannhundeier å 
fremstille en hund for avl må også den gemyttmessige vurderingen være 
oppdretters ansvar. Det er en utfordring for oppdretterne å så langt som mu-
lig være ærlige mht egne hunder i avlen. 
 
3. Bruksmessige egenskaper. 
Bruk av avlsindekser mht jaktlyst og viltfinnerevne synes å ha mye for seg. 
Breton Base gir uvurderlig informasjon og det synes som om det som puttes 
inn kommer ut også med hensyn til bruksegenskaper. Det er et mål at flest 
mulig kombinasjoner skal ha en økning i forhold til rasegjennomsnittet for 
disse egenskapene. Det gir oss store utfordringer mht å beholde bredde og 
mange linjer i avlen. 
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De fleste oppdretterne er opptatt av disse tallene og det synes også som det 
er stor interesse for å stille på jaktprøve for å få egenstatus med hensyn til 
bruksegenskaper. 
 
4. Eksteriørmessige egenskaper. 
Det har i vært en løpende debatt på klubbens nettsider vedrørende utvikling 
av eksteriør innen bretonpopulasjonen i Norge. Avlsrådet har så langt som 
vår informasjon rekker forsøkt å avle mot den vedtatte standard. Det betyr 
også at vi vil fortrinnsvis bruke hunder i avl som er innenfor standard og 
som er utstillingspremiert. Det er vanskelig å skille ut linjer eller importer 
som faller utenfor den vedtatte standard. Men vi vil samtidig understreke at 
det er både viktig og nødvendig å holde fokus på dette – og det er godt å re-
gistrere at det er mange som følger både utviklingen og avlsarbeidet med 
våkne øyne, og med stor kunnskap og kjennskap bidrar til å holde oss opp-
datert. 
I 2004 er det importert 6 hunder, 2 USA hunder fra linjer som allerede er 
godt representert i populasjonen og 4 kontinentale hunder. 
Etter AR vurdering er det både viktig og nødvendig for en for så vidt liten 
populasjon å stadig få tilført nye linjer og nytt blod. Denne innsatsen og 
kostnadene er ivaretatt av engasjerte enkeltpersoner – og klubben er dere 
stor takk skyldig. Importrapportene viser også at om nye hunder ikke fører 
noe bra med seg går de fort ut av produksjon.   
 
Sluttord: 
Det ”nye avlsrådet” har nå hatt ei funksjonstid på 1 år. Det har vært og er ut-
fordrende ”å hoppe etter Wirkola”. Men heldigvis har det gamle AR både 
stilt opp som samtalepartnere og også funnet seg nye posisjoner og oppgaver 
for klubben og avlsarbeidet. Vi har valgt som en grunnleggende strategi å 
forsøke både å fremholde at dette er vi sammen om – og at vi trenger et 
mangfold av oppdrettere som våger å gå nye veier. Vi har overtatt og vide-
reutvikler strategiene i avlsarbeidet. Det er en utfordring å finne gode ord-
ninger for oppdatering og eliminering av eventuelle feilkilder. Vi vil avvente 
eventuelle endringer i avlsarbeidet til revidering av klubbens avlsplan til 
neste år. 
 
Levanger/ Longyearbyen/ Sola/ Vestnes Januar 06 
Avlsrådet i bretonklubben 
Magne Klingsheim, Åsa Aarmo, Magne Koløy, Arnfinn Blø 
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Forslag til oppdatering av vedtekter for Norsk Bretonklubb: 
§ 1 NAVN 

Klubbens navn er Norsk Breton Klubb (NBK). Klubben er (tilsluttet NKK) 
er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Klubbens sete og verneting er 
i Trondheim. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. NBK stiftet februar 
1957 er en landsomfattende organisasjon” 

§ 2 FORMÅL 

Klubbens formål er å høyne bretonens generelle kvalitet og å fremme et an-
svarlig hundehold. Dette søkes fremmet ved å veilede i avls- og oppdretter-
arbeid, 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 ar-
beid. Styret kan nekte å oppta som medlem en person som antas å kunne 
skade klubben og/eller hundesaken. Personer som er ekskludert uten tidsbe-

grensing av NKKs disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem i NBK uten 

disiplinærkomiteens skriftlige aksept. 

§ 4 MEDLEMSPLIKTER 

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. 
Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har betalt re-
gulert 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 eks-
kludere medlem.  
Eksklusjonen krever ¾ flertall av fulltallig styre. 

 Styret kan og stryke medlem på grunn av manglende kontingentbetaling el-
ler annen uregulert gjeld i forhold til klubben uten at kravet dermed bortfal-
ler. Person som er strøket eller ekskludert kan anke avgjørelsen inn for klub-
bens årsmøte. eller til klubbens samordningsutvalg. Anken må sendes senest 
14 dager etter at meddelelsen om beslutningen beviselig er blitt meldt skrift-
lig. 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 samordningsutval-
gets avgjørelse er endelig og bindende. 
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Personer som er nektet opptak, strøket eller ekskludert som medlem, kan 

klage vedtaket inn for NKK sitt Appellutvalg. Klagen må sendes 14 dager et-

ter at skriftlig meddelelse om beslutningen er mottatt. Den som klager må 

også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappel-

label. 

 

Styret plikter å gjøre oppmerksom på klageinstansen, tidsfrist og at Appell-

utvalgets avgjørelse er endelig og bindende. 

 

§ 5 a) OPPHØR AV MEDLEMSKAP 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) utmeldelse 

b) stryking besluttet av klubbens styre på grunn av manglende 

kontingentbetaling og/eller annen ubetalt gjeld til klubben  

c) stryking på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til 

NKK 

d) vedtak om eksklusjon besluttet av klubbens styre 

e) vedtak om stryking av medlemskap i klubben besluttet av 

NKKs Disiplinærkomité 

f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomité. 

 

§ 6 KONTINGENT 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og  forfaller til betaling 1.februar. Med-
lem som ønsker å tre ut av klubben må underrette styret innen 1.februar. Sty-
ret 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 ho-
vedmedlem. 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, 
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og er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 av styremed-
lemmene er til stede. Styret velger avlsråd bestående av minst 3 medlemmer 
som velges for perioder på 2 år. Redaktør, redaksjonssekretær, valpeformid-
ler og internettredaktør 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 inn-
sendt 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 hol-
des, 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 for-
langer 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 stemme-
ne. Vedtektsendringer som ikke godkjennes av NKK, kan innankes til sam-
ordningsutvalget. Vedtektene og endringer av disse må godkjennes av NKK 
før de er gyldige. 

§ 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 klub-
bens anseelse. Forslag til æresmedlemskap fremmes for styret av minst to 
medlemmer som begge har vært medlemmer i minst 5 år. Avgjørelsen i sty-
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ret gjøres ved skriftlig avstemning, og krever minst 2/3 flertall. Er avgjørel-
sen negativ, skal intet protokolliseres. Styret fremmer forslag overfor årsmø-
tet som uten debatt skal votere over et eventuelt æresmedlemskap. Det kre-
ves minst 2/3 flertall på årsmøtet for at æresmedlemskap skal kunne tildeles. 
Tildeling av æresmedlemskap vil bli foretatt på første årsmøte eller lands-

treff etter vedtak i styret 
Æresmedlem tildeles diplom med begrunnelse for tildelingen samt klubb-
merke. I tillegg tildeles gratis livsvarig medlemskap med fulle medlemsret-
tigheter. 

 
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 ved-
tas 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. tilføyel-
se av eksklusjonsparagraf  28.april 1976 og tilføyelse av paragraf om med-
lemmer dømt etter ”Lov om dyrevern” 22.mars 1985. 

Trondheim 11/11-94 og 15/2-04 

Godkjent av NKK 4/1-96 og 1/12-04 
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Avtale om medlemskap  
i  

Norsk Kennel Klub (heretter kalt NKK)  
for  

……………………………………………………………………,  
(heretter kalt medlemsklubb)  

1. AVTALENS INTENSJON  
Klubber og forbund, som sammen danner organisasjonen NKK, opprettholder ved 
inngåelse av denne avtale om medlemskap sin status som selvstendig juridisk enhet. 
Medlemskapet i NKK er funda-mentet for det videre samarbeidet alle medlemsklub-
ber imellom, er grunnlaget for NKK og gir NKKs posisjon utad.  
I samarbeidet innen NKK skal myndighet og ansvar delegeres til klubber og forbund 
slik at beslutninger kan tas på laveste rasjonelle nivå. Hensiktsmessig bruk av tillits-
valgte på alle nivåer skal prioriteres.  
NKK skal stå for utvikling av tilfredsstillende fellesrutiner på alle områder hvor stor-
drifts-fordeler er mulig. NKK har videre som prioritert oppgave å fremme hundesa-
ken, nasjonalt som inter-nasjonalt, mot samfunnet og politiske instanser. Øvrige fo-
rutsetninger for samarbeidet fremgår av de etterfølgende paragrafer  
2. Medlemsklubb er forpliktet til å følge NKKs retningslinjer for nasjonalt og inter-

nasjonalt sam-arbeide. I dette ligger aksept på at det ikke kan inngås for-
malisert samarbeide med inter-nasjonale hundeorganisasjoner som ikke er 
anerkjent av eller samarbeider med NKK.  

3. LOVER  
3.1 Medlemsklubbs lover/vedtekter kan ikke ha innhold som er i strid med 

NKKs lover.  
3.2 Endring i klubbenes lover/vedtekter skal forelegges NKK til godkjen-
nelse.  

3.3 Klubbene plikter å innta i sine formålsparagrafer at de skal arbeide for å:  
3.3.1 fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet  
3.3.2 fremme mulighetene for aktivitet med hund  
For raseklubb-/forbund i tillegg:  
3.3.3 fremme utviklingen av den/de rase(r) klubben forvalter  

4. DISIPLINÆRE FORHOLD  
4.1 Medlemsklubb/forbund er forpliktet til å overholde vedtak fattet av 

NKKs Disiplinær-komite eller Appellutvalget. 
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4.2 Medlemsklubb/forbunds anledning til å vedta disiplinære reaksjoner er 

begrenset til kun å gjelde medlemskap i egen klubb/forbund.  
5. FELLES BESTEMMELSER  
5.1 Medlemskap/kontingent:  

5.1.1 Alle klubbers medlemsregistre føres sentralt av NKK.  
5.1.2 NKK innkrever medlemskontingent på klubbenes vegne og 

tilbakefører den enkelte klubbs egen kontingent fortlø-
pende ved innebetalinger fra medlemmer.  

5.2 Klubbenes medlemskontingent består av grunnkontingent til NKK, samt egen 
kon-tingent.  

5.3 Alle medlemmer i medlemsklubb har fri tilgang til NKKs ”DogWeb”-program.  
6. REGISTRERING AV HUNDER  

6.1 NKK ved sin sentrale administrasjon fører register/stambok og presta-
sjons-/helse-messige registreringer for alle raser.  

6.2 Alle raseklubber har fri tilgang på all informasjon registrert elektronisk 
i/av NKK på klubbens egen/egne rase(r) ved bruk av de datapro-
gram som til enhver tid er tilgjengelige for dette i NKK.  

6.3 Raseklubbene har bruks- og eierrettigheten til alle sentralt registrerte 
data på sin(e) rase(r).  
Dette gjelder dog slik at ved en eventuell utmeldelse eller oppsi-
gelse av avtalen om medlemskap overføres denne retten til NKK 
sentralt  
NKK ved sin administrasjon forvalter alle data så lenge 
klubb/forbund er medlem av NKK  

7. UTSTILLINGER/PRØVER  
7.1 Regler for gjennomføring av offisielle prøver og utstillinger skal god-

kjennes av NKK og den enkelte klubb er forpliktet ved arrange-
ment å overholde disse fullt ut.  

7.2 Alle medlemmer av medlemsklubb har rett til deltakelse på alle offisi-
elle prøver/ utstillinger i andre tilknyttede klubber på lik linje og 
på samme vilkår som medlemmer i arrangerende klubb.  

8. AVHOLDELSE AV UTSTILLINGER/PRØVER  
8.1 Klubb som ønsker å avholde utstilling eller prøve skal, innen den til 

enhver tid fastsatte frist, søke NKK om godkjennelse.  
8.2 Klubb som ønsker å arrangere utstilling må søke å få tillatelse fra ra-

sens rase-klubb/forbund før rasen kan tas med på utstilingen.  
Raseklubb/-forbund er suveren i retten til å innvilge eller avslå slike søk-

nader. (NKKs internasjonale utstillinger er unntatt.)  
8.3 NKK gjennomgår og samordner alle søknader og setter opp terminliste. 

Ved stevne-kollisjoner avgjør NKK hvem som skal få anledning 
til å avholde utstillingen/prøven, etter at partene er hørt.  

9. ANDRE (UOFFISIELLE) ARRANGEMENT  
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9.1 Arrangement for hunder under utstillingsalder:  
For hunder under utstillingsalder kan raseklubb avholde stevner, 
valpeskuer o.l. for egen/egne rase(r)s hunder uten at det søkes 
NKK om godkjennelse.  
Dersom raseklubbene ønsker å ha med andre raser enn den/de 
selv har ansvaret for, må vedkommende raseklubb gi sin tillatel-
se.  

Slike arrangement kan også avholdes av de øvrige samarbeidende klubbene 
under forut-setning av at det planlagte arrangement innpasses 
tidsmessig og geografisk med rase-klubbenes arrangementer. Be-
rørte raseklubber skal forespørres før avholdelse. 
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9.2 Ikke stambok berettigede mønstringer  

Raseklubbene kan avholde ikke stambokberettigede mønstringer, unghund-
fremvis-ninger, stevner, o.l. for egen/egne rase(r)s hunder.  

Premieringer som benyttes ved uoffisielle arrangementer må ikke kunne 
forveksles med ordinære premiegrader fra utstillinger eller prø-
ver.  

10. AVGIFTER  
For alle hunder som deltar på utstilling eller prøve som er godkjent til av-
holdelse, har NKK adgang til å innkreve en aktivitetsavgift på 10 % av den 
anmeldelsesavgift som gjelder for ved-kommende utstilling eller prøve. 
Aktivitetsavgiften skal ikke overstige 10 % av den anmeld-elsesavgift 
NKK til enhver tid har på sine utstillinger. Aktivitetsavgiften forfaller til 
betaling før utstillingen/prøven anerkjennes.  

11. TIDSSKRIFTET – HUNDESPORT  
NKKs medlemsblad - Hundesport - sendes alle med betalt grunnkontingent.  
12. HEVING AV AVTALEN OM MEDLEMSKAP ENKELT KLUBB  
NKKs Hovedstyre kan si opp avtalen om medlemskap med én eller flere enkeltklub-

ber hvis klubben(e) i vesentlig grad har brutt noen av denne avtales punk-
ter, eller på annen måte opptrådt slik at det er til skade for NKK, klubbene 
eller til generell skade for hundesaken.  

13. OPPSIGELSE AV AVTALEN OM MEDLEMSKAP  
13.1 NKKs Representantskap eller klubbene kan si opp denne avtalen om 

medlemskap eller komme med forslag til endringer.  
13.2 Dersom en enkelt klubb ønsker å tre ut av avtalen, står det denne fritt.  
13.3 Til oppsigelse eller forlangende om endring eller uttredelse kreves 6 mndr. var-

sel, som må gis senest innen utgangen av juni måned.  
14. ARBEIDSFORDELING / DELEGERING AV MYNDIGHET  

14.1 Den overordnede intensjon i arbeidsfordeling mellom NKK og de til-
knyttede klubber er at berørt sektor så langt det er praktisk mulig 
har størst mulig selvråderett i faglige spørsmål/saker. NKKs Ho-
vedstyre kan, i henhold til NKKs lover, delegere myndighet, men 
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har også rett til å tilbakekalle slik delegering om så finnes nød-
vendig.  

14.2 Raseklubber/forbund har et særlig ansvar for forvaltning og ivareta-
kelse av sin(e) rase(r) og har som følge av det rett til å foreslå for 
NKK avlsmessige tiltak/restriksjoner, gi eller avslå medtakelse 
på utstilling i andre klubbers regi, å foreslå og være høringspart 
for endringer i regler som har avlsmessig betydning/verdi og fo-
restå, så langt praktisk mulig i henhold til generelle retningslin-
jer, å forvalte utdanning av dommere og andre kategorier for 
virksomhet i klubbens regi og interesseområde.  

14.3 Autoriserende og regelgodkjennende myndighet er i alle sammen-
henger NKK.  

14.4 Medlemsklubb forplikter seg til ved å inngå avtale om medlemskap å 
forholde seg til, respektere og etterleve vedtak fattet i NKK  

Klubbens navn: 
...................................................................……………………………………………..
.  
NORSK KENNEL KLUB  
------------------------------------ ------------------------------------  
Hovedstyrets formann Underskrift for ovennevnte klubb  
Sted og dato: ………………………… Sted og dato: …………………………

Bretonseminar for nye og gamle nybegynnere 

Lørdag 11.2 mellom 11.00 og 15.30 holder vi “Bretonseminar” 
for nye og gamle breton eiere på Rica Hotel Gardermoen.  
Temaer som tas opp er:  
- Eksteriør  
- Utstilling  
- Jaktprøver  
- Orientering fra avlsrådet  
- Orientering om landstreffet 2006 på Frya i Gudbrandsdalen  

Seminaret er åpent for alle og deltagelse er gratis. For de som 
ønsker å bli med på lunsj, koster dette kr 180 som betales direkte 
til hotellet. For å ha oversikt over antall som skal ha lunsj, er det 
påmelding til Hege Meldal E-mail: hme@fmno.no telefon: 911 
54 152. Påmelding etter 2. februar direkte til hotellet (63 92 66 00) 
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Returadresse: 
NBK v/ 
Tor Einar Jørgensen 
7624 Ekne 

NBKs høstprøve i Meråker 19.-20.-21. august 2006. 
 
Lørdag: UK/AK/VK-kvalifisering 
Søndag: UK/AK/VK-kvalifisering 
Mandag: UK/AK VK-finale 
 
Vi inviterer til en av Trøndelags beste høstprøver med hovedkvarter på 
Brenna Camping, tlf 74810234 
 
Prøveleder: 
Anne Merete Jørgensen, Kaiveien 5, 7624 Ekne 
Tlf  41930030 / 74015302 
 
Påmeldingsavgift kr. 325,- til konto 0539 16 46033 innen 31/7-06 

NBKs vinterprøve i Ålen 24. – 25. – 26. mars 2006 

 

Fredag : UK – AK   Lørdag : UK – AK – VK   Søndag : UK – AK 
 
Vi inviterer til en av Trøndelags beste vinterprøver med hovedkvarter på 
Bjørgåsen Fjellstue. Bestilling til prøveleder 
 
Prøveleder : 
Gunn Jenssen , Arne Solbergsv. 67 , 7092 Tiller 
Tlf. 72 88 95 87  Mob. 91 54 13 57 
 
Påmeldingsavgift kr. 325.- til bankgiro nr. 4213 08 78339 innen 5/3-06. 
 

B 


