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BRETON-INFO  

 

med 

 

innkalling til årsmøte på 
Stav gjestegård, 

lørdag 10. februar 2007 

 
vedlegg til årbok 2006 
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ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG 

 LØRDAG 10. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 

 

Styret i Norsk Breton Klubb har gleden av å invitere deg til årsmøte på Stav gjes-

tegård lørdag 10. februar 2007. Stav gjestegård ligger ca 10 min kjøring sør for 

Værnes lufthavn Trondheim og er fast stoppested for flybussen inn til Trondheim.  

 

Foreløpig program:  

Lørdag 10. februar 12.00-15.30: Avlskonferanse –åpent for alle medlemmer  

Tema - utfordringer ved avl i små populasjoner  

- bruk og misbruk av avlstall  

- året 2006 i tall  

- ny avlsplan  

 

16.30-19.00: Årsmøte  

20.00: Festmiddag  

 

Overnatting: Fullpensjon i enkeltrom:  1055, - per person  

Fullpensjon i dobbeltrom:  885,- per person  

 

Bare lunsj: 335.-  Lunsj og middag: 535.-  Bare middag: 395.-  

 

Sjølve avlskonferansen og årsmøtet er naturligvis gratis. Like sjølsagt vil hotellet 

ha betaling for lunsj og middag, og dette betales av den enkelte direkte til hotellet. 

Alle som vil spise lunsj og/eller middag, må derfor melde seg på. Hotellet ønsker 

også at all bestilling av overnatting går via NBK:  

 

Hege Meldal, tlf. 91 15 41 52 eller e-post hegm@fhi.no  
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SAKSLISTE 
 

Sak 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og telle-

korps. 

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 

Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsrådet. 

 

Sak 4. Regnskap for 2006 

 

Sak 5. Budsjett for 2007 

 

Sak 6. Kontingent for 2008 

Styret foreslår at kontingenten for kollektivmedlemskap sette opp til kr 230. Dette er 

for å dekke grunnkontingent til NKK for nye kollektivmedlemmer. 

 

Saker fremmet av styret: 

 

Sak 7. Endring av regnskapsåret til 1. desember – 30. november. 

Overgangen til innkreving av medlemskontingent via NKK har medført at giro sendes 

ut tidligere, og derved er det mange som betaler kontingent for neste år før 1.1. I tillegg 

så har vi aktiviteter som kalender og årsmøtet hvor vi ved flytting av regnskapsåret vil 

få med alle inntekter og utgifter på samme budsjettår. Styret anbefaler derfor at vi fra 

og med 2008 budsjetterer for 1.12.2007 – 30.11.2008. 

 

Sak 8. Ny logo 

Styret legger fram to forslag til ny logo. 

Forslag 1 er den samme logo som vi bruker i dag, men sirkel og tekst omkring. 

Forslag 2 er det originale breton bildet som er grunnlag for tegningen i forslag 1. Også 

dette med sirkel og tekst omkring.  

 

For begge forslag vil det bli utarbeidet en enklere stilisert utgave som kan benyttes ved 

brodering av merker og ved andre behov der teknikken ikke får fram alle detaljer. 

 

Styret går inn for forslag 2. 
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Forslag 1     Forslag 2  

 
Sak 9. Avlsplan 

Styret legger fram vedlagte reviderte avlsplan for godkjenning som NBKs avlslpan for 

2007 - 2011. 

Videre legger styret fram ”Retningslinjer for AR” for årsmøtets godkjenning. 

Vedlegg til avlsplan legges fram til orientering. 

 

Sak 10. Innmeldte saker fra medlemmer til behandling i årsmøtet: 

Ingen saker innmeldt. 

 

Sak 11. Årsmøtets godkjenning av styrets utnevnte DKer 

Oversikt over nye DKer finnes legger bak i dette dokumentet. 

 

Sak 12. Valg 
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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 etter beste 

evne 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 forutset-

ninger og derav tilgjengelig tid til å påta seg tillitsverv. Noen av våre tillitsvalgte har 

bedt om avløsning, mens noen har fortsatt fritid som de vil gi til en innsats for klubben. 

Klubben er takknemlig for at dyktige personer 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 til årsmøtet: 
Styret: 

Tor Einar Jørgensen  Leder 1 år Gjenvalg 

Hege Meldal   Kasserer 1 år Gjenstår  

Arne Abel Lunde   1 år Gjenstår 

Anders Ellefsen   1 år Gjenstår 

Ole John Sæter   2 år Ny (S. Trøndelag) 

Terje Oskarsen   2 år Ny (Finmark) 

Svein Hjelle    2 år Ny (Nord Vestlandet) 

 

Vara.: 

Rolf Arne Tønseth   1 år Gjenvalg 

Rune Østraat    1 år Ny (Vestlandet) 

 

Revisorer: 

Ivar Sørlie    1 år Gjenvalg 

Asbjørn Johnsen   1 år Gjenvalg 

   

Valgkomite: 

Gunnar Handberg   1 år Gjenvalg 

Magne Koløy    1 år Gjenvalg 

Tore Sørensen    1 år Ny (Tidligere i styret) 

 

Valgkomiteen for 2006 

 Magne Koløy   Sture Wilmann    Gunnar Handberg 

 

Terje Oskarsen, kort om seg selv: 
41 år, kommer fra en liten bygd 7 mil utafor Hammerfest. Jobber som elektro ingeniør 

i et privat elektroentreprenør firma med ca 30 ansatte. Ansvarsområde å lede montørs-

taben dagelig, HMS ansvar herunder kvalitetssikre utført arbeid. 
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Drevet småviltjakt siden man var i stand til å følge gamlingen på jakt. Hovedsak støkk-

jakt på rype, rev og hare. Skaffet meg min første fuglehund i 2005, etter å ha jaktet no-

en år sammen med venner som har hund. 

 

Utdanning: 

Baclor grad i elektro sterkstrøm ved høgskolen i Telemark, med fordypning i økonomi 

og ledelse. Tilleggsutdannelse HMS med internkontroll (oppbygning og gjennomfø-

ring). 

 

Erfaring fra organisasjons arbeid: 

• Styremedlem i NEKF nå EL & IT 5 år, Oppgave lede omorganisering avd. Finn-

mark. 

• En periode som varamedlem i kultur og utdanningsstyret i Finnmark fylke. 

• Sportslig leder i idrettslaget HIF/STEIN med ca 400 medlemmer. 

• 10 år som sekretær i en lokal jeger og fiskeforening Brensvik JFF 

 

Ole John Sæter, kort om seg selv: 
Jeg er bedt om å si litt om meg selv og mitt ”hundeliv” 

Navnet mitt er Ole John Sæther, bor i Melhus ca. 20 km sør for Trondheim. Jeg er gift 

med Aud Marie og vi har 3 barn i alderen 17 – 22 år. Til daglig er jeg ansatt i Melhus 

kommune, hvor jeg er skog- og utmarksansvarlig. Mine interesser er i hovedsak jakt, 

fiske og friluftsliv. Av jakt er det først og fremst småviltjakt det går på, og jeg har vært 

støkkjeger i mange år før jeg fikk meg hund. Har også drevet litt med storviltjakt, både 

elg og rådyr. 

 

Min første fuglehund fikk jeg i 1993. Det var en irsk setter, hannhund. Da den ble på-

kjørt og drept fem år gammel ble det breton fordi jeg likte rasen og fordi jeg hadde jak-

tet mye sammen med bretoneiere, og kjente derfor rasen ganske godt. I 1999 fikk vi 

derfor vår første breton Mira i hus. I 2004 fikk vi Shakira. Hundene brukes til jakt og 

trening og blir stilt en del på prøver.    

 

Ellers er jeg med i DK-gruppa i Sør-Trøndelag. 

 

Svein Hjelle, kort om seg selv: 
Namnet mitt er Svein Hjelle. Har hatt interesse for breton i snart 40 år, sidan eg første 

gong fekk sjå rasen i terrenget under ein jakttur med Lorenzo Wiese Hansen rundt 

1970. (Første hunden blei riktignok ein schäferhund, som eg fekk i medgift) Min første 

breton blei likevel ikkje anskaffa før i 1983, ei ”halv-amerikansk” tispe frå Odd Sand-

aker på Storeskar i Hemsedal. Sidan den tid har det vore mange hundar innom, rundt 

20 i talet trur eg. (–Og nokre har eg henta frå utlandet og vidareformidla.) 

Deriblant også rasar som vorsteher og dachs. Men det er framleis breton som er ”min” 

rase og som eg brenn mest for. Det går omtrent ikkje ein dag utan at eg tenkjer utvik-

ling av rasen og mulege kombinasjonar. Det betyr sjølvsagt at eg er oppteken også av 

avl og reiser år om anna til kontinentet for å sjå på prøver og utstillingar og for å halde 
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vedlike og utvide eit visst kontaktnett. Dette har også ført til at eg tidvis har gitt til 

kjenne mitt syn på utviklinga av rasen i diskusjonar i FH og på nettsidene.  

Ellers prøver eg å få jakte ein del, då helst ryper. I skrivande stund er eg eigar av fire 

hundar, to av dei ”Elitehundar”, Sarah og Pitt. 

Trur på eit fruktbart samarbeid i styret i eit arbeidskrevjande jubileumsår og håpar eg 

kan bidra med noko positivt. 

 

 

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 Nord:   Madel Haugen 

 

Styrets forslag til DKer i 2007 

 
Finnmark Øst:   Line Grongstad 

Finnmark Vest:   Geir Birger Landmark 

Troms:    Kjell Engen 

Nordland Nord:   Rolf Arne Tønseth  

Nordland Sør:   Pål Granum 

Nord-Trøndelag:   Ronny Sagmo 

Sør-Trøndelag:  Harald Dahle 

Vestlandet Nord:   Jan Bjarte Skrøppa 

Hordaland:    Eigil Valbekk Haug 

Rogaland:    Magne og Mia Koløy 

Østlandet Sør:   Finn Erik Knutsen 

Østlandet Nord:   Madel Haugen 
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Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2006 
 

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, Arne-Abel Lunde DK kontakt, Anders 

Ellefsen styremedlem. Varamenn har vært Harald Dahle og Rolf Arne Tønseth. 

Avlsråd: 

Magne Klingsheim, leder, Åsa Aarmo, Arnfinn Blø, Magne Koløy. Odd Harald Sørbø-

en har bistått avlsrådet med blant annet oppdateringer av Bretonbase. Øystein Ahl-

strøm overtok etter Åsa Aarmo i 2. halvår. 

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. 31.12.2006 922, ved samme tid i 2005 var medlemstallet 915. 

Dette er en økning på 7 fra i fjor. 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. Det er en viss usikkerhet om-

kring medlemstallet i 2007, hovedsakelig pga. at kontingentinnkrevingen via NKK 

medfører at medlemmer med flere medlemskap må betale alle disse på en regning. 

 

Styret har i 2006 avholdt 9 styremøter og behandlet 68 saker. Styret har vært beslut-

ningsdyktig i alle styremøter og har benyttet varamedlemmene ved behov. Varamed-

lemmene har vært innkalt til alle styremøter. 

 

Klubben har 5 æresmedlemmer: 

Agno Røer, Helen Nilsen Mowinckel, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og 

Nils B. Skaar. 
  

Representasjoner: 

Klubben var representert ved leder både på NKKs representantskapsmøte og på FKFs 

representantskapsmøte. Tor Einar Jørgensen og Rolf Arne Tønseth representerte NBK 

ved en samling i regi av omorganiseringskomiteen i NKK for alle jakthundklubber i 

Norge.  

 

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 økonomi. Resultatet for 2006 viser et overskuddet på kr 

90 486,76, budsjettet var på 15 000. En god del av dette skyldes omlegging av tids-
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punkt for innkreving av medlemskontingent. Dyktige arrangører av landstreff og jakt-

prøver har også gitt godt bidrag til klubbkassa. Også flere av DK aktivitetene har gitt et 

pent overskudd. Takk til alle som ved god dugnadsinnsats har bidratt til det økonomis-

ke resultatet. 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. 

Medlemmer fra Sør-Trøndelag gruppa var med og arrangerte Fellesutstillingen Midt-

Norge, som også er et fellesarrangement mellom fuglehundklubbene. I år stod NBK 

som teknisk arrangør av denne. Overskuddet her fordeles ut til de respektive klubbene. 

Landstreffet ble i år avholdt på Frya Leir i Gudbrandsdalen. Arrangørene DU Østlandet 

Nord hadde lagt opp til ei innholdsrik helg, og værgudene var også på deres side med 

godt og til dels meget varmt vær. 62 hunder ble bedømt av  Ann Carlstrøm, og 240 del-

tagere koste seg på treffet, som også ga et godt økonomisk resultat. 

Årets vinterprøve ble som vanlig avholdt i Ålen. Med 176 startende over 3 dager, så 

ble dette en flott prøve. Premieringsprosenten ble på 15 %. Økonomisk ga også prøven 

overskudd. 

Høstprøven ble avholdt i Meråker. Her var det vanskelige forhold med varmt og tørt 

vær. Premieringsprosenten ble på kun 14 %. Deltagerne var det derimot mange av. 

Hele 287 starter over tre dager. Det var planlagt 3-dagers VK, men pga. problemer med 

å få nok dommere ble den avviklet som en to-dagers. Også denne prøven gikk med 

overskudd. Takk til prøvelederne Gunn Jenssen i Ålen, og Anne Merete Jørgensen i 

Meråker for godt gjennomførte arrangementer. 

  

Årboka 2005: 

Som tidligere år, så ble også årets årbok et praktverk til stor nytte for alle breton in-

teresserte. Vi så oss i år nødt til å be om frivillig bidrag fra medlemmene til årboka. 

Takk til årbokkomiteen (Ann-Kaetrin Handberg, Magne Koløy, Nils B. Skaar, Odd 

Harald Sørbøen, Svein Hjelle og Åsa Aarmo) som har lagt ned et stort arbeide i boka. 

Også en stor takk til alle som har bidratt med annonser i boka. 

 

DK-arbeidet: 

DK-gruppene arbeider godt, men aktiviteten i de enkelte distriktene varierer. Geografi 

og medlemstetthet gir forskjellige arbeidsvilkår i DKområdene. Mange av DKområde-

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 bretonklubben eller samarbeidende klubber. 

 

Samarbeid med de andre raseklubbene. 

Samarbeidet mellom fuglehundklubbene skjer gjennom raseutvalget som er sammen-

satt av lederne fra de 8 fuglehundklubbene. Arbeidet har i hovedsak vært omkring om-
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organiseringen i NKK og FKF og opprettingen av jakthunddivisjonen. 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. I år har det blitt opprettet egne sider 

for de enkelte DKområdene, og disse er blitt benyttet av flere DKer til lokal informa-

sjon. Nettsidene blir ikke bedre enn det vi alle bidrar med. Åsa Aarmo har vært ansvar-

lig for oppdateringer på sidene. 

  

Bretonkalenderen 2007 

Også i år har det vært god inngang på bilder til kalenderen. At mange betalte det frivil-

lige bidraget for kalenderen for 2006 oppfatter styret som et tegn på at kalenderen er 

godt mottatt blant medlemmene. Juryen bestående av Harald Dahle og Raymond Dalen 

har ikke hatt en enkel jobb med å finne fram til de beste bildene. Resultatet ble også i 

år et godt produkt. 

 

Avlsrådet: 

Avlsrådet har også i år bidratt med tjenester til oppdrettere. Og informasjonsspredning 

til medlemmene via årbok, internettsider og Fuglehunden. Også i år har Avlsrådet job-

bet med forbedring av arbeidsverktøyene sine, og bretonbase har blitt et meget godt 

hjelpemiddel både for AR og medlemmene. I forbindelse med omleggingen av NKK 

har AR fått forsinkede leveranser av data fra NKK, men vi håper at dette nå kommer 

inn i godt gjenge igjen slik at nødvendige data blir gjort tilgjengelige for AR og alle 

oss medlemmer. 

 

Jubileumsåret 2007: 

Klubbens 50-års jubileum vil bli markert på flere områder. Under NM Vinter vil det bli 

en markering sammen med Norks Engelsksetterklubb og Vesterålen Fuglehundklubb 

som også jubilerer i år. Nils B Skaar og Odd Harald Sørbøen er godt i rute med jubile-

umsboka, og styrets arrangementskomite for Jubileumstreffet på Røros, Gunn Jenssen, 

Ann-Kaetrin Handberg og Jan Monsen har nå det meste klart, og det er allerede kom-

met mange påmeldinger.  I tillegg så er det også noen DK områder som har planlagt 

markeringer i forbindelse med 50-års jubileet. 

 

Styret takker alle tillitsvalgte for god innsats i 2006 og ser fram mot et innholdsrikt ju-

bileumsår i 2007. 

 

Tor Einar Jørgensen  Asbjørn Jenssen  Arne-Abel Lunde 

Ingeborg Aarmo  Hege Meldal   Anders Ellefsen 

    Raymond Dalen    
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Norsk breton klubb 2006 ÅRETS RESULTAT 
 

Driftsinntekter           Regnskap 2006   Budsjett 2006     Regnskap 2005 

3000 Medlemskontingent 2006 328 724,00 318 100,00     317 042,41 

3001 Salgsartikler  42 765,00   37 000,00      34 542,00 

3002 Startkont. (prøver, utst.) 218 827,00 219 500,00 224 914,00 

3003 Deltakeravgift (trening, kurs, overnatting) 

    233 706,00 115 900,00 120 949,80 

3004 Medlemskontingent 2007 46 990,00            0,00            0,00 

3400 Sponsoravtale JHV  30 000,00 30 000,00   30 000,00 

3401 Annonser i ulike trykksaker 21 500,00 29 000,00   25 400,00 

3402 Andre sponsorinntekter  15 300,00 1 000,00      4 929,00 

3403 Bidrag årbok  31 720,51 35 000,00         810,00 

3404 Bidrag kalender 2006 31 587,46 30 000,00   21 650,00 

3405 Parringsavgift  4 000,00  4 000,00        4 600,00 

3406 Bidrag kalender 2007 35 259,64 30 000,00            0,00 

3500 Loddsalg og salg kioskvarer 66 142,50 32 000,00     2 298,00 

3501 Salg diverse  2 090,00 0,00 1 696,00 

3700 Andre driftsinntekter 6 500,00  12 700,00     9 108,41 

3900 Refusjon årsmøte  15 077,58 10 000,00     3 480,00 

3901 Refusjon porto  2 578,00  1 200,00       1 348,00 

3902 Andre refusjoner  6 355,80  2 500,00       2 490,00 

Sum driftsinntekter  1 139 123,49 907 900,00 805 257,62 

 

Driftskostnader 

5000 Godtgjørelser   16 800,00 16 800,00 16 300,00 

6500 Maskiner og utstyr   9 674,00  5 000,00           0,00 

6800 Kontorrekvisita/admi. 7 269,30  8 200,00   9 394,90  

6801 Trykking årsm./Breton-inf 15 850,00 17 000,00 16 325,00 

6802 Trykking kalender 06 og 07 33 887,50 37 000,00          0,00 

6803 Trykking årbok  98 622,00 90 000,00 88 803,00 

6804 Data/EDB-kostnader 1 057,00  1 000,00    1 175,00 

6805 Support dog base, breton b. 4 500,00  5 000,00    5 612,00 

6806 Web-sidene  2 600,00  3 500,00    3 250,00 

6807 Gaver   2 398,50  5 100,00    6 276,21 

6809 Diverse utgifter   85 458,87 34 000,00 42 635,32 

6810 Dommerutgifter  75 507,44 74 000,00 75 251,50 

6811 Terrengleie   98 760,00 40 000,00 41 510,00 

6812 Andre trykk.tj.kopiering 0,00  2 000,00           0,00 

6813 Telefon   650,00  3 000,00       500,00 

6901 Porto   60 117,60 52 400,00 50 917,97 

7100 Reiseutgifter   46 097,19 62 000,00 51 277,18 

7101 Reiseutgifter årsmøtet 2007 21 190,00 0,00                          0,00 

7102 Opphold/overnatting  184 711,38 172 000,00 149 383,00 

7500 Utgifter lodd og kiosksalg 31 300,86 4 500,00     6 995,00 
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7600 NKK-samarbeidsavgift 29 152,00 28 000,00  27 582,00 

7601 FKF-samarbeidsavgift 11 895,00 12 000,00  11 050,00 

7603 Fuglehunden  128 800,00 122 000,00 112 098,00 

7604 Premier   19 560,70 18 500,00  16 458,70 

7605 Innkjøp av salgsvarer 38 658,54 45 000,00  26 553,00 

7606 NKK aktivitetsavgift 14 636,00 16 500,00  15 744,50 

7607 FKF aktivitetsavgift 3 480,00  3 700,00     3 562,50 

7608 Utstillingsutstyr  1 741,00  1 000,00        757,00 

7609 HQ-avlesning  3 800,00  15 000,00           0,00 

7701 Telefonmøter/styremøter 100,00  2 700,00            0,00 

7790 Refusjoner (kontingent ol) 9 990,00  0,00     8 430,00 

7900 Beholdingsendr salgsartikler 1 432,70  0,00   14 037,04 

7901 Beholdningsendr utstilling 0,00  0,00         893,48 

Sum Driftskostnader  1 056 832,18- 896 900,00 802 772,70 

 

DRIFTSRESULTAT  82 291,31 11 000,00 2 484,92 

    

Finansposter 

8040 Renteinntekter  8 620,45  5 000,00  5 762,30 

8140 Renteutgifter og gebyrer    425,00   1 000,00  564,00 

Sum finansposter   8 195,45  4 000,00  5 198,30 

 

ÅRSRESULTAT   90 486,76 15 000,00 7 683,22 

 

BALANSE 31.12.2006 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

1201 Aksjer i Fuglehunden as    20 500,00 

Sum anleggsmidler    20 500,00 

 

Omløpsmidler 

1400 Varelager salgsartikler   23 247,53 

1401 Varelager, premier    15 932,00 

1402 Varelager, utstillingsutstyr     1 014,00 

1500 Kunder, debitorer       2 100,00 

1900 Kontanter         3 150,00 

1905 Kasse DK Nordland sør       -137,00 

1906 Kasse DK Nord-Trøndelag     1 012,50 

1907 Kasse DK Sør-Trøndelag     1 157,90 

1911 Kasse DK Østlandet vest/sør        200,00 

1912 Kasse DK Østlandet nord/øst        100,00 

1920 Sp. bank M-Norge, brukskonto, 4213.48.53896   44 330,81 

1921 Sp. bank M-Norge, vinterprøve, 4213.08.78339       593,00 

1922 DNB 7877.06.80815/NB 8902.12.8853  14 620,14 

1923 Sp.b M-Norge, sparekonto, 4213.09.064413 404 103,87 

1924 Sp.b M-Norge, jubileumstreff, 4202.07.57986   13 001,00 
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1925 Sp.b M-Norge, jub.utst, 4202.07.57994            0,00 

Sum Omløpsmidler    524 425,75 

 

SUM EIENDELER    544 925,75 

    

Gjeld og Egenkapital 

Egenkapital 

2050 Opptjent egenkapital   454 438,99 

2099 Årsresultat (opptjent egenkapital)    90 486,76 

Sum egenkapital     544 925,75 

 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL    544 907,30 

    

Av egenkapitalen utgjør 482 131,89 likvide midler. Likvide midler per 31.12.05 var 398 

995,40. 

 

Av overskuddet på 90 486,76 inngår 10 000,- i sponsormidler til jubileumstreffet. Styret 

foreslår at disse 10 000,- sammen med 52 550,- anvendes i 2007 til aktiviteter knytta til 50-

års jubileum i 2007.  

 

Til sammen med 75 000,- avsatt fra årsmøtet i 2005 og 5 000,- avsatt fra årsmøtet i 2006, 

blir dette til sammen 142 550,- som benyttes til ulike aktiviteter i jubileumsåret 2007. 

 

Levanger/Trondheim/Drammen/Stavanger/Oslo 17. januar 2007 

 

Tor Einar Jørgensen Asbjørn Jenssen  Ingeborg Aarmo 

sign                                                sign  sign 

 

Hege Meldal Raymond Dalen Anders Ellefsen      Arne Abel-Lunde 

sign  sign  sign   sign 
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Prosjektregnskap 2006

Administrasjon Budsjett 2006 Regnskap 2006 Budsjett 2007

Inntekter 378 800 450345,45 354 090 inkludert renter

Utgifter 244 500 257940,35 236 940 inkludert gebyr

Resultat 134 300 192405,10 117 150

Landstreff

Inntekter 167 900 246 029,00 0

Utgifter 131 400 201 432,68 0

Resultat 36 500 44 596,32 0

Årsmøte/DK-treff regnskapsår

Inntekter 13 000 18 217,53 11 000

Utgifter 115 400 118 220,81 88 000

Resultat -102 400 -100 003,28 -77 000

Årbok

Inntekter 61 000 49 785,51 50 000

Utgifter 110 000 118 090,00 100 000

Resultat -49 000 -68 304,49 -50 000

Vinterprøve

Inntekter 67 500 66 309,00 65 000

Utgifter 59 300 60 166,00 60 650

Resultat 8 200 6 143,00 4 350

Høstprøve

Inntekter 103 700 108 839,85 80 700

Utgifter 93 100 102535,67 73 800

Resultat 10 600 6 304,18 6 900

Avlsråd

Inntekter 4 000 4 000,00 4 000

Utgifter 41 000 11 599 30 500

Resultat -37 000 -7 599 -26 500

NM-lag

Inntekter 0 0

Utgifter 10 000 9 321,57 10 000

Resultat -10 000 -9 321,57 -10 000  



Årsmøtet 2007 10,februar Side 15 av 52 

 

Kalender 2006 (2007)

Inntekter 31500,00 35187,46 13000,00

Utgifter 17000,00 19987,50 0,00

Resultat 14500,00 15199,96 13000,00

Kalender 2007 (2008)

Inntekter 31500,00 35254,64 35000,00

Utgifter 25500,00 22705,00 21500,00

Resultat 6000,00 12549,64 13500,00

Jubileumaktivteter 2007

Inntekter 0 10 000 163 175

Utgifter 1 700 1 446 305 725

Resultat -1 700 8 554 -142 550

DK-aktiviteter

Inntekter 49 000 123 770,50 117 000

Utgifter 44 000 112 617,60 108 400

Resultat 5 000 11 152,90 8 600

Årsmøtet/DK-treff neste år

Inntekter 0 0

Utgifter 0 21 190 0

Resultat 0 -21 190 0

NBK samla

Inntekter 907 900 1 147 738,94 892 965,00

Utgifter 892 900 1 057 252,18 1 035 515,00

Resultat 15 000 90 486,76 -142 550,00

90 486,76

Resultat kalender for 2006 

Inntekter

   regnskapsført 2005 21 650 bidrag

   regnskapsført 2006 35187,46 bidrag og annonser

Sum inntekter 56837,46

Utgifter

   regnskapsført i 2005 6258,17 porto

   regnskapsført i 2006 19987,50 trykking/lay out

Sum utgifter 26245,67

Resultat 30591,79
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BUDSJETT 2007 Jubileumsaktiviteter 

  
 Ut Jub. Jub.bok Dommer    DK- 

 Still treff  Konf        aktiviteter 

Inntekter          

3001 Salgsartikler    30 000       

3002 Startkontingent/deltakeravgift 28 300
1
          

3401 Annonser katalog    2 000         

3402 Andre sponsorinntekter   22 000  3 000     

3500 Salg lodd    20 000       

3700 Andre driftsinntekter   2 000  9 625 1 250 45 000
2
    

Sum inntekter   32 300 81 625 4 250 45 000   

           

Utgifter           

6800 Kontorrekvisita/adm  2 000 21 250
3
      

6810 Dommerutg, skriver, 

 ringsekr.. tolk   24 500
4
     10 000   

6811 Terrengleie          3 000
5
  

6812 Trykk katalog og jub.bok          4 000   90 000     

6813 Telefon         

6901 Porto   1000 10 000 17 000     

7100 Reiseutgifter        2 000     1 500
6
 

7102 Opphold/overnatting      500 29 650
7
        1 500

6
 

7604 Premier   3 500         

7605 Innkj av salgsv./kioskv.   27 500
8
        

7606 NKK aktivitetsavgift  2325         

7790 Diverse utgifter  2 000 17 500
9
    35 000   

Sum utgifter   39 825 105 900 109 000 45000  3 000 

Resultat    -7 525 -24 275 -104 750         0      -3 000  

 
1 80 hunder a 310 kr, barn og hund 30 x 50, valpeshow 20 x 100 
2 Støtte fra NKK 
3 konvolutter, kopiering, papir 16 875, navneskilt 2 000, innkjøp av NBK banner 2375 
4 dommer 10 000, ringsekretær 5 000, skriver 2 500, tolk 5000, gaver 2 000 
5 Terrengleie DK Sør-Trøndelag 
6 Reise- og opphold foredragsholder/instruktør DK Nordland 
7 komite 7400, æresmedlem 9250, velkomstdrink 10 000, drikke middag dommere 3 000  
8 500 T-skjorter, 500 caps 
9 uforutsette 5 000, premier loddsalg 1 000, riding 7 500, konsert 4 000 
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BUDSJETT 2007 Norsk breton klubb

Budsjett 2007 Budsjett 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006

 Ordinær drift Jubileum NBK samla NBK samla

Inntekter

3000 Medlemskontingent 2007                       275 200 275 200 328 724,00

3001 Salgsartikler                                             37 890 30 000 67 890 42 765,00

3002 Startkontingent/deltakeravgift                                           171 000 28 300 199 300                               218 827,00

3003 Deltakeravgift (overnatting/mat) 70 000 70000 233 706,00

3004 Medlemskontingent 2008 40 000 40000                          46 990,00

3400 Sponsoravtale JHV                                          0                        30 000,00

3401 Annonser                         33 000 2000 35000              21 500,00

3402 Andre sponsorinntekter                                            2 000 25000 27000                     15 300,00

3403 Bidrag årbok                                             30 000 30000                                   31 720,51

3404 Bidrag kalender                                                 45 000 45000                        31 587,46

3405 Parringsavgift                                                    4 000 4000                                4 000,00

3406 Bidrag kalender                    35 259,64

3500 Salg kiosk og lodd                                                      3 000 20000 23000            66 142,50

3700 Andre driftsinntekter                                            6 700 57875 64575                                       2 090,00

3900 Refusjon årsmøte                                                 10 000 10000 10000,00

3901 Refusjon porto                                                  2 000 2000                                    2 578,00

3902 Andre refusjoner                                                  0 0                                6 355,80

Sum inntekter 729 790 163175 892965 1139123,49  
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Utgifter

5000 Godtgjørelser                                                    16 800 16 800 16 800,00-

6010 Ordinære avskrivninger                                      

6500 Maskiner og utstyr                                        9 674,00-

6800 Kontorrekvisita/administrasjon                             7 800 23 250 31 050 7 269,30-

6801 Trykking årsmelding/Breton-info                           15 000 15 000 15 850,00-

6802 Trykking kalender                                         14 000 14 000 33 887,50-

6803 Trykking årbok                                          80 000 80 000 98 622,00-

6804 Data/EDB-kostnader                                       1 300 1 300 1 057,00-

6805 Dog base, breton base, animal base                    15 000 15 000 4 500,00-

6806 Web-sidene                                    3 500 3 500 2 600,00-

6807 Gaver                                                   3 500 3 500 2 398,50-

6810 Dommerutgifter, ringsekretær, tolk                                      67 000 34 500 101 500 75 507,44-

6811 Terrengleie                                              70 500 3 000 73 500 98 760,00-

6812 Andre trykkeritjenester/kopiering                94 000 94 000

6813 Telefon                                           2 000 2 000 650

6901 Porto                                                   66 100 28 000 94 100 60 117,60

7100 Reiseutgifter                                               31 000 3 500 34 500 46 097,19

7102 Opphold/overnatting                                       60 500 31 650 92 150 184 711,38

7500 Utgifter kiosksalg                                5 100 5 100 31 300,86

7600 Norsk kennel klubb kollektive                             14 000 14 000 29 152,00

7601 Fuglehund klubbenens forbund                             11 040 11 040 11 895,00

7603 Fuglehunden                                              125 000 125 000 128 800,00

7604 Premier                                                  15 000 3 500 18 500 19 560,70

7605 Innkjøp av salgsvarer /kioskvarer                                 42 000 27 500 69 500 38 658,54

7606 NKK aktivitetsavgift                                       12 000 2 325 14 325 14 636,00

7607 FKF aktivitetsavgift                                      3 050 3 050 3 480,00

7608 Utstillingsutstyr                                      1 000 1 000 1 741,00

7609 HQ-avlesning 5 000 5 000 3 800,00

7701 Styremøter                                              1 000 1 000 100

7709 Tilbakebetaling påmeldingsavgift 9 990,00

7790/7901 beholdningsendring varelager 1 432,70

7790 Diverse driftsutgifter                                49 500 54 500 104 000 85 458,87-

8040 Renteinntekter                                       -8 500 -8 500 8 620,45

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   600 600 425

Sum utgifter 729 790 305725 1 035 515 1 048 636,73

Resultat 0 -142 550 -142 550 90 486,76

Avsatt fra 2004 75 000

Avsatt fra 2005 5 000

Avsatt fra 2006 62 550

0  
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Årsmelding fra Valpeformidler 

 
2006 som tidligere år har det vært jevn aktivitet på valpefronten. Det er en svak 

stigning i kull. Det vises klart at AR`s opplysninger på nett er nyttig. De fleste har allerede 

vært innom nettet for de ringer valpeformidler. Spørsmålene og dialogen med valpeformid-

ler er derfor i ferd med å endre seg. Blant annet mer informasjon om enkelte linjer, oppdret-

tere og mer informasjon om breton generelt. 

Det virker som valpene blir solgt på et tidlig stadium, og det er vanskelig å få 

kjøpt valp. I gjennomsnitt er det 12-16 forespørsler per måned, noen tar kontakt flere ganger 

for ytterligere informasjon. Etterspørsel fra Norden er økende (Sverige og Finland). 

Oppdretterne er i stort sett lojale mot systemet med tilbakemelding til valpefor-

midler med opplysninger om fødsel, kjønnsfordeling, farge osv. 

 Valpeformidler synes generelt at systemet fungerer bra og at breton base er et 

utmerket hjelpemiddel i jobben 

 

Ann-Kaetrin 
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Årsmelding fra DK Østlandet Nord 
Distrikskontakt for perioden har vært Madel Haugen. Resten av DU utvalget be-

står av Monica Tallaug som er utstillingsansvarlig, Liv Ellen Torp, Sven Jøleid, Anne-Lise 

Vedler, Morten Tidemann, Olav Steinsland og Einar Ytrelid. Vi har hatt 3 møter i 2006. 

De fleste av medlemmene i DU utvalget var også med på å arrangere landstreffet i 

Gudbrandsdalen 7.-9. juni. Ansvarlig for landstreffet og leder for ” landstreffgruppa”, var 

Anders Ellefsen. Denne gruppa har hatt egne møter. 

Vi har ca. 230 medlemmer i distriktet.. Vi har fått  25 nye medlemmer i perioden. 

Vi ønsker å få raskere melding om nye valpekjøpere, så disse kan bli kontaktet tidlig.    

Vi har sendt ut 3 brev til alle medlemmene i 2006. Prøver å samle inn flest mulig 

E-post adresser, slik at det for framtiden skal bli lettere og billigere å nå medlemmene med 

informasjon. Ellers prøver vi å bruke lokalsidene på breton.no aktivt.  Vi får mye respons på 

at folk leser lokalsidene.  

 11. februar: Seminar og årsmøte. Dette var lagt til Gardermoen Rica Hotell med fest-

middag om kvelden. Medlemmer fra distriktet satte stor pris på at årsmøtet i år ble lagt 

her sørpå, og det var stor deltagelse. Takk til styret for en utmerket start på året! 

 18. -19. februar: Trening på tamfugl. Dette måtte dessverre avlyses pga fare for fugle-

influensa. 

 25. – 26. februar: Treningssamling i Ålen. Trøndelagsgruppa hadde invitert oss med  til 

Ålen i år også og flere benyttet anledningen. 

 30. mars – 2. april: Villmarksmessen i Lillestrøm. 4 dagers Villmarksmessen krever at 

mange stiller opp på stand. Vi er heldige å ha flere spreke pensjonister som kan stille 

opp på dagtid. Vi hadde mange innslag i oppvisningsringen sammen med de andre fug-

lehundklubbene. Det var stor oppslutning rundt disse og stor interesse rundt rasen. Ca 

32.000 besøkende til messen i løpet av disse 4 dagene. I forkant av messen er det flere 

møter med de andre fuglehundklubbene for planlegging. Dette samarbeidet er meget 

godt, og gjør at folk synes det er artig å være med på arrangementet, selv om det tar 

mye tid en fin vinterhelg. Liv Ellen og Mita var gjester i Frokost-TV på NRK og God 

Morgen Norge TV2 fredag.  

 1.- 2. april: Treningssamling i Trysil. Dette arrangementet ble dessverre avlyst på kort 

varsel da kommunestyret ikke gav dispensasjon fra båndtvangen. 10 breton hadde 

meldt seg på. Dette var et samarbeid med Gordonsetter klubben. Vi har et godt samar-

beid med DK-ene i NGK .  

 5. april : Oppstart apportkurs. Dette foregikk hos Anne-Lise i Minnesund, men lang 

reisevei hadde ikke skremt mange fra å delta. 20 var påmeldt, 5 fra andre raser. Kurset 

gikk 2 ganger i uken over 11 ganger og ble avsluttet med apportbevis. 9 tok apportbe-

vis.  Steen Mortensen og Morten Tidemann var dyktige instruktører. De som kunne 

apport fra før, trente spor og søkapport, samt en gang med vannapport. Flere deltok på 

sommerens apportkonkurranser hvorav 5 ble premiert. 

 20. april: Lynkurs i utstilling. Dette ble arrangert i forkant av Fellesutstillingen. Det 

kom 2 fine breton, som fikk en grundig gjennomgang!  Kursopplegget kan med fordel 

gjentas, men med bedre og tidligere annonsering neste gang. 

 22. april: FKF `s Fellesutstilling på Hellerudsletta. 20 breton var påmeldt. Dommer var 

Marit Sunde. BIR: INT UCH  Pasties De La Cour Des Perdrix. BIM: Møllervængets 

Assi 
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 3.- 4. juni: Familietreff på Halsnes. Dette er et årlig arrangement som i år samlet 18 

familier. Mange nye ansikter og hunder, en trivelig pinsehelg med godt vær. Klubb-

mesterskapet i jegertrap lørdag samlet kun de to som arrangerte det! Vi prøver med en 

ny vri i 2007, da det også i fjor var manglende oppslutning om dette arrangementet. 

 11. juni: Oslo Sommerfestival. Under Oslo sommerfestival var hele Rådhusplassen 

okkupert av NJFF. Her var raseparade og hundene viste hva de kunne.  Morten Tide-

mann presenterte breton med sine flotte hunder Tim og Tom. 

 7.-9. juli : Landstreff på Frya leir i Gudbrandsdalen. En egen ”landstreffgruppe” med 

ansvarlig Anders Ellefsen, stod for dette store arrangementet. 210 til bords på festmid-

dagen lørdag, og  67 hunder på utstillingen søndag. Dommer: Ann Carlstrøm, Sverige. 

BIR: Paragos Zico fra Danmark. BIM: Tiri til Tore Sørensen. 

 13. og 22. juni: Sau – hund avvenning. I samarbeid med Solemskogen JFF. 9 breton 

kom og fikk sauerenhetsbevis - etter en eller flere ganger. Mange vet ikke helt hvor de 

skal henvende seg for å få til dette, og det er en fin anledning til å få kontakt med bre-

ton-eiere vi kanskje ikke ser ellers. En fra DU- utvalget var tilstede under begge dage-

ne.  Vi henviser også til andre steder med sauedressur hvis det er lettere tilgjengelig. 

 5.- 8. august: Jakt og Fiskedagene på Elverum. Også en stor messe, med like mange 

besøkende som Villmarksmessen. Her er Nordens største jakthundutstilling, men svært 

få breton deltar på utstillingen.  Eli og Kjell Olsen fra Elverum har i ”alle år” hatt an-

svaret for NBK`s stand her og gjør en flott jobb. 

 11.- 13. august : Treningssamling lavland. Trening på rapphøns ved Seffle Herregård i 

Sverige ved Anders Ellefsen. Fulltegnet, også andre fuglehundraser var med. Meget 

vellykket og gjentas i 2007. 

 6.- 8. oktober: Jentesamling i Trysil. Her samarbeidet vi med Gordonsetter klubben. 24 

jenter med fuglehunder fra de fleste raser, 3 breton, hadde en særdeles lærerik og trive-

lig helg! Gjentas til neste år. 

 12. november: Valpe og Unghundskue i Nittedal. 35 breton fra 3 mnd til 2 år deltok. 

BIR: Vanity Genevie BIM:Bekkauren`s D-Hero. Æresmedlem Nils B Skaar hadde tatt 

turen fra Trøndelag for å bedømme våre håpefulle unghunder. Han holdt også foredrag 

om jaktprøver til mange nye og engasjerte breton-eiere. Anders Ellefsen demonstrerte 

jaktdressur, og det ble vist film fra NM-lavland. De aller fleste som deltok på utstil-

lingen, var både første gangs breton-eiere og første gangs fuglehundeiere.  Det er 

mange nye og engasjerte breton-eiere i dette distriktet. En stor utfordring for DK-

gruppa det kommende året. 

 



Årsmøtet 2007 10,februar Side 22 av 52 

 

Årsmelding fra DK Østlandet Sør. 
Med ny distriktskontakt satte vi i gang med aktivitetsplanlegging, og vi endte opp 

med følgende aktiviteter. 

I mai måned var det sosialt samvær  og trening på duer hos Håkon Hasselgård! 

Her ble Finn Knutsen, vår nye distriktskontakt presentert. Det stilte ca 20 hunder med stort 

og smått. På plena hos Håkon ble det trent dressur og kontaktøvelser. Det ble mer alvor på 

sletta i Gjonelia hvor Håkon tok fram duene! Alle tremånedersvalpene fikk prøve seg og 

alle tok stand! De voksne hundene fikk også vise at de mestret dette! 

 I juni måned hadde gruppa en aktivitet: hos Inger Kristin og Kjell Arne i Skien, 

denne gang også med sosialt samvær, utstillingskurs og apportprøve for de som ønsket det! 

Her også var det stort oppmøte, ca 20 hunder og mange av de var valper! For dommer Per 

Zakariassen fra Telemark fuglehundklubb stilte 5 hunder til apportprøve og alle ble god-

kjente apportører!  Håkon demonstrerte vingetrening på småvalpene og alle fikk vist at de 

tok stand. Inger Kristin snakket om og demonstrerte utstillingsteknikk.. Målet var å forbere-

de hunder og eiere til Vestfoldutstillingen. 

Vestfoldutstillingen gikk av stabelen i juni på Nøtterøy! 9 breton stilte i åpen klas-

se og en i 6-9mnd! Innsatsen resulterte i 6 hunder med 1.ak, 3 med 2.ak, en fikk cert og en 

ck.  

I august tilbød vi trening på fugl i Drangedal men grunnet for få påmeldte ble det-

te avlyst. Det samme gjaldt dressurinnspurten hos Raymond Dalen i Drammen samme 

måned. Østlandsmesterskapet som skulle gå av stabelen 21 og 22 oktober ble valgt å avlyse 

grunnet bare to påmeldte i ak og uk. 

 

Årsmelding fra Dk Rogaland. 
Vi har hatt følgende aktiviteter i 2006: 

 I mars: Deltagelse på jaktprøve Nese heia med overnatting i felles hytte og 

 med felles middag fredag og lørdag.  

 Medio april til 30 juni: Leirdue skyting på Lye. Vi har inngått samarbeid med JJFL og 

disponerer banen annenhver tirsdag for medlemmer i NBK. Her har vi utført dugnad 

og sammen med JJFL laget en sporting bane som er bedre tilrettelagt for mer jakt rela-

tert skyting. 

 April – mai;  Vann og spor kurs sammen med RFK og NVHK 

 Juni;  Arrangert vann og spor prøve sammen med RFK. 

 Fra 1 august til 10 september.  

 Leirdue skyting hver tirsdag på Lye. 

 Medio august. Rypetelling sammen med RFK 

 Deretter ingen aktiviteter. Kun jakting. 

 

Årsmelding fra DK Hordaland. 
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. Berent-

sen og Christian Parmann. DK-utvalget har hatt 2 møter i perioden.  

 

Medlemmer: Pr. 30.10.06 har vi 64 medlemmer i distriktet. Dette er en økning på 5 stk.  
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Informasjonsflyt: I perioden har vi benyttet hjemmesiden til NBK til annonsering våre 

arrangement. Vi har skaffet epost- adresser til om lag 45 av våre medlemmer, og en del 

informasjon har blitt formidlet via epost. Vi ønsker tilbakemelding fra de medlemmer som 

ikke har sendt inn epost- adresse, om de ønsker å få tilsendt informasjon fra Horda-

lands¬avdelinga.  

 

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 

terreng, hytter, sau/hund, samlinger m.m. 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 med-

lemmer 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. På grunn av ”fravær” av snø var det bare en tur i år. 

 Hordalandsmesterskap med uttak til Rasepokalløp (21.01). Hordalandsmesterskapet 

ble arrangert som en ordinær jaktprøve. Det var 9 hunder som stilte til start, fordelt på 

1 hunder i UK og 8 hunder i AK. Hordalandsmester i UK ble Midtfjellets Bicky til 

John Kenneth Berentsen, mens Rissa til Eigil Haug vant i AK. 

 Rasepokalløpet (05.02.): Rasepokalløpet er et årlig arrangement hvor distriktets rase-

klubber konkurrerer mot hverandre, med samme regler som til NM-lag. Arbeidet med 

å arrangere konkurransen går på rundgang, og i år var det NPK, 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 

Bretonene tok en hedelig 3. plass. De som deltok for oss var: 

o Vanity Abbonir, e/f Arve Vange/John Kenneth Berentsen 

o Tia, e/f John Kenneth Berentsen  

o Valbyskogens Frøya, e/fTor Espevoll/John Kenneth Berentsen 

o Rissa, e/f Linda Haug/Eigil Haug 

 Vintersamling på Garen (19-20.02): Vi arrangerte i år vintersamling på Hardangervid-

da ved Garen. 12 personer deltok på dette treffet. Vi var virkelig heldig og fikk kanon 

vær og vi hadde bra med fugl! Men rypa var lett på foten så det ble ikke så mange fug-

learbeid.  

 Klubbsamling Os (22.04): Lørdag 22 april ble det avholdt klubbsamling i lokalene til 

Os JFF. Christen Lang hadde en gjennomgang av hva han som dommer ser etter når 

han bedømmer breton. Deretter var det en praktisk del med føring av hund i utstillings-

ring. Dagen ble avsluttet med klubbmesterskap i leirdueskyting. Det var lenge spen-

nende mellom de 5 som stilte til dyst. Til tross for ei svært lite samarbeidsvillig hagle 

så ble det Eigil Haug (21 treff) som stakk av med seieren, knepent foran Peter Ewert 

(20 treff) og Ola Ronæss (18 treff). 

 Taksering av ryper på Eidfjord statsallmenning. (05-07.08): NBK – avdeling Horda-

land ved Rune Østraat, arrangerte rype¬taksering på Eidfjord statsallmenning. Det var 

8 medlemmer av NBK som deltok. Krav for å delta er at hunden er jaktprøvepremiert, 

eller at en av medlemmene i DK-gruppa kunne gå god for at ekvipasjen holder god 
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kvalitet. I tillegg måtte hundene ha dokumentasjon på at den var sauereine. Resultatene 

fra tellinga viste at det var lite fugl i de takserte områdene.  

 Rapphønsprosjekt på Radøy: John Kenneth Berentsen, har med noe deltakelse fra 

andre NBK medlemmer, videreført rapphønsprosjekt på Radøy. De fikk en vanskelig 

start på sesongen, på grunn av fugleinfluensaen, men etter hvert ble det et godt tilbud i 

år også. 
 

Årsmelding fra DK Vestlandet Nord 
På grunn av området vårt er stort og mykje oppdelt av fjorder og fjell er det vans-

keleg for mange å møte opp på breton-aktiviteter i området til Vestlandet nord.Vi har pr.d.d 

ca 45 betalande medlemmer i området vårt, og vi vil prøve å  gi eit tilbud til alle som er 

interesert.Ambisjonsnivået er forskjellig for alle medlemmene. Har i den forbindelse prøvd 

å få til aktiviteter både for dei som er jakt og jaktprøve interessert og i sommar har vi også 

hatt instruksjon for dei som er meir utstillings-interessert. 

På grunn av at vi bor ca. midt i området der eg er DK har vi valgt å ha samlingene 

her. Vil også gjere kjent at siden både eg og Bente er aktive i Møre og Romsdal Fuglehund-

klubb har vi ansvar også for ein del treningshelger på Ørskogfjellet, og der er det mulig for 

alle som vil å vere med. Vi leiter stadig etter terreng til treningssamlinger der du bor og tar 

imot alle tips med takk. 

 Av aktiviteter som vi har hatt i 2006 hadde vi ein fjelltur på Gurskøya i Herøy 

kommune  1 april. For mange var det  ein opplevelse å få  trene hund på fjellet medan ein 

ser havet og samtidig har fint skiføre. Lørdags morgen startet med typisk Vestlandsver 

,vannrett snø,sludd og regn. Men ganske snart så lettet det og vi fikk ein riktig fin vårdag i 

fjellet.Vårkåt rype får ta skylda for at det ikkje vart så mange komplette situasjoner ut av dei 

fuglane vi fant. 

Den 25 mai fikk vi så Ann Kaetrin og Gunnar Handberg  hit til Sunnmøre for å vi-

se oss korleis vi skulle klippe og stelle pelsen på hundane våre til utstilling og dei viste oss 

også utstillingsteknikk. For å få gode resultat i utstillingsringen må ein trene teknikk å føre 

hunden. 

Denne dagen arrangerte vi i lag med hundegruppa i Herøy / Sande JFF og Ulstein/Hareid 

JFF.Denne hundegruppa,som er for alle jakthunder har det klingende navnet RIOS.Navnet 

skjemmer som kjent ingen. Det møtte ca.20 personer og hunder fram til denne dagen. Etter 

trening så holdt Gunnar eit foredrag om nye NKK. Tilbakemeldingane var veldig positive 

om at dette var eit interessant tema for mange. Etter dagens planlagde program møttes alle i  

hagen til Atle og Bente for grilling og sosialt samvær. At slik trening hjelper viser utstil-

linga på Ørskogfjellet.4 av 6 i BIS ringen kom ifra RIOS og hadde tatt turen på trening. 

Høsten er på grunn av stor aktivitet med prøver og jakt lite aktivitet i NBK på vå-

res kanter. Er det spørsmål så ta kontakt og vi vil også verte å treffe på diverse jaktprøver i 

vinter. 

 

Årsmelding fra DK Sør-Trøndelag. 
 25.-26. feb: Treningssamling ved Bjørgåsen Fjellstue i Ålen i samarbeid med Øst-

landsgruppa. Til sammen rundt 45 deltagere med 36 hunder. Utgifter til overnatting og 

mat ble bekostet av den enkelte deltager. Terrengleie ble ettersendt av grunneierlaget 
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og ble betalt av NBK. Bjørgåsenmester ble Ole John Sæther med breton Suhlegan 

Shakira som ble premiert med en flott utstoppet orrhane gitt av Alf Birger Skinstad. 

 12. mars: Trening av unghund i fjellet i Lensvik med Joar Selnes som guide i fjellet. 

12-14 hunder og noe tilsvarende med tobeint hadde en flott og lærerik dag i fjellet. 

 1.-3. april: Norsk Breton Klubb ved prøveleder Gunn Jenssen gjennomførte dette 

arrangementet. Prøven ble holdt i Holtålen kommune med sekretariat og innkvartering 

ved Bjørgåsen Fjellstue. 

 27. mai: Sølvhundutstillinga ble arrangert med god deltagelse fra bretonfolk fra både 

Sør- og Nord i Trøndelag. Best i rasen ble Litjåsens Pacho (Brigg) til Rune Lilleløk-

ken. Etter utstillinga var det samling til sosialt samvær på Kvammen hvor de oppmøtte 

selv hadde med grillmat og drikke. Antall oppmøtte ca. 50 personer med smått og stort.  

 9.-10. juni: Lørdag 9. og søndag 10. juni arrangerte NKK og samarbeidende klubber 

mønstring av hundeaktiviteter i Granåsen i Trondheim. Et mangfold av hunderaser ble 

vist fram og det ble gitt en innføring i hva den enkelte rase brukes til. Det ble holdt 

seminarer vedrørende hundehelse, dressur, oppvisning i agility, apportkonkurranser, 

sauesanking med mer. NBK og de andre fuglehundrasene deltok med egne stands med 

begrenset respons fra publikum. Stort sett folk fra miljøet som allerede har hund. 

 25.-28. juni: 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. Så godt som fullbooket 

til alle økter. 

 11. aug: Tilbud til medlemmer i NBK om trening av hund i Byneset Statsalmenning 

for perioden 21.august 2006 til 30. mars 2007. Terrengleie kr. 5000,- Det er pr. nov. 

2006 solgt treningskort til en samlet sum kr. 4500,- + 800,- i leieinntekt for skogsprø-

ver for lokale jegerforeninger. 

 Oktober: Dressurkurs på Kvammen i Melhus med ekstern instruktør og 12 deltagere. 

Kostnader til kursholder ble fordelt på deltagerne. 

 11.nov: Fellesutstillinga Midt-Norge ble arrangert lørdag 11.november med god delta-

gelse fra bretonfolket. Komiteen for Fellesutstillinga med Ann-Kaetrin Handberg fra 

NBK sto som vanlig for arrangementet. 

 7. des: NBK avd. Sør-Trøndelag holdt sitt julemøte onsdag 7. desember i Vestbyen 

Idrettshus for 47 personer. Utgifter til innkjøp og leie av lokaler ble finansiert ved 

egenandel og et loddsalg. Premier for loddsalget var formidlet av medlemmer i klub-

ben og Troll Hundefor. Overskudd sendt hovedlaget. 
 

Årsmelding fra DK Nord-Trøndelag 
 18.-19. februar: Treningssamling over to dager på Steinfjellet. Bra oppmøte, ca 25 

hundeførere og 24 hunder. 

 29. april: Namdalsutstilinga. 6 Breton stilte. 

 10. juni: Stiklestadutstillinga, med stand fra NBK. 

 23. juli: Treningssamling i Heia dresurområde. 27 Breton og tre Engelsksettere deltok. 

 5.-6. august: To dagers treningssamling i Grønndalsfjellet. Bra oppmøte, trening i 

fjellet og apportkonkuranse. Ca 20 Bretons med førere deltok.  

 19.-21 august: NBK`s høstprøve på Meråker.  
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Årsmelding fra DK Nordland Sør 
 Distrikt Nordland Sør har i det siste året hatt en  del aktiviteter som vi tror har 

kommet medlemmene tilgode, og vi har samarbeidet litt med Helgeland Fuglehundklubb. 

Tidlig på året startet vi opp med dressurkurs og samlinger en gang pr. uke, dette 

var i samarbeid med HFK og vi hadde Knut Jæger som instruktør.  Dette kurset endte opp 

med en flott treningssamling på Saltfjellet helga 24.-26. februar, opplagt som en reell jeger-

prøve.  

På forsommeren ble det arrangert apportkurs hos Knut Jæger, hvor det også var 

mulig for alle som følte for det kunne avlegge apportbevis 

 Det har også vært mulig for våre medlemmer å trene på tamfugl, både når det 

gjaldt å feste stand og ro i oppflukt og skudd, også dette hos Knut Jæger 

 Høsten og vinteren har det ikke vært noen aktivitet, bortsett fra at vi er i startgropa 

når det gjelder planleggingen av landstreffet i 2008. 

 

Årsmelding fra DK Nordland Nord 
9. og  23. januar: Dressurkvelder i Bodø. 

6. og 20. februar: Lederskap, innkalling, lineføring, sitt på avstand. 4 – 10 deltakere pr 

kveld. 

18. februar: Treningssamling Leknes, Lofoten.5 hunder. 6 deltakere. 

3. – 5. mars: Treningssamling, Saltdal. 12 hunder. 19 deltakere. 

27. mai: Utstilling Bodø Jeger og Fiskerforening. Breton nest største rase med 13 hunder. 

22. juni: Trening på tamfugl i Bodø. 9 deltakere. 

4. og 18. desember: Dressurkvelder i Bodø i regi av Bodø Jeger og Fiskerforening. 4. de-

sember deltok 7 hunder, derav 5 breton. 18. desember deltok 10 hunder, derav 7 breton. 

26. desember: Romjulstur i Heggmoen, Bodø. 5 hunder. 9 deltakere. Ekstremt dårlig vær. 

 

Årsmelding fra DK Troms. 
Det har dessverre ikke blitt avviklet noen formelle samlinger for våre medlemmer 

i inneværende år. Dette beklager vi og håper å komme sterkt tilbake i 2007. Imidlertid har vi 

en fin økning i medlemstallet for vårt fylke og ikke minst, vi har mange dyktige breton – 

eiere og hunder. Mange av disse hundene har virkelig markert seg både på jaktprøver og 

utstillinger. Vi kan jo nevne i denne sammenheng at Bekkaurens Embla til Jon Aurebekk 

har bl.a. 7x 1UK og er kåret til årets unghund i Norge.?????????? 

I vårt fylke har vi i følge oversikten fra moderklubben, 42 eiere av vår rase. Vi har 

12 x 1.UK, 6 x 2.UK, 2 x 3.UK, 4 x 2.AK, 1 x 3.AK – totalt 25 premieringer på jaktprøve. I 

tillegg har vi 5 topp premieringer på utstilling. Bekkaurens Pia til Per Johnny Skjæran har 3 

CERT og mangler nå bare en 1.AK på jaktprøve for å bli NUCH. 

Vi håper at flere vil stille hundene på jaktprøver og utstillinger i det kommende år, 

og vi skal prøve å bidra til trening og erfaring for våre medlemmer, slik at dere er godt 

forberedt når slikt arrangeres.  

Her presenterer vi resultater av de premierte hunder i Troms 2006: 

 Bekkaurens Embla, Eier: Jon Aurebekk, 7 x 1.UK, 2.UK, 2.AK, 1.AK Utstilling. 

Embla ble med dette årets unghund i Norge. 
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 Bekkaurens Pia, Eier: Per Johnny Skjæran. 2 x 1.UK, 2.UK, 1.AUK. HP. 1VK. Cert. 

BIR. Utstilling, 1.AK. 1VK. Cert. BIR. Utstilling, 1.AK. 1VK. Cert. BIR. Cacib. Ut-

stiling  

 Suhlegan Pirelli, Eier: Øystein Gamst. 2 x 2.UK, 2.AK, 1.AK Utstilling 

 Tira, Eier: Tore Dreyer, 1.UK 

 Tråslettens C.P. Luis Figo, Eier: Asgeir Kaldhol, 2.UK, 3.UK 

 Reisavannets B Arja, Eier: Knut Larsen, 1.UK 

 Reisavannets B Aylo, Eier: Kjell Engen, 2.UK  

 Nobby, Eier: Kjell Engen, 3.AK 

 Tråslettens C.P. Chicha, Eier: Inge Sakariassen, 1.UK 

 Møysalens Kiro, Eier: Arnold Karlsen,  2.AK 

 Tråslettens WT Rapp, Eier: Oleif Johnsen, 2.AK 

 Reisavannets A Star, Eier: Kjartan Lindbøl, 3.UK 

  

Årsmelding fra DK Vest Finnmark. 
Vi startet året med ukentlige treningssamlinger på  Komsaflata. Det var variert 

frammøte, men det viser seg at hunder og førere har et godt utbytte av disse samlingene.  

I år som i fjor hadde vi samling på Jotka Fjellstue. Det var meget tungt føre; vi ble 

fort slitne. Rypa var også lite samarbeidsvillig. Etter jakta startet vi på nytt med ukentlige 

treninger på Komsaflata. 

Ellers viser oversikten fra jaktprøvene at det er flere gode resultater fra vårt dis-

trikt. Til de må vi sende gratulasjoner. 

 

Årsmelding fra DK Finnmark øst. 
Da jeg startet opp som distriktskontakt for Finnmark øst, hadde jeg store planer og 

forhåpninger. Dessverre har det vist seg at mye er urealistisk å få gjennomført på grunn av 

våre svært lange avstander. (Våre medlemmer er spredt slik at enkelte vil få en kjøretur på 

70 mil tur/retur for å delta på evt. bretontreff). Jeg har likevel hatt kontakt med alle våre 

medlemmer pr. post, og flere pr mail – men de fleste har jeg møtt og snakket med flere 

ganger, da 12 av 18 medlemmer er bosatt her i Sør-Varanger.  

Planen var å gjennomføre bretontreff i Vadsø i forbindelse med jaktprøve der i 

august, men det ble bare 2 breton fra Øst-Finnmark som meldte seg på denne prøven – og 

derfor ble dette avlyst. I min tid som bretoneier har vi på det meste vært 8 (!) breton påmeldt 

på samme jaktprøve her i Øst-Finnmark, så det er mulig å samle flere på samme sted! 

Medlemmene har fått informasjon både pr. brev, mail og via Norsk Breton Klubb 

sine nettsider – hvor jeg har lagt inn ulike arrangementer i Øst-Finnmark. Jeg og min 7 år 

gamle Breton deltok på dressurkurs i mai – noe som var svært nyttig, spesielt med tanke på 

vår neste hund. Det var ingen andre Bretoneiere som deltok her, men kurset ble holdt i 

Kirkenes – og det begrenser litt hvor mange som kan delta. 

Jeg har erfart at det er flere her i Finnmark som har skaffet seg Breton, som dess-

verre ikke er medlemmer i klubben vår. Dette trolig som følge av at oppdretter heller ikke er 

medlem, og -/ eller at bretoneieren ikke deltar verken på jaktprøver eller utstilling. Jeg 

oppfordrer herved alle til å bli medlem, og de må gjerne ta kontakt med undertegnede for 

spørsmål og utveksling av erfaringer! 
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Jeg har hatt mange morsomme og lærerike henvendelser både fra medlemmer og 

andre som ønsker å skaffe seg breton. Har hatt flere på ”visning”, da de har ønsket å se en 

breton ”live”. Jeg gleder meg til å møte valpene og eierne på nyåret, og ellers de andre vi 

blir kjent med i året som kommer. 

Ønsker å takke for året 2006, og håper på et spennende nytt år med 50-årsjubileum på 

Røros til sommeren! 
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Årsrapport fra avlsrådet NBK 2006 
1. Medlemmer 

Leder: Magne Klingsheim 

Medlemmer: Åsa Aarmo, Arnfinn Blø og Magne Koløy. Fra September tiltrådte Øy-

stein Ahlstrøm for Åsa Aarmo.  

 

Avlsrådet takker Åsa for god innsats i avlsrådet og for god konsulentbistand i mange 

anliggender i fortsettelsen.  

 

2. Kontakt og møtevirksomhet 

Avlsrådet arbeidsredskaper har vært e.post og telefon. Det er mange fordeler med å ha 

4 representanter i AR fra det ganske land – men begrenser mulighetene for å ha regel-

messige arbeidsøkter og fysiske treff. Avlsrådet har benyttet seg av mange rådgivere 

og konsulenter, noen for enkelttjenester og følgende på permanent basis: 

 

Avlsrådets konsulenter: 

NBKs leder Tor Einar Jørgensen, valpeformidler Ann-Kaetrin Handberg  og ansvarlig 

for Breton Base Odd Harald og Nils B Skaar, Hege Meldal for forskning og tolking av 

program for å bedre hoftekvalitet  og Åsa Aarmo for god bistand og oversikt over po-

pulasjonen.  

 

3. Aktivitet 

Det er registrert 31 kull pr 31/12-06. i 2006. Av disse har 26 vært innom avlsrådet.  

Tilsvarende tall fra 2005 er 28 kull hvorav 21 var innom AR.  

AR har kontrollert og ajourført alle resultater og tallmaterialer fra prøver og utstilling-

er.   

Et pågående arbeid er å få rutiner og programmer og avtaler vedrørende avlsindekser 

for HQ, jaktlyst og viltfinnerevne på egne hender. HQ avlesningsutstyr og avlsindeks-

beregning 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 Dyrekli-

nikk for HQ avlesning og arkivering.  

 

4. 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.  

BRETON BASE 

Breton Base er under videreutvikling med Odd Harald Sørbøen og Nils B Skaar som 

ansvarlige.  

 

5. Utstillinger 

I 2006 er det registrert 190 hunder som er stilt 272 ganger på utstilling. 139. stk har fått 

1.premie (1.JK, 1.AUK, 1.AK).  Dette gir en premieringsprosent for 1 premie på 73 %. 

Tilsvarende prosent for 2005 var 61 % 
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Nye utstillingschampioner i 2006  

SUCH Rex (Zeb - Blacky) Marina Bengtsson 

  

SUCh SJCh INTUCh Eirams Wakna Wimsa (NUCh Xalou van't Biekensbos - SUCh J 

Keerens Nicky) Marie Nylander  

  

Staurins Timmy (Suhlegan Marco - NV-00-02 NORDV-02 Vanity Ubiquite) Tone Me-

rete Tangen og Terje Øvergård 

Vinner av utstillinga på NBK’s landstreff: 

DK 10265/2202                      Martkpr Paragos Zico 

 

Nordisk vinner 06 

1. Brufjordens SK Buster til Tove og Hans Anton Naper.  

2.BIM og Nordisk vinner ble INT NSUCH NV 01-03-04-05 Litjåsen`s Sara U.H  til 

Gunn og Asbjørn Jenssen•  

Norsk vinnerutstilling 

NORD UCH INTUCH SV-04-05 KBHV-04 Pasties de la Cour Des Perdrix .      Eier: 

Marina Bengtsson. 

 

6. Jaktprøver 

I 2006 hadde rasen 867 (984 i 2005) starter på  prøver. Startene er fordelt på 440 (439 i 

2005) vinter, 365 (423 i 2005) høst,  30   (73 i 2005) lavland, 32 (52 i 2005) skog. 

Premieringsprosenten er på 19,4(21,8 i 2005). 
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 Deltagelse og premieringsprosent 2006: 

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

VINTER 213 23,5 133 21,1 94 12,8 440 20,5 

HAUST 136 14,7 140 25,7 89 13,5 365 18,6 

LÅGLAND 8 25,0 15 13,3 7 14,3 30 16,7 

SKOG     32 15,6     32 15,6 

SUM 357 20,2 320 22,2 190 13,2 867 19,4 

  
Rasens tallkarakterer: 

Dato 
Jaktlys
t 

Far
t 

Sti
l  

Selvste
n. 

Søksbredd
e 

Revierin
g 

Samar
b. 

Viltfinnerevn
e 

 01010
6 

 3,9  4,0 
 4,
1 

 5,6  3,2  3,3  3,7  3,02 

 01010
7 

 3,9  4.0 
 
4,1 

 5,6   3,2  3,33  3,7   3,04 

  
Avlsrådet gratulerer årets vinnere med glimrende prestasjoner. 

 

7. Årets Hund jaktprøver  

1. Langvads Sabelle (Bill - Langvads Musik) e/f Tom Middelhuis  

1.VK m/CK, 3.VK NM-Lavland finale, 2.AK = 18 poeng  

 

2: SJUCH Suhlegan Tarzan (Rusticolus Pepino – Prime Mover) 

15.poeng 

 

3.. Bekkaurens Embla (SV-01 Beyaz Töjre - NJCH Thunder and Lightning) e/f Jon 

Aurebekk  7x1.UK, 2.UK, 2.AK = 14 poeng 

 

Årets Unghund  

1. Bekkaurens Embla (SV-01 Beyaz Töjre - NJCH Thunder and Lightning) e/f Jon 

Aurebekk  7x1.UK, 2.UK, 2.AK = 14 poeng  

 

2. Velvet Dei Fiorindo ( Marly de Keranluan/Penny Dei Fiorindo)    

e/ f Nils B Skaar/Tove Løvaas       3 x 1 UK , 2 x 2 UK. 6 poeng  

 

3. Valium ( Smiåsens Fantastic Future-Donna ) e: Anne Lise Vedeler/ f. Elin Wittusen. 

2x 1 UK, 1 x 2 UK , 1 pr Norsk Derby kvalik  6 poeng 

 

 

Årets kombinerthund  

1. Tråslettens Lord (Crispo - NJ(k)CH Tråslettens Auma) e/f Trygve Nordås  

184 poeng: 2.AK fullkombinert, 166 poeng: 3.AK fullkombinert  
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2 . NSUCH Tim (Viggo - Jena) eier Morten Tidemann, fører Britt Halvorsen  

184 poeng, 10 p spor, 10 p vann og 10 p søksapport. 2.AK Fullkombinert 

 

3 . Valium. ( Smiåsens Fantastic Future-Donna )  eier Anne Lise Vedeler. 

148 1UK Samlekombinert 

 

Årets utstillingshund  

1. Litjåsens Pacho (Raz Dei Fiorindo - NJUCH Suhlegan Princess) Rune Lilleløken  

   11 poeng  

 

2. Engbjergveis Pitt (Parogos Zico - Gaio) Svein Hjelle 10 poeng: 

 

3. Bekkaurens Pia. Beyaz Törje / Thunder And Lighting, Johnny Skjæran  9 poeng 

 

8. Plassering i NM og Høystatusløp: 

NM vinter: SJUCH Suhlegan Tarzan (Rusticolus Pepino - Prime Mover) eier og fører 

Joachim Almgren 5.VK NM-Vinter 1.dag. og 6.VK NM-Vinter finale..  

Artic cup: Ingen plasserte.  

NM høyfjell: NJUCH Suhlegan Princess (Piney Run Sam – NUCH Åforsens Tina) e/f 

Gunnar Handberg 1.VK NM-Høyfjell 1.dag, Kruttåsens Foxy (Suhlegan Marco – 

Litjåsens Zenta) e/f Roger T. Olsen 2.VK NM-Høyfjell 1.dag, NUCH Xalou Van’t 

Biekensbos (Utz Van’t Biekensbos – Muscade de Keranlouan) e/f Ole Martin Helgås 

6. NM-Høyfjell 1.dag, 

NM lag: Breton ble på delt 6.plass. Laget: NUCH Åforsens Tina (Rusticolus Pepino – 

Esen) e/f Ronny Sagmo, Peik (Karo – Alma) e/f Geir Ingdal, Bekkaurens Embla 

(Beyaz Töjre – NJCH Thunder And Lightning) e/f Jon Aurebekk.  

NM skog: Kruttåsens Rocco (Tico - Litjåsens Zenta) e/f Frank Jensen 2.AK NM skog 

1.dag 

NM lavland: Langvads Sabelle (Bill - Langvads Musik) e/f Tom Middelhuis 3.VK 

NM Lavland finale, Brustindens Masi e/f Arne Abel-Lunde 2.VK NM-Lavland 1.dag.  

Norsk Derby: Kruttåsens E Xena (Åforsens Teero - Kruttåsens Tyri) e/f Roger Thrane 

Olsen 4.plass ND semifinale, Valium (Smiåsens Fantastic Future - Donna) eier Anne-

Lise Vedeler, fører Elin Wittusen 1.plass ND kvalifisering.  

Forus Open: Ingen premierte 

 

9. Elitehundregistrert: 

Elitehundregisteret består av hunder med 1.AK på jaktprøver og på utstilling. I tillegg 

må hunden må ha 0.91 eller bedre HQ-diagnose, samt at eier må være medlem av 

NBK.  

Nye hunder i 2006: 

Schatchmo DK10575/2001 

(Marco-Lagvads Linka) 

Eier: Kåre Vangelsten, Leitevegen 60, 6863 Leikanger 

 

Tråslettens Oxy (12041/01) 

(Ailo-Tråslettens Cezotina) 
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Eier: Rolf Hamre, Lilleåsen 21, 8610 Grubhei 

 

MK- Falco 24179/02, (Cluny-Brennmoens Dixi) 

Eier: Simen Fugelli, Holmaveien 8, 4328, Sandnes 

 

Midtfjellets Millie My, 14088/02 (NJUCH Suhlegan Drillo-Tråslettens Zemi) 

Eier: Øystein Ahlstrøm, Herløgsvei 10, 1430 Ås. 

 

Engbjergveis Pitt (DK13575/2002) 

(Parogos Zico-Gaio) 

Eier: Svein Hjelle, Stavøy 6944  

 

10. Importer i 2006: 

SUHLEGAN 
UMBRA 

S43331/2005 SV T  Iris Tuven Staurins Bajas / Suhle-
gan Blue Mt Sunrise 

ZEUS DK11931/2005 DK H  Kåre Vang-
elsten 

Onyx / Langvads Linka 

SUHLEGAN 
ALLEY 
MOLLY 

S15824/2006 SV T  Tor Morten 
Hovde 

Velvet dei Fiorindo / 
Suhlegan Grace 

SUHLEGAN 
ARI BOSS 

S15821/2006 SV H  Morten Lø-
ken 

Velvet dei Fiorindo / 
Suhlegan Grace 

DECORUM 
KLERA 

S62926/2006 SV T  Rune John-
sen 

Leo Iso / Decorum Gil-
da 

DECORUM 
LILLE-MY 

S62921/2006 SV T  Heidi Sjetne 
Lund 

Leo Iso / Bayvillow 
Nocturne 
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11. Registrerte kull i 2006: 

REGISTRERTE KULL I 2006 

OPPDRET-

TER 

KEN-

NEL-

NAVN FØDT H T REG NR FAR  /  MOR 

ØYVIND NA-

GELHUS (imp) 

SUHLE

GAN* 

15.05.20

05 
  1 

09591/01 Staurin's Bajas 

S33838/ 

2003 Suhlegan Blue Mt Sunrise 

TORBEN AN-

DREASSEN  

(imp) 

** 
26.05.20

05 
1   

LOF195732 

/23302 Onyx 

DK09803/95 Langvads Linka 

FRANK  RØR-

LIEN 
    4 5 

14086/02 Midtfjellets Jo 

07034/00 Brufjorden's Lx Ponyta 

HÅKON HAS-

SELGÅRD 

VAL-

BYSK

OGEN 

01.11.20

05 
5 3 

09593/01 Staurin's Timmy 

24616/00 Valbyskogens Chanel 

JOSTEIN 

GRYTDAL 
  

18.11.20

05 
5 4 

loe1096392 Croker De Penalobera 

06054/00 Kruttåsen's Ronja 

ØYVIND NA-

GELHUS 

SUHLE

GAN* 

29.12.20

05 
1 1 

LOI04/121388 Velvet Dei Fiorindo 

S56284/2001 Suhlegan Grace 

ANDREAS 

RØED 
  

06.01.20

06 
3 1 

19572/96 Balder 

19501/01 Amie 

FREDDY 

GRØNNLUND 
  

07.02.20

06 
1 4 

20374/01 Tilleråsen's Zahr 

11181/00 Tara Mitra 

FINN ERIK 

KNUTSEN 

VEST-

LØK-

KA 

20.02.20

06 
4 4 

10263/04 Valbyskogens Nero 

04619/01 Orreleikens Nikita 

 

ARNE ABEL-

LUNDE 

 

HOL-

ME-

VASS 

 

28.02.20

06 

 

2 

 

1 

 

S19026/ 

99 

 

Suhlegan Drillo 

06419/03 Brustindens D Masi 

NILS B   24.03.20 2 1 LOI04/121388 Velvet Dei Fiorindo 
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SKAAR 06 
02311/98 Ulla Van't Gillishof 

HEGE MEL-

DAL 

HØG-

HAL-

SEN 

24.03.20

06 
4 3 

08667/01 Bajas 

10589/99 Tråsletten's Wærky 

RONNY 

SAGMO 
  

31.03.20

06 
4 2 

03790/04 Kruttåsen's Eir 

S30671/98 Åforsens Tina 

GUNN JENS-

SEN 

TIL-

LER-

ÅSEN 

17.04.20

06 
1 5 

17161/04 Litjåsen's Prince 

21809/98 Litjåsen's Sara U. H 

LARS BERNT 

VEMØY 
  

21.04.20

06 
5 4 

03790/04 Kruttåsen's Eir 

06415/03 Brustindens D Tia N 

TOR VIKEN   
22.04.20

06 
3 0 

09591/01 Staurin's Bajas 

S19030/99 Suhlegan Carma 

JONNY 

ARNTZEN 

MØY-

SALEN 

30.04.20

06 
5 2 

04415/03 Y T Hunter 

03879/02 Fargarveien's Cherry 

HALLGEIR 

BERGH 

VANI-

TY 

13.05.20

06 
2 7 S66577/2004 

Pasties De La Cour Des 

Perdrix 

15735/03 Vanity Desiree 

TOR ESPE-

VOLL 
  

18.05.20

06 
2 5 

14086/02 Midtfjellets Jo 

10249/00 Valbyskogens Frøya 

YNGVE 

KLEPPANG 

HÅGA

KOL-

LEN 

19.05.20

06 
2 4 

09593/01 Staurin's Timmy 

10250/00 Valbyskogens Nikita 

JON AURE-

BEKK 

BEKK

AU-

REN 

24.06.20

06 
5 3 

S31870/2004 Suhlegan Spey 

05081/96 Thunder And Lightning 

INGOLF HAN-

SEN 
  

26.06.20

06 
3 2 

03790/04 Kruttåsen's Eir 

10299/00 Ma Gia 

TOR EIVIND 

BÅTNES 

REISA

VAT-

NET 

26.06.20

06 
5 3 

S31871/2004 Suhlegan Sarek 

16057/03 Tara 

HANS MAG- HEGG 02.07.20 2 5 17365/01 Kruttåsen's Ask 
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NUS FJELDSÅ MOT-

INDEN 

06 

12040/01 Tråsletten's Opsi 

ROLF HAMRE   
11.07.20

06 
4 2 

04663/02 Brunskogen's Bono 

12041/01 Tråsletten's Oxy 

ANDREAS 

RØED 
  

08.08.20

06 
2 3 

20082/03 Geilane's Pepsi 

19500/01 Sala Marie 

JAN H MON-

SEN 

OPP-

HAU-

GEN 

08.08.20

06 
0 1 

S53010/2006 Rex 

S35291/2003 Decorum Hera 

BERIT DEGG 

DECO-

CO-

RUM * 

16.09.20

06 
  1 

06775/98 Leo Iso 

S29775/2001 Decorum Gilda 

BERIT DEGG 

DECO-

CO-

RUM * 

21.09.20

06 
  1 

06775/98 Leo Iso 

S17826/98 Bayvillow Nocturn 

ÅGE LEK-

ANGER 

STRÅ

MY-

RAN 

08.10.20

06 
4 5 

S33840/2003 Suhlegan Sun Run Codee 

01232/01 Stråmyran's Sorry No Iq 

   

8

1 83 164  

 

Det er benyttet 25 hannhunder på 31 kull. 4 er brukt 2 ganger 1 er brukt 3 ganger. 

 

12. Avlsmål:  

1. Helsetilstand 

Hoftekvalitet. 

Status: Arbeidet med å bedre hoftekvaliteten har hatt et sterkt fokus og det har vært 

forventet at det ville bedre seg ved kun å avle på HD frie individ. Dr Beuing har utvik-

let en ny metode for HD-avlesing og diagnostisering kalt Hip Quality (HQ). Med bak-

grunn i HQ-tall beregnes arvbarhet for HQ-tall Ved å bruke denne metoden som har en 

betydelig høyere arvbarhet enn NKKs diagnosesystem, vil man raskere og sikrere kun-

ne få til en permanent bedring av hoftekvalitet på breton. NBK har fra 2004 brukt me-

toden utviklet av Dr Beuing for diagnosestilling som bakgrunn for beregning av avls-

verdi for hofter.  Fra 2006 har NBK avtale med Strinda Dyreklinikk v /Ingolf Hansen 

om avlesning av HQ diagnose. Gjennomsnittelig HQ-diagnose for rasen har de siste 10 

årene hatt en jevn økning. Samtidig er trenden en nedgang i HD- forekomst de siste 

årene. Gjennomsnittelig røntgingsprosent de siste 10 årene er 61 % og denne er ikke 

økende. Dette gir usikre avlstall i enkelte linjer. I gjennomsnitt har 25 % av de fotogra-

ferte hundene fått diagnosen HD de siste 10 år. For hunder som er diagnostisert i 2006 
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er HD forekomsten 21 %. I kull i 2006 har 23 avlstall for hofter over 200 (85%),4 kull 

har ikke avlstall for hofter / etter importer.  

Tiltak: NBK vil fortsette å bruke avlsverdier i arbeidet med å bedre hoftekvaliteten I 

rasen. Når det settes sammen kombinasjoner skal en alltid søke å komme over en avls-

verdi på 200 i sum for den enkelte kombinasjonen. Dette vil gi en avlsmessig framgang 

med hensyn til hoftekvaltet.   

Epilepsi: 

Status: I undersøkelsen som NBK gjennomførte i 1999 ble utbredelsen av epilepsi i 

rasen beregnet til 7 %. Etter dette er det ikke foretatt nye undersøkelser og utbredelsen 

av epilepsi er i dag i realiteten ukjent. Videre er ikke genotypetallene oppdatert siden 

da, og derfor usikre.  

Tiltak: AR vil stå for en ny spørreundersøkelse for å få oversikt over utbredelsen av 

epilepsi i rasen. NBK ønsker å foreta genotypetallberegningene på grunnlag av et kva-

litetssikret datagrunnlag. Løsningen på kort sikt, inntil kvalitetssikrede genotypetall er 

tilgjengelige, vil være å føre lister over hunder med epilepsi eller som har avlet hunder 

med epilepsi. Slik kan oppdrettere få en oversikt over linjer med epilepsi. I tillegg til 

en spørreundersøkelse vil AR gjennom våre medier oppfordre eiere av hunder med epi-

lepsi til å melde dette til AR. NBK vil arbeide for å lage rutiner for regelmessige opp-

dateringer av epilepsiindekser for populasjonen med kvalitetsikrede data som grunnlag. 

 

2. Gemyttmessige egenskaper 

Status:  

Det finnes så langt NBK kjenner til ingen gode kvalitative registreringsmetoder for 

gemytt hos stående fuglehunder.  

Tiltak: NBK vil som rutine be eierne om å karakterisere og vurdere hundens gemytt 

før avl. Dette fordi avl er oppdretters ansvar – og oppdretter er den som kjenner sin 

hund best. Vi vil be dommere på dommerkonferanser legge vekt på gemyttet som en 

egenskap som skal vurderes i forbindelse med utstilling og jaktprøver 

 

3. Bruksmessige egenskaper. 
I avlsplanen er bedring av jaklyst og viltfinnerevne prioriterte mål. 

 

Status jaktlyst: NBK har benyttet avlstall for jaktlyst i hele 5-årsperioden. 

 I 2006 har 19 av 27 kull har sammenlagt avlstall på over 200 (70 % ) 4 kull har under 

200 eller har ikke egne avlstall, og 4 kull er etter importer .   Økningen i jaktlyst viser 

at utviklingen går riktig veg.  

Tiltak jaktlyst: Økningen i jaktlyst i denne perioden viser at metoden med bruk av 

avlstall for å bedre jaktlysten i rasen fungerer. NBK vil derfor videreføre arbeidet hvor 

en kombinasjon skal ha over 200 i samlet avlstall for jaktlyst. Sikkerheten i avlstallene 

øker jo flere starter det er i rasen og per hund, så NBK skal gå aktivt ut og oppfordre til 

deltagelse på jaktprøver. 

 

Status viltfinnerevne: NBK har benyttet avlstall for viltfinnerevne i hele 5-

årsperioden. I 2006 har 16 av 27 kull avlstall over 200 (59 %) 4 er etter importer , 7 har 

under eller ikke har avlstall.. Det har vært en jevn økning i viltfinnerevne i hele perio-

den.  
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Tiltak viltfinnerevne: Viltfinnerevnen har hatt en svakere økning enn jaktlyst. Dette 

skyldes trolig at antall resultater som ligger til grunn for beregningen av avlstall for 

jaktlyst er flere enn for avlstall for viltfinnerevne. Jo flere starter / antall situasjoner 

som ligger bak beregningen, jo sikrere er avlstallet. Ved å stimulere til økt deltagelse 

på jaktprøver vil antallet situasjoner øke og sikkerheten for tallet for viltfinnerevne 

øke.  

 

4. Eksteriørmessige egenskaper. 

Status: 73 % av alle katalognummer ved utstillinger i 2006 fikk 1. premie. Når vi har 

benyttet spesialdommere fra kontinentet, har andelen vært betydelig lavere. Imidlertid 

har antall 1. premier økt markant under bedømming av spesialdommere de siste årene. 

Dette kan tyde på en reel bedring av eksteriøret på rasen i forhold til den skrevne rase-

standard.  

Tiltak: Det opprettes et eksteriørutvalg som skal vurdere eksteriøret i populasjonen. 

Utvalget skal bistå AR i avlsframmende tiltak for å framme eksteriøret.  

AR vil ikke tilrå at det brukes hunder i avl som ligger utenfor rasestandard for breton.  

De fleste som ikke får premie utelukkes pga høyde eller gemytt.  

 

13. Sluttord: 

Avlsrådets hovedoppgaver det siste året er: 

1. å betjene klubbens oppdrettere med forslag til aktuelle avlspartnere. . 

2. ajourføre opplysninger og resultater for publisering på nettsider og fuglehunden, i 

Breton Base og ajourføre geno og fenotype lister 

3. revidere og videreutvikle avlsplanen for kommende 5 årsperiode på oppdrag fra 

styret. 

 

Avlsrådets medlemmer har sammen med konsulenter bistått styret i spørsmål som har 

med avl og videreutvikling av rasen og populasjonen.  Det er et spennende arbeid – 

oppdrettere og NBK medlemmer er entusiastisk og kritiske. Avlsrådet vil understreke 

at det er mange veier til målet – og at det både skal være rom for mangfold og frihet til 

å gjøre det man har tro på. Likevel er det viktig at flertallet støtter opp om de avlsmål 

som klubben setter for perioden og er villig til å dokumentere de egenskapene som er i 

fokus – det gjelder både hoftekvalitet, epilepsi, bruksegenskaper og eksteriør. Klub-

bens avlsmål viser en framgang på alle avlsmål for perioden – nå er det viktig å både 

evaluere og videreutvikle arbeidsredskaper for å holde framgangen ved like. Det er ho-

vedtrekkene i de tiltak i som er foreslått for styret og legges fram for årsmøtet i NBK.  

Det er gledelig at de aller fleste oppdrettere benytter seg av avlsrådet i NBK. Det er 

også gledelig at det er entusiaster som på eget initiativ importerer og benytter seg av 

avlspartnere utenfor vår egen populasjon. 

 

Levanger/ Ås/ Alta/ Sandnes/ Vestnes  Januar 07 

Avlsrådet i bretonklubben 

 

Magne Klingsheim  Åsa Aarmo/ Øystein Ahlstrøm  Magne Koløy  Arnfinn Blø 
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Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 – 2012 
 

Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 – 2007, og er vedtatt 

av Årsmøtet i 2007.  

 

Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten av de tiltak man iverksatte i den tidli-

gere avlsplanen, status for rasen på de områder man prioriterer i avl og de tiltak man 

vil bruke den kommende 5-årsperiden for å nå de nye avlsmålene. Den fortløpende 

evaluering av effekten av de tiltak man iverksetter gjøres av avlsrådet som rapporterer 

til styret og Årsmøtet. 

 

Rasens status, avlsmål og tiltak for å nå disse 

Avlsarbeidet har som mål å få fram en bedre jakthund med bedre helse, bedre gemytt 

og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle bretonen i Norge over flere genera-

sjoner, er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen. I avl må man prio-

ritere hvilke egenskaper man vil legge mest vekt på, og NBK prioriterer følgende: 

1. Helse 

2. Gemytt 

3. Jaktegenskaper 

4. Eksteriør 

 

1. Helse 

Breton har få arvelige lidelser. Man har erfaring for at hoftekvalitet og epilepsi er pro-

blemer i rasen i Norge. I tillegg finnes det mindre utbredte lidelser som antas å være 

arvelig betinget. 

 

1.1 Hoftekvalitet 

NBK har i hele 5-årsperioden siden forrige revisjon av avlsplanen benyttet Hip-Quality 

(HQ) som metode for vurdering av hundenes hoftekvalitet.  

Status: Gjennomsnittelig HQ-tall for rasen har de siste 10 årene hatt en jevn økning. 

Dette er sammenfallende i tid med NBKs bruk av avlstall for hofteledd. Samtidig er 

trenden en nedgang i HD-frekvens de siste årene. Gjennomsnittelig røntgingsprosent 

de siste 10 årene er 61 % og denne er ikke økende.  

 

Tiltak: NBK ønsker fortsatt å bedre hoftekvaliteten i rasen, og vil videreføre arbeidet 

slik det har vært drevet. Alle kombinasjoner skal ha over 200 i avlstall for hoftekvali-

tet. Det er fortsatt et ønske å videreføre registreringssperra på avkom etter hunder med 

ukjent HD-status. Dette etablerte systemet ser ut til å fungere godt som et insitament 

for å få eiere til å røntge hunder samtidig som man kan ha HD-utviklinga i rasen som 

en referanse til klubbens metode. AR vil gå aktivt ut og oppfordre bretoneiere til å få 

en HQ-tall på hunden slik at man får sikrere avlstall. 

Styret vurderer årlig om det skal innføres en nedre grense for HQ-tall på hunder som 

kan bruke klubbens avlsråd. Dersom framgangen i hoftekvalitet fortsetter, kan man i 

nær framtid nedprioritere denne egenskapen til fordel for andre i avlsammenheng. 
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1.2 Epilepsi 

Epilepsi er en arvelig lidelse som skyldes en feil i et genpar. Diagnosen stilles på bak-

grunn av sykehistorien og eliminering av andre sykdommer som årsak til hundens 

symptomer.  

 

Status: I undersøkelsen som NBK gjennomførte i 1999 ble utbredelsen av epilepsi i 

rasen beregnet til 7 %. Etter dette er det ikke foretatt nye undersøkelser og utbredelsen 

av epilepsi er i dag i realiteten ukjent. Videre er ikke genotypetallene oppdatert siden 

da. 

 

Tiltak: AR skal stå for en ny spørreundersøkelse for å få oversikt over utbredelsen av 

epilepsi i rasen og på bakgrunn av disse resultatene få beregnet nye genotypetall. Løs-

ningen på kort sikt vil være å publisere lister over hunder med epilepsi. Slik kan opp-

drettere få en oversikt over linjer med epilepsi. I tillegg til en spørreundersøkelse vil 

AR gjennom våre medier oppfordre eiere av hunder med epilepsi til å melde dette til 

AR. 

NBK arbeider for å få tilgang til å kunne kjøre regelmessige beregninger av genotype-

tall for epilepsi.etter avtalte rutiner 

 

1.3 Andre arvelige lidelser 

Det er også rapportert om bretoner med spondylose (forkalking mellom lendevirvler) 

og patellaluksasjon (kneleddsproblem) samt andre arvelige problemer. Hunder med ve-

sentlige arvelige lidelser skal utelukkes fra avl. 

Oversikt over hunder med veterinærdiagnose på patellaluksasjon og spondylose skal 

gjøres tilgjengelig for oppdrettere. 

 

2. Gemytt 

Gemyttet er av avgjørende betydning for bretonen hjemme og på jakt. Breton skal være 

en livlig, kvikk omgjengelig hund, som er vennlig overfor både mennesker og andre 

hunder.  

 

Status: Det finnes så langt NBK kjenner til ingen gode kvalitative registreringsmeto-

der for gemytt hos stående fuglehunder. Gemyttmessige avvik skal bemerkes på utstil-

lingsskjemaet og på jaktprøveskjemaet. I løpet av et år er det få bemerkninger på ge-

myttsvakheter på kritikkskjemaene. 

 

 

Tiltak: NBK vil som rutine be eierne om å karakterisere og vurdere hundens gemytt 

før avl. Dette fordi avl er oppdretters ansvar, og oppdretter er den som kjenner sin hund 

best. På dommerkonferanser vil vi be om at dommerne har fokus på gemytt.  

Informasjon om gemyttmessige avvik som kommer fram på kritikkskjema på utstilling 

eller jaktprøver, skal gjøre kjent for oppdrettere. 

 

3. Jaktegenskaper 
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Bretonen skal være en allsidig, stående fuglehund som i kvalitet skal kunne konkurrere 

med de andre stående fuglehundrasene.. For å kunne si noe objektivt om bretonens 

kvaliteter, må en benytte data fra jaktprøver.  

 

Status jaktlyst: NBK har benyttet avlstall for jaktlyst i hele 5-årsperioden. 19 av 27 

kombinasjoner i 2006 har hatt et samlet avlstall for jaktlyst på over 200. Fra 1995 til 

2004 har gjennomsnittlig jaktlyst økt fra 3,9 til 4,2. Trenden i den siste 5-årsperioden 

viser en jevn økning i jaktlyst for rasen. 

 

Tiltak jaktlyst: Økningen i jaktlyst i denne perioden viser at metoden med bruk av 

avlstall for å bedre jaktlysten i rasen fungerer. NBK vil derfor videreføre arbeidet hvor 

en kombinasjon skal ha over 200 i samlet avlstall for jaktlyst. Sikkerheten i avlstallene 

øker jo flere starter det er i rasen og per hund, så NBK skal gå aktivt ut og oppfordre til 

deltagelse på jaktprøver.  

 

Status viltfinnerevne: NBK har benyttet avlstall for viltfinnerevne i hele 5-

årsperioden. I 2006 hadde 16 av 27 kull avlstall over 200. Det har vært en økning i vilt-

finnerevne i hele perioden. Fra 1995 til 2004 har viltfinnerevnen økt fra 3,1 til 3,2. 

Trenden den siste 5-årsperioden er en forsiktig økning i viltfinnerevne.  

 

Tiltak viltfinnerevne: Viltfinnerevnen har hatt en svakere økning enn jaktlyst. Dette 

skyldes trolig at antall resultater som ligger til grunn for beregningen av avlstall for 

jaktlyst er flere enn for avlstall for viltfinnerevne. Jo flere starter / antall situasjoner 

som ligger bak beregningen, jo sikrere er avlstallet. Ved å stimulere til økt deltagelse 

på jaktprøver vil antallet situasjoner øke og sikkerheten for tallet for viltfinnerevne bli 

større. NBK har tro på at metoden da vil fungere bedre. 

 

Mål for jaktegenskapene: Målet er å ha minst den samme økning i gjennomsnittlig 

jaktlyst og viltfinnerevne den kommende 5-årsperioden som den foregående. 

 

4. Eksteriør 

For mange bretoneiere betyr eksteriør og utstillingsresultater mye. Deltagelsen på ut-

stillinger er god, og de fleste bretoner har vært på utstilling en eller flere ganger. Ekste-

riørdommerne benytter NKKs standard for breton som skal være en direkte oversettel-

se av FCI-standarden for rasen.  

Status: 61 % av alle katalognummer på utstillinger i 2005 fikk 1. premie. Andelen 1. 

premier viser en økning i 5-års perioden. 

Tiltak: Det nedsettes et eksteriørutvalg som skal vurdere den eksteriøre status for ra-

sen i Norge. Utvalget rapporterer til AR.  

 

Praktisk avlsarbeid 

Breton er en tallmessig liten rase i Norge. Det gjør at faren for innavl er stor. Avlsrådet 

skal legge vekt på å bevare og gjennom importerte hunder øke den genetiske bredden. 

Det gjør at AR ikke bare skal legge vekt på avlstall når de setter sammen kombinasjo-

ner, men og ta hensyn til faren for økt innavlsgrad som følge av for stort fokus på avls-
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tall. Et høyest mulig avlstall er altså ikke det eneste målet, det er meget viktig å tenke 

genetisk bredde for bretonen i Norge. 

For å få en framgang for de egenskaper som NBK har avlstall på, må summen av avls-

tallene for en kombinasjon være over 200 for den enkelte egenskapen. Det kan være 

vanskelig å få avlsverdiene for både jaktlyst, viltfinnerevne og hofteledd til å bli over 

200 for en kombinasjon. I tilegg skal det tas hensyn til den avlsmessige epilepsibak-

grunnen til hundene. Avlsrådet må da prioritere etter følgende rekkefølge:  

1. Hofteledd 

2. Epilepsi 

3. Jaktlyst 

4. Viltfinnerevne 

5. Eksteriør 

 

Begrunnelsen for rangeringa er at HD historisk har vært et problem for rasen. Vi kan 

ikke være sikre på at bretonen i Norge har fått en permanent bedring i hoftekvalitet 

selv om utviklinga har vært positiv de siste årene. Epilepsi en lidelse det går an å få 

bukt med ved å gjennomføre avlsmessige tiltak. Jaktlystkarakteren er en sikrere karak-

terbeskrivelse enn viltfinnerevne da tallmaterialet for de aller fleste hunders vedkom-

mende er større for jaktlyst enn for viltfinnerevne. Jaktlystkarakter får hunden hver 

gang, mens den må ha sjanse på fugl for å få karakter for viltfinnerevne. Vi ønsker da å 

prioritere jaktlystkarakteren i avlssammenheng foran viltfinnerevne der hvor dette 

skulle være nødvendig. Når det gjelder eksteriør, viser resultatene fra utstillinger samt 

uttalelser fra bretonspesialister fra kontinentet at rasen på dette feltet er i framgang. 

Avlsrådet trenger dermed ikke å forandre sin linje i så måte. 

Målet er å bruke mange hunder i avl, men at de kvalitativt beste hundene(bedre enn 

gjennomsnittet i populasjonen) brukes mer enn de med dårligere kvaliteter / dårligere 

avlsverdier. 

 

Presentasjon av tallmaterialet  

På bakgrunn av avlstall framstilles det rangeringslister for hundene. Rangeringslister 

lages for alle genotypeegenskapene: Hoftekvalitet, jaktlyst og viltfinnerevne. Avlstal-

lene for jaktegenskapene jaktlyst og viltfinnerevne summeres, og hundene rangeres et-

ter summen av disse tallene. Dette gjøres fordi man er ute etter en hund som både jak-

ter med stor intensitet og finner fugl. Hunder som besitter bare en av disse egenskape-

ne er ikke like interessante i avl.  

 

Genotypetallene for epilepsi finnes på en egen alfabetisk liste når man får etablert ruti-

ner for beregning av disse. Fram til da publiseres navn og foreldre på hunder som epi-

lepsi eller har gitt epilepsi.  

 

I tillegg til disse genotypelistene vil klubben fortsatt ha lister som rangerer hundene et-

ter egenprestasjoner alene (fenotypelister). Dette for å framholde de til enhver tid beste 

hundene og som en inspirasjon for prøvedeltagelse. Her legges det hovedvekt på jakt-

prøveresultater da disse uttrykker avlsmålet mens avlstallene uttrykker middelet. 

 

Import 
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Bretonpopulasjonen i Norge består av relativt få individer. Det gjør at det må legges et 

betydelig arbeid i å holde den genetiske bredden stor nok. I så måte er import av breto-

ner viktig.  

Ikke alle importerte bretoner representerer nye linjer eller kvalitativt bedre hunder. Im-

porten må være av en slik kvalitet at man kan forvente at den bidrar positivt til rasens 

framgang hva gjelder helse, gemytt, bruksegenskaper og eksteriør. Stammen av breton 

i Norge er godt dokumentert hva gjelder de egenskaper NBK ønsker å fokusere på i 

avlsammenheng. Den genetiske bakgrunnen til importdyrene er ofte ikke godt kjent, 

noe som gjør at man skal være restriktive med bruk av det enkelte importdyr i avl i for 

stort omfang. 

 

NBK vil stille de samme krav til jaktlig dokumentasjon fra importerte hunder som fra 

norskfødte hunder. Vi vil være forsiktig med bruk av den enkelte hunden i avl før vi 

ser avlsresultatene fra 2 – 3 kull. 

 

Det skal framstilles en plan for bruken av importerte hunder som ivaretar ønsket om å 

øke den genetiske bredden i rasen over flere generasjoner. 

 

Forslag på hannhund 

Hannhund foreslås etter vedtatte retningslinjer. 

 

6. Avslutning 

NBKs viktigste oppgave i årene framover er å få flere bretoneiere til å stille flere gang-

er på jaktprøve. Videre er det viktig å beholde eller øke den genetiske bredden. 

I en tallmessig liten rase som breton er det avgjørende at avlsrådet fører en politikk 

som gjør at oppdrettere benytter seg av avlsrådet og følger den linja som er dratt av 

klubben. Fortsatt skal det være rom for å følge magefølelsen, men i hovedsak må de 

fleste oppdrettere bli med på ARs avlsopplegg om man skal kunne forvente en avls-

messig framgang for rasen. Gjennom å legge fram mest mulig informasjon om hunde-

ne og et konkret avlsopplegg som ivaretar oppdretternes ønske om valgfrihet innenfor 

visse rammer, håper vi å få til en stemning i klubben som gjør at vi drar i samme ret-

ning. Målet er felles; en liten, rasetypisk, energisk, sunn og trivelig fuglehund som fin-

ner fugl oftere enn andre, og behandler den eksemplarisk. 



Årsmøtet 2007 10,februar Side 44 av 52 

 

RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDETS ARBEID. 
Revidert 10. februar 2007 

 

1. Avlsrådets overordnede mål: 
1. Bevare og eller øke den genetiske bredden i populasjonen. 

2. Heve de gjennomsnittlige bruksegenskapene i populasjonen. 

3. Gjøre de beste bedre ved å bruke de beste avlstallene mot hverandre for å lage 

rom for enda flere topphunder som kan konkurrere med de beste på NM og høy-

statusløp.  

 

2. Avlsrådets tjenester til tispeeier: 
• Avlsrådet skal betjene alle som er medlem i NBK og har ei tispe som er berettiget 

forslag fra AR. 

• Forespørsel til AR fra tispeeier skal rettes i god tid før forventet løpetid, normal 

behandlingstid vil være 3 uker. AR ønsker at alle hunder både skal være dokumentert 

på jaktprøver og utstilling.  

• Avlsrådet gir forslag på 3 hannhunder i prioritert rekkefølge. Med forslager følger 

også stamtavler for de aktuelle hundene. 

• For kull som er i henhold til retningslinjene i dette dokumentet, vil AR besørge at 

kullet annonseres på våre nettsider og eventuelt i Fuglehunden. 

• Klubbens valpeformidler vil formidle henvendelser fra valpekjøpere  

 

3. Krav til tisper for å få forslag: 
• Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikke ha arvemessige diagnoser som ute-

lukker fra avl. 

• Minstekrav for å få forslag er minimum 2 AK / 2 AUK på utstilling, eller jaktprø-

vepremiert.   

• Unntak fra kravet om utstillingspremie kan gjøres dersom tispas bruksegenskaper 

er av dokumentert meget høy kvalitet. 

• AR vil anbefale at det etter disse minimumskravene ikke settes på mer enn to kull 

på ei tispe og skal det avles mer, skal tispa eller avkom være godt dokumenterte med 

egne opparbeidede avlstall for bruksegenskaper. 

• Skal klubben lykkes med avlsmessig framgang for populasjonen bør det avles 

mest på de hundene som har avlstall over snittet for rasen.  Det tilligger derfor oppdret-

ter et vurderingsansvar å ikke avle på hunder som gjennomgående ligger langt under 

snittet for rasen på avlstall for hofter, eksteriør og bruksegenskaper.   

• Om oppdretter likevel ønsker å sette på flere kull vil de få forslag fra AR.   

 

4. Krav til hannhunder for å bli foreslått: 
• Hannhunden skal være gemyttmessig stabil, og ikke ha arvmessige diagnoser som 

utelukker fra avl. 

• Minstekrav er 2 AUK eller 2 AK på utstilling og jaktpremie, eller egne avlstall et-

ter minimum 6 starter på jaktprøve, eller bare jaktpremie og avlstall. 

• Avlsrådet kan foreslå hannhunder som har avlsverdier som ikke kommer over de 

grenser klubben generelt har satt, eller som ikke har avlsverdier for enkelte egenskaper. 
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Dette gjelder for hunder som AR mener har spesielle kvaliteter. Det gjelder spesielt 

unge hunder og importer hvor AR vurderer at hunden kan representerer et avlsmessig 

framskritt og ønsker den brukt i avl. 

 

5. Forslag på hannhunder 
• På forespørsel fra tispeeiere vil avlsrådet foreslå 3 hannhunder i rangert rekkeføl-

ge. Avlsverdier for de enkelte egenskapene blir oppgitt for hver enkelt hund, og avlsrå-

det vil i henhold til prioriteringene i avlsplanen legge vekt på disse egenskapene.  

• Tispeeier kan benytte en annen godkjent avlshund enn de som AR foreslår. 

• AR ønsker å bruke hunder i avl mens de er unge. Dette for å få ned generasjonsin-

tervallene slik at avlsresultatene raskere kan bedømmes. 

• Aktuelle hunder bør brukes på 2-5 tisper avhengig av egenprestasjoner og avlstall. 

Videre bruk avhenger av avkommenes prestasjoner, noe man også finner igjen i avls-

verdiene. Ingen hund bør brukes mer enn at den har 5 % av en hundegenerasjon, dvs. 

ca 50 avkom.  

 

6. Avelsrådets arbeidsrutiner 
• Avlsrådet skal vedlikeholde dokumentet ”Arbeidsoppgaver i AR” med oversikt 

over ”hvem gjør hva” i AR. 

• Avlsrådet skal ha månedlige telefonmøter der de diskuterer kombinasjoner og vi-

dere strategi for avl. 

• AR skal gjøre informasjon tilgjengelig for tispeeiere ved hjelp av Årboka, inter-

nettsidene og Fuglehunden. 
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Vedlegg til avlsplan – bakgrunn og forklaringer 
 

1. Avlstall 

Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet 

sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den enkelte egenskapen. En hund 

fra linjer med dokumentert gode prestasjoner for en egenskap, (hoftekvalitet, jaktlyst 

og viltfinnerevne) vil teoretisk avle bedre for disse egenskapene enn en hund fra linjer 

med dokumentert dårligere egenskaper. Jo høyere avlstall, jo større er sjansen for at en 

hund avler bra. Jo flere slektninger som er dokumentert, jo sikrere er avlstallet. Jo flere 

avkom en hund har, jo mindre betyr egenprestasjonene. Når en hund har ca 20 avkom 

som er dokumentert for en egenskap, betyr egenprestasjonene ingen ting. Tallet 100 

sier at hunden vil avle likt med rasesnittet. Avlstall over 100 sier at hunden vil avle 

bedre enn snittet. For å forvente en avlsmessig framgang, skal kombinasjonen til sam-

men ha avlstall over 200. 

 

2. Hoftekvalitet 

I 1999 ble det hentet ut 192 røntgenbilder fra NKK fra bretoner som hadde fått HD-

diagnose. Disse ble senere sendt til Dr Reiner Beuing for en alternativ vurdering av 

hundenes hoftekvalitet.  Dr Beuings metode kalles Hip-Quality (HQ), og er en optisk 

måling i millimeter og grader av hofteleddet. Dette i motsetning til den klassiske FCI-

metoden, som er en skjønnsmessig vurdering av kvaliteten på hofteleddene hos en 

hund. Arvbarheten for HQ er beregnet til 50 – 60 %, mens arvbarheten for HD-

diagnoser er beregnet til ca 20 %.  

I praksis får bretonene tatt røntgenbilde hos veterinær, og dette sendes Norsk Kennel 

Klubb (NKK) som stiller en ordinær hofteleddsdysplasidiagnose (HD-diagnose) på 

grunnlag av bildet. Røntgenbilder tatt av hofter på breton hentes ut fra NKKs arkiv 3 – 

4 ganger per år, sendes Dr Beuing i Tyskland, og i den senere tid Strinda Smådyrkli-

nikk, som beregner HQ-tall på disse røntgenbildene. Dr Beuing beregner avlstall for 

hofteledd som brukes i avlsarbeidet. De aller fleste kombinasjoner i denne perioden har 

hatt avlstall for hofteledd på over 200. 

For å få en raskere framgang for hoftekvaliteten, ble det i 2004 vedtatt at bretoner med 

de 15 % dårligste HQ-tallene skulle utelukkes fra avl.   

 

3. Avlstall for hofteledd 

Fra 1999 ble det beregnet avlstall for hofteledd på bakgrunn av hundenes HD-

diagnose. Etter hvert som antallet hunder med HQ-tall økte, ble HQ-tallene, hvor disse 

forelå, tatt med i beregningen av avlstall sammen med HD-diagnosene. Etter hvert har 

flere årganger breton i Norge HQ-tall, og fra 2004 er avlstallene for hofteledd basert på 

HQ-tall. Unntaket er importer uten HQ-tall, men med kjent HD-status. Her går HD-

status inn i avlstallberegninga. Avlstallene er beregnet av Dr Reiner Beuing. 

 

4. Genotypetall for epilepsi 

Utbredelsen av epilepsi på breton ble etter en telefonundersøkelse blant 450 bretoneie-

re i 1999 beregnet til å være 7 % i den norske bretonpopulasjonen. Beregningen ble 

gjort av Dr Beuing, som også framstilte genotypetall for epilepsi. Disse uttrykker sjan-
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sen for at hunden bærer epilepsigen. En hund som selv har epilepsi får tallet 1, mens en 

som ikke har epilepsi får genotypetall mellom 0 og 1, avhengig av om det finnes mer 

eller mindre nære slektninger med epilepsi.  

Når man multipliserer genotypetallene for epilepsi for to hunder i en kombinasjon, skal 

produktet være under 0,035, altså halvparten av utbredelsen i rasen (7 %). Dette vil 

halvere utbredelsen av epilepsi på en generasjon, og epilepsi på breton kan reduseres til 

et ubetydelig problem. 

 

5. Jaktegenskaper 

Jaktegenskapene hos en hund blir vurdert på jaktprøver. Jaktegenskapene framkommer 

som tallkarakterer og som premiegrad i tillegg til den skrevne kritikk. 

I avlsarbeidet har NBK lagt vekt på egenskapene jaktlyst og viltfinnerevne. Disse be-

skrives på jaktprøveskjemaet ved tallkarakterer. Jaktlyst bedømmes fra 0 til 6 med 6 

som topp. Viltfinnerevne framkommer som forholdet mellom egne stand og makkers 

stand, uttrykt på en skala fra 0 til 6. Tallet 3 sier at hunden finner like mye fugl som 

makker, 6 betyr at hunden finner all fugl før makker og 0 betyr at makker finner all 

fugl. 
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6. Viltfinnerevne - Sammenhengen mellom antall situasjoner og arvbarhet 

Jo flere sjanser på fugl en hund har, jo sikrere vil tallkarakteren for viltfinnerevne ut-

trykke hundens reelle viltfinnerevne. Har hunden hatt få sjanser på fugl, kan tallkarak-

teren være en tilfeldighet. Jo sikrere tallet er, jo større er arvbarheten. Her gjelder det å 

få bretoneiere til å stille på jaktprøver slik at flere hunder får sikre tall for sin viltfinne-

revne. 

 

Hvordan arvbarheten for viltfinnerevne 

påvirkes av antall situasjoner (egne og 

makkers stand)
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7. Utvikling jaktlyst og viltfinerevne 1994 – 2004 
 

Utvikling i gjennomsnittelig jaklyst / viltfinneevne per år

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jaktlyst

Viltfinnerevne

Lineær (Viltfinnerevne)

Lineær (Jaktlyst)

 
Kurvene viser gjennomsnittelig tallkarakterer for egenskapene jaktlyst og viltfinne-

revne for jaktprøvestarter det aktuelle året. Jaktlystkurven har en sterkere stigning (øk-

ning)enn viltfinnerevne, noe som kan skyldes at arvbarheten for jaktlyst er større som 

følge av flere registreringer per hund av denne egenskapen sammenlignet med viltfin-

nerevne. 
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8. Utvikling i Hip-Quality og hofteleddsdysplasi de siste 10 årene 
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Gjennomsnitt HQ fordelt på registreringsår
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Avlen på breton i NBK-regi er basert på avlstall fra og med 1997. Fra 2004 er bereg-

ningsgrunnlaget for avlsverdier basert på HQ-diagnoser 
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9. Prosentvis antall fotograferte per registreringsår 
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10. Eksteriørutvalg 
Mandat for en eksteriørutvalget i NBK: 

- Utvalget består av 2- 3 medlemmer som utnevnes av styret i NBK 

- Utvalget legger fram for styret en skriftelig rapport som blir en del av styrets årsbe-

retning. Her beskrives kortfattet rasens eksteriøre status. I tillegg listes opp forslag til 

hvilke eksteriøre moment NBK ønsker eksteriørdommerene skal legge spesielt vekt på 

framover. Årsmøtet vurderer momentene og kan korrigere disse hvis årsmøtet er uenig 

eller ønsker tilføyelser. Status og momenter som det skal legges speilet vekt på presen-

teres i Fuglehunden og direkte til alle ekseriørdommere som er autorisert for rasen.  

- Dommere som skal dømme rasen på NBKs landstreff samt på Fellesutstillingene får 

en gjennomgang før de skal dømme. Dette bør selvfølgelig skje av en som selv ikke 

skal stille hund. Vedkommende kan være medlem av eller spørres av eksterørutvalget 

om å ta denne oppgaven. Det utarbeides en datapresentasjon som viser de momenter 

som man ber dommeren være spesielt oppmerksom på.  Dette kan være hunder som er 

vikende for dommeren, kryper, sinte, har høyde ut over oppgitte mål, tillatte farge-

kombinasjoner og hva disse heter, maskeringskrav, krav til hale og en rekke andre for-

hold spesielt for breton. 

 

11. Elitehund 
Elitehundregister: Klubben vil føre et register og dele ut diplom til hunder eid av med-

lemmer i NBK som oppnår status som Elitehund. Krav vil være 1 AK utstilling og 1 

AK jakt eller tilsvarende som kvalifiserer hunden for Vinnerklasse i Norge. Elitehun-

der skal ha HQ-tall. For hunder røntgenfotografert før 1996 og hunder født etter 96 der 

det ikke er henta ut bilder fra NKK, gjelder det gamle systemet med diagnose fri for 

dysplasi etter NKKs system for å komme på elitehundlista. 
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A

B Returadresse: 

NBK v/ 

Tor Einar Jørgensen 

7624 Ekne 

NBKs vinterprøve i Ålen 16. – 17. – 18. mars 2007 

Fredag : UK – AK   Lørdag : UK – AK – VK   Søndag : UK – AK 

Vi inviterer til en av Trøndelags beste vinterprøver med hovedkvarter på 

Bjørgåsen Fjellstue. Bestilling tlf  924 94 261 

 

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 25/2-07. 

Landstreffet 2007 

50 års jubileumstreff 6. – 8. juli 2007 

på Quality Hotel & Resort Røros 

Påmelding til Britt-Marion Føleide, E-Mail : bmfoleide@hotmail.com  

Adresse : Rognbudalen 76, 7092 Tiller 
 

Jubileumsutstilling med dommere fra Frankrike. 

Påmelding til  Jan H. Monsen, Tlf.:488 66 147  

E-Mail : janhmons@start.no  
Adresse : Hornåsveien, 1940 Bjørkelangen 
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