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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 12. FEBRUAR 2011 

 

Styret inviterer til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag d en 12. 

februar 2011 kl. 16.00. I forkant av årsmøtet arrangeres åpent medlemsmøte. Alle til-

litsvalgte i NBK vil være samla denne helga. Den tradisjonelle fellessamlinga av 

distriktskontakter foregår søndag 13. februar. 

 

NBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! Her er det mye nyttig hundefaglig 

informasjon, samt informasjon om klubbens aktiviteter. Medlemmer som ønsker å 

spise lunsj og/eller delta på festmiddagen, evnt. overnatte, gir beskjed til Kenneth 

Sveen innen 5. februar. e-post: ke-sveen@bluezone.no 

 

De som ikke er invitert av kubben må selv betale for lunsj. Pris på lunsj er kr 245. 

 

Program: 

 

Lørdag 12. februar: 

 

13.00 – 13.15 Åpning og velkommen v/leder 

13.15 – 15.00 Informasjon fra avlsrådet. Gruppediskusjon og plenumsdebatt 

 

15.00 – 15.15 Pause 

 

15.15 – 15.45 Nytt rasekompendium for vår rase.  Presentasjon og gjennom- 

gang av dette, v/eksteriørutvalget i klubben. 

15.45 – 16.00 Landstreff 2011 v/Jan-Ivar Johannessen 

 

16.00 – 18.00 Årsmøte 

 

19.00 –  Festmiddag 

 

Søndag 13. februar: 

 

09.00 – 12.00 DK - treff  

 

mailto:ke-sveen@bluezone.no
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 SAKSLISTE: 

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

 

Sak 2.      Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Sak 3.       Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 9 og side 30 

 

Sak 4.       Regnskap for 2010, side 12 

 

Sak 5.       Budsjett 2010, side 16 
 

Sak 6.  Saker fremmet av styret:  

 

a) Kontingent for 2012 

Styrets forslag: Kontingent for 2012 økes med kr 50 til kr 450,- for hovedmed-
lemmer, kr 520,- for familiemedlemskap og kr 340,- for hovedmedlem uten Fug-

lehunden. Beholdes uendret på kr 200,- for kollektivt innmeldte. 

b) Indeksbasert avl, - programvare for avlsprogram. 

Styrets forslag: Som framtidig avlsprogram for breton blir avlsprogrammet til Dr. 

Beuing videreført. 
c) Klubbens årbok 

Styrets forslag: Årbok for 2010 blir lagt ut på hjemmesidene til NBK, med mulig-

het for nedlasting. Medlemmer som ønsker årboka i bokform, kan bestille dette til 

kostpris. 

 
Sak 7.       Innkomne saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet 

a) Forslag frå avlsrådet i NBK: 

Dagens ordning med HD-avlesning hjå NKK utgår. Dette skal erstattast 

med HQ-måling, side 42. 
 

Sak 8.      Styrets orientering til årsmøtet – distriktskontakter, side 8 

 

Sak 9.    Valg – se valgkomiteens forslag, side 4 
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Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK 12. februar 2011  

 

Valgkomiteen har fulgt NBKs tillitsvalgte i sitt virke. Så langt vi kan se har de tillit s-

valgte gjort en god gjerning for klubben. 

 

NBK har som policy at dyktige tillitsvalgte er i sine posisjoner over noe tid, for å sikre 

kontinuerlig drift av klubben. Valgkomiteen er av den formening at tillitsvalgte bør 

velges over en periode på minimum 4-6 år. Hvis forhold krever det, skal det allikevel 

være mulig å trekke seg fra verv før den tid. Det skjer også i år. Det kan også være at 

noen blir valgt til verv i høyere organer, og ser det vanskelig å fortsette som tillitsvalgt 

i NBK. 

 

Leder Kjell Engen har meddelt valgkomiteen at han ønsker avløsning. Kjell Engen har 

gjort en god jobb for NBK i 3 år. Valgkomiteen har akseptert Kjells valg, og vil takke 

ham for innsatsen. 

 

Ole John Sæter ønsker heller ikke gjenvalg. Han har vært med i styret i 4 år, og har hatt 

hovedansvar for medlemsregisteret. En stor takk til Ole John Sæter, som har ivaretatt 

denne viktige jobben godt i en tid der klubben har hatt en god medlemsutvikling. 

 

Svein Hjelle som har vært i styret i 4 år med ansvar internasjonal kontakt ønsker heller 

ikke gjenvalg. Svein har vært aktiv mot det internasjonale Breton miljøet og gjort en 

god jobb for klubben i dette viktige feltet.  

 

Tor Eivind Båtnes har igjen 1 år av valgperioden, men har på grunn av stor arbeidsb e-

lastning bedt om avløsning. Det har valgkomiteen akseptert. Tor Eivind Båtnes har 

vært DK-ansvarlig i styret i 3 år. En stor takk også til ham. 
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Geir Birger Landmark ble valgt som varamedlem for 1 år i fjor, og ønsker ikke gjen-

valg.  

 

Ivar Sørlie har vært revisor i mange år. Av helsemessige årsaker ønsker han avlø sning. 

Ivar Sørlie har gjort en stor jobb for klubben i mange år, og er utnevnt som gullmerke-

innehaver for sin innsats. 

 

Magne Koløy har meddelt at han av helsemessige årsaker ikke har kapasitet til å fort-

sette i valgkomiteen. 

Vi takker Magne Koløy for sine mange års arbeid for Klubben og håper at han henter 

seg inn etter sin sykdom.  

 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Styret: 

Gunnar Handberg leder  Ny for 1 år 

Rune Østraat  sekretær  Gjenstår for 1 år 

Kenneth Sveen  kasserer  Gjenstår for 1 år 

Arne Abel Lunde    Gjenstår for 1 år 

Geir Håvar Ingdal   Ny for 2 år 

Lars Farnes    Ny for 2 år 

Martin Haugestad   Ny for 2 år (vært varamedlem i ett år.) 

       

Vara: 

Lena Marie Borlaug   Ny for 1 år 

Elisabeth Myrengen   Ny for 1 år 

 

Revisorer: 

Asbjørn Johnsen    Gjenvalg for 1 år 

Marit Paulen    Ny for 1 år 

 

Valgkomite: 

Madel Haugen    Gjenvalg for 1 år 

Rolf Arne Tønseth   Gjenvalg for 1 år 

Kjell Engen    Ny for 1 år 

 

Valgkomiteens forslag inneholder 4 nye navn som tillitsprsoner i NBK disse har fø l-

gende bakgrunn: 

 

Lars Farnes 

Født: 11.2.1942 i Oslo. Utdannelse og yrkeskariere: 
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1962 -67, Sjøkrigsskolen – Operativ avdeling. 

1967- 76, Tjeneste i Sjøforsvaret på MTB, Fregatt, Brettingen Kystartillerifort og ved 

Sjøforsvarets Radarskole på KNM Tordenskjold.  

Forlot Sjøforsvaret i 1976 for å gå inn i familiefirmaet, Lars Farnes AS, og har drevet 

det etter at min far døde i 1980. Firmaet importerte og forhandlet fototeknisk utstyr 

bl.a. Leica kameraer og kikkerter. Jeg solgt ut i 2007, men har, enn så lenge, fortsatt 

som konsulent (og støttekontakt) på halv tid. 

Breton og jaktaktiviteter. 

Jakt og fiskeinteressen ble for alvor vekket i Bergen gjennom Bergen JFF som har et 

flott terreng i Rødlien ved Os.  Det var og er en meget aktiv forening som ga meg op p-

læring i jakt og fluefiske. Var også styremedlem. Ellers jakter jeg elg, rein og rådyr når 

anledningen byr seg.  Om sommeren blir det gjerne turer i fjellet med fluestang og 

tørrflue med hytta i Rondane som utgangspunkt. Om vinteren blir det skiturer med 

hundene hvor vi lærer fuglene å fly.  

Min første breton, Jo (King - Heia), fikk jeg i 1973. Han fikk den Gylne Apportbokk på 

den store lemenprøven på Hardangervidda i 1974. Var en kort tid styremedlem i Bre-

tonklubben i 1982/83 da styret satt i Oslo, men gikk ut pga arbeid spress. I 1985 ble Jo 

erstattet med Fjærlia’s Athos (Birk – Kjapsi). Han ble konstatert C hofter og jeg deltok 

derfor ikke på utstillinger og jaktprøver med ham. Han var imidlertid en framifrå jakt-

hund og sjarmerte alle med sitt fantastiske gemytt. I 1996 hentet jeg Amie fra Dan-

mark. På utstilling var hun en tispe i største klasse og fikk sin 1 pr. men ikke noe mer. 

På jaktprøve nøyde vi oss med en 3. UK. Hun var imidlertid en god jeger som jeg ha d-

de veldig mye glede av. Hun trivdes like godt i høyfjellet som i skogen og på avlandet. 

I 2007 hentet jeg Coco i Frankrike. Hun er et resultat av turene til den Franske Bre-

tonklubbens årlige treff. Her møtes bretonfolk fra de fleste vesteuropeiske land og USA 

til givende og trivelig samvær i 3 dager. Coco er fremdeles i begynnelsen av sitt jakt og 

prøveliv. Nå som jeg kan disponere tiden mer selv er utfordringen å få henne så god 

som mulig for en amatør som meg.  

Utover aktivitetene med mine to bretonner, Coco og hennes datter Fam, så er jeg jege r-

prøveinstruktør og leder av Solemskogen JFF, Oslo’s s tørste forening med ca 1200 

medlemmer.  

Familie situasjon: 

Trivelig! - Gift med Torunn (siden 1968), har tre barn og seks barnebarn. 

 

Geir Håvar Ingdal 

Født. 31.05.57, Ingdal Øvre, 7316 Lensvik, tlf: 95 74 61 01, iliseing@online.no 

 

Gift, 4 barn, selvstendig næringsdrivende; gårdsbruk med melk sammen med kona, og 

sagbruk. Utdanna agronom fra Skjetlein landbruksskole –82. Tillitsvalgt i skogbruket og 

Rovviltkontakt SNO. 

mailto:iliseing@online.no
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Starta med hund i 1986. Har en generelt stor in teresse for jakt, fiske og friluftsliv. Fikk 

vår første breton i 2000, Peik, som er en trofast tur- og jaktkamerat. Breton nr 2 kom til 

gårds i 2004, Tilleråsen’s Tuva. Har deltatt på en del jaktprøver opp gjennom åra, og 

fått bra resultat der  

Nå er det tid for å starte med valp igjen, Kattugla’s Buster som er av egen avl.  

 

Er sosial og omgjengelig, engasjert i saker som opptar meg. 

 

 

Lena Marie Borlaug 

Jeg er ei jente på 31 år som er født og oppvokst i Bodø. 

Er utdannet Barne og ungdomsarbeider.  

Er fast ansatt Bodø kommune. 

 

Har to flotte barn på 7 år og 11 år. Vi tre og våre to hunder bor sammen 1 mil utfor 

Bodø, rett ved skogen ). Jeg er oppvokst med hunder i familien, men ikke jakthunder.  

Kjøpte min første Breton i mars 2008. Nå har jeg den og en unghund som blir 1 år nå i 

januar. Begge brukes til jakt og prøver.  

Sitter i Fuglehundutvalget til BJFF, der gikk jeg inn i feb/mars 2010 og har vært/er DK 

for Nordland Nord siden februar 2009. Har tatt instruktørkurset trinn 2, til NKK, gjen-

nom Fuglehundutvalget og BJFF. 

 

Elisabeth Myrengen 

Bosted: Geitryggvegen 117, 2770 Jaren (Hadeland) 

Født Aug. 1964 

2 barn; jente 20 år og gutt 16 år 

Vi har en Breton som er født 13.4.2009 (oppdretter; Egil og Linda i Os) 

Arbeidssted: Nordea Bank, Majorstua 

Interesser; Barn, hund, friluftsliv, ski, sykling, mennesker, bøker, mc, alternativ 

  

Jeg har i alle år hatt stor interesse for friluftsliv - både til fjells, sjøen og skogen. Det 

har blitt endel fjellturer opp igjennom årene i ulike fjellområder i alle årst ider. Nylig 

flyttet vi til Hadeland og kjøpte eiendommen til Lars Monsen. Her har vi god plass og 

bor inntil skogen - som passer oss godt. 

Før vi fikk oss hund har vi lånt venners hunder på turer. Tok jaktprøven våren 2009. 

Jaktet for 1. gang med Ramsa i høst- på Hardangervidda. Har deltatt på to treningssam-

linger/turer i år ledet av instruktør Karl Underland, lært endel. 

 Min jobb bakgrunn har jeg fra HR i Finans og jobber til daglig med koordinering av 

lederprogrammer og adm. i Nordea Bank. Videre er jeg Coach og Healer. Styremedlem 

i Nordic Healer Assosiation. Har hatt ulike verv og roller (hjelpetrener) i forbindelse 

med barnas oppvekst. Da minste mann kom til startet vi familiebarnehage hjemme i en 
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periode med ansettelse av assistenter. 

 Forøvrig deltar jeg som frivillig hjelpemannskap i Femundsløpet (VM) i februar 2011.  

 

Har du/dere flere spørsmål, ta gjerne kontakt. 

  

Valgkomiteen for 2011 

 

Magne Koløy Madel Haugen Rolf Arne Tønseth Gunnar Handberg 

   sign          sign  sign   sign 

 
Distriktskontakter i 2010 

 

Finnmark Øst:   Bjørn Løkås 
Finnmark Vest:   Anne Grethe Bakkevold 

Troms:    Heidi Johansen 

Nordland Nord:   Lena Marie Borlaug 

Nordland Sør:   Pål Granum/Randi Mathisen 

Nord-Trøndelag:   Per O. Jensvik/Ingeborg Aarmo 
Sør-Trøndelag:  Geir Bertheussen/Frank Jensen 

Vestlandet Nord:   Svein Gravdal 

Hordaland:    Olaf Hafstad 

Rogaland:    Terje Egeland 

Østlandet Sør:   Jan Ivar Johannesen 
Østlandet Nord:   Arild Dystland/Anders Ellefsen 

 

Styrets forslag til distriktskontakter i 2011 

 
Finnmark Øst:   Bjørn Løkås 

Finnmark Vest:   Anne Grethe Bakkevold 

Troms:    Heidi Johansen 

Nordland Nord:   Lena Marie Borlaug 
Nordland Sør:   Randi Mathisen 
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Nord-Trøndelag:   Ingeborg Aarmo 

Sør-Trøndelag:  Frank Jensen 

Vestlandet Nord:   Svein Gravdal 

Hordaland:    Olaf Hafstad 

Rogaland:    Terje Egeland 
Østlandet Sør:   Jan Ivar Johannesen 

Østlandet Nord:   Anders Ellefsen 

 

 

 
 

ÅRSMELDING FRA STYRET I NORSK BRETON KLUBB 2010 

 
Styremedlemmer: Styret har bestått av Kjell N. Engen, leder, Arne Abel Lunde, nest leder, 
Kenneth Sveen, kasserer, Rune Østraat, sekretær, Ole John Sæther, medlemsregister, Svein 

Hjelle, arrangementsansvarlig, Tor Eivind Båtnes, DK – kontakt og styremedlem. Varamedlem-

mer: Martin Haugestad og Geir Birger Landmark.  

 

Avlsråd: Jan Bjarte Skrøppa, leder. Medlemmer: Øystein Ahlstrøm, Tore Sørensen, Magne 
Koløy, Per Johnny Skjæran og Åsa Aarmo. Per Johnny og Tore har trukket seg, og som nye i 

rådet er Paul Aandahl fra Tromsø og Åse Kristin Skain Andersen fra Hommelvik. 

 

Breton Base: Arne Klingsheim, Jon Aurebekk, Odd Harald Sørbøen 

Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg 
Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen 

Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg 

Valgkomite: Gunnar Handberg, Magne Koløy og Tor Einar Jørgensen 

Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen. 

 
Medlemstall: 

Pr. 31. desember 2010 var medlemstallet 1042 og ved samme tid i fjor var dette 1012. Dette er en 

oppgang på 30 nye medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige valpekjøpere er 

kollektivt innmeldt. 

 
Styremøter: 

Styret har i 2010 avholdt 11 styremøter og behandlet 111 saker. Styret har vært beslutningsdyktig 

i alle styremøter og har benyttet varamedlemmene. Styrereferatene legges fortløpende ut på 

internettsiden. Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sør-

bøen og Nils B. Skaar. 
 

Representasjoner 

Klubben har vært representert på FKFs RS–møte v/leder som også er medlem i FKFs RU. 

Nils B. Skaar er medlem i FKFs styre og dommerutvalg der også Odd Harald Sørbøen er med. 

Nils har også deltatt i komiteen som jobber med lovforslag for FKF. Tove Naper er leder av 
FKFs utstillingsutvalg og møter i Samordningsutvalget i NKK. Gunnar Handberg har hatt sentra-
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le verv innen NKK`s organer. Styret vil også framheve det omfattende arbeid med DNA – analy-

ser i USA som Tore Sørensen står i spissen for. Takk for uvurderlig flott arbeid. NBK blir repre-

sentert i USA på beste måte. NBK er også medlem av den europeiske Breton Klubb, men har 

ikke hatt representanter på noen møter. 

 
Prestasjoner 

Vi viser til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i sin årsmelding. Vår rase 

hevder seg meget godt i konkurranse med de øvrige gruppe 7–hunder, og vi vil spesielt fremheve 

at NBK vant  NM–lag lavland. Styret gratulerer alle for flott innsats. 

 
Økonomi: 

Regnskapet for 2010 viser et underskudd på kr 156 701, mens det var budsjettert med et over-

skudd på kr 12 000. Hovedårsakene til dette er delt. Vi har valgt å endre periodiseringsprinsipp 

på medlemskontingenten betalt til NKK, slik at denne følger medlemsåret. Dette har hørt til en 

reduksjon av inntektene på kr 57 720. Landstreffet ga, på grunn av lav deltagelse, et underskudd 
på kr 31 000. Ellers er det fortsatt kostbart å trykke og sende ut årboka. Årsmøte er også en stor 

post i regnskapet. Jaktprøvene har heller ikke i 2010 gitt store overskudd. Vi har fortsatt en god 

egenkapital på kr 384 530 og har god likviditet. Budsjettet for 2011 er satt opp i balanse. 

 

Arrangementer 
NBK var i regi av DK-gruppa Østlandet Nord arrangør av Fellesutstillingen Østlandet og på 

jakt– og fiskedagene på Elverum. DK-gruppa Sør-Trøndelag var arrangør av fellesutstillingen for 

Midt-Norge. 

 

Jaktprøver 
Det har vært arrangert 2 jaktprøver i regi av klubben. Vinterprøven ble avholdt på Dovre med 

god oppslutning og godt teknisk arrangement. Høstprøven i Meråker ble ikke det arrangementet 

som klubben ønsket, og vi vil avvente med å søke høstprøve der. Begge prøvene gav negativt 

økonomisk resultat. 
 

Landstreff 

Landstreffet 2010 ble avholdt i Fosnavåg med  DK-Vestland som verter og arrangører. 85 breto-

neiere og mange flotte hunder deltok i et fint sosialt arrangement. Været og rammen rundt treffet 

var helt perfekt. Fredag var det sosialt samvær som fortsatte på lørdag – her med en festmiddag 
for alle deltakere. Søndag var det klart for vår store utstilling med Per Porsild som dommer. Vi 

gratulerer vinnerne og takker DK-Vestland for et godt sosialt arrangement, men dessverre med et 

negativt økonomisk resultat.  

 

Årbok  
Også i 2010 har klubben fått fram sin årbok – denne gang gjeldende for 2009. Det er Arne 

Klingsheim som har hatt hovedansvaret for denne. Årboka er ett av klubbens ”varemerker” som 

vi ønsker å fortsette med, men kostnadene og arbeidet stiller store krav til oss. Styret vurderer 

fortløpende både innhold og kostnader for framtidige bøker. På årsmøtet den 12. februar, vil 

styret legge frem sitt forslag til fremtidige utarbeidelse av Årboka. Styret takker spesielt Arne 
Klingsheim, Jon Aurebekk, Odd Harald Sørbøen og resten av dugnadsgjengen for arbeidet med 

årbok 2009. 
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Breton Base 

Denne har vært et av de viktigste verktøy vi har for avlsarbeidet. På årsmøte den 12. februar vil 

vi belyse hvilke muligheter vi har for den fremtidige oppbygging og bruk av denne databasen 

eller andre. Styret takker Jon Aurebekk, Arne Klingsheim og Odd Harald Sørbøen for det arbeid 
de har gjort med Breton Base. 

 

Distriktkontaktarbeid 

Våre distriktskontakter er på mange måter NBK’s ansikt utad – mot medlemmer i distriktene, og 

gjennom arbeidet opprettholder de kontakten mellom medlemmene og styrker samholdet i vår 
klubb. DK’ene gjør derfor et svært viktig arbeid for NBK. Det enkelte distrikt har tildelt hver sin 

hjemmeside på internett og denne brukes og skal brukes til nyttig informasjon til den enkelte 

leser. En stor takk til dere alle for godt utført arbeid i 2010. 

 

Samarbeid med andre raseklubber 
Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) i FKF. I tillegg korre-

sponderes det via e-post mellom klubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. NBK samarbeider 

også i stor utstrekning med distriktsklubber. 

 

Internettsidene 
Vår web-ansvarlige, Tor Einar Jørgensen gjør en meget god jobb med vår hjemmeside. Åsa 

Aarmo har bistått i dette arbeidet. I tillegg er DK-ene aktive med interessant stoff til sidene. 

Styret oppfordrer medlemmene til, i enda større grad, å bidra med stoff som er relatert til fugle-

hunder. Takk til Tor Einar og øvrige bidragsytere. 

 
Bretonkalenderen 2011 

Kalenderen for 2011 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember. Denne 

er blitt et viktig økonomisk bidrag til klubben, og var en meget flott trykksak. Stor takk til Henry 

Andersen, Martin Haugestad og trykkeriet for god jobb. Takk til alle fine foto som er sendt inn. 
 

Avlsråd 

Avlsrådet har i år som tidligere, bidratt til tjenester for oppdrettere, samt informasjonsspredning 

til medlemmer via årboka, internettsider og Fuglehunden. Styret takker rådet for godt arbeid og 

viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak. 
 

Bladet Fuglehunden 

Styret takker Marit Krogh for svært godt arbeid med våre sider som har utvikla seg til å bli allsi-

dige, interessante og lesevennlige. 

 
Eksteriørutvalg 

På årsmøtet i 2009 ble det bestemt at Bretonklubben skulle utarbeide et eksteriørkompendium, til 

hjelp for dommere og andre interesserte. Dette arbeidet er nå i sluttfasen, og sty ret vil takke de 

som har deltatt i dette arbeidet. Dette er, Tove Naper, Ann-Kaetrin Handberg, Christen Lang, Jan 

H. Monsen og Rune Østraat.  
 

Valpeformidling 
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Styret retter en stor takk til Ann-Kaetrin Handberg for sitt arbeid med valpeformidling og skri-

ving av utstillingskritikker til vår BB. Se for øvrig egen melding fra Ann-Kaetrin. 

 

Styret vil til slutt rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2010. 

  
Kjell N. Engen Kenneth Sveen Svein Hjelle Ole-John Sæther  

Arne Abel-Lunde Tor Eivind Båtnes Rune Østraat Martin Haugestad          

Geir B. Landmark 

 

Norsk breton klubb 2010 - resultatregnskap 
Inntekter   

  

Regnskap 2010 

 

Budsjett 2010 

 

3000 Medlemskontingent  266 650 385 000 

3001 Kollektivt innmeldte 13 090  

3100 Salgsartikler 20 082 35 000 

3200 Startkontingenter, Vinterprøve 64 000 110 000 

3201 Startkontingenter, Høstprøve 19 875 20 000 

3202 Startkontingenter, DK-aktiviteter 10 450  

3300 Deltakeravgift, Landstreff 68 193  

3301 Deltakeravgift, DK-aktiviteter 135 330 140 000 

3500 Bidrag, Årbok/Salg årbok 45 150 42 000 

3501 Annonser i årbok 23 000 28 000 

3502 Bidrag, Kalender 60 431 64 000 

3600 Sponsoravtaler 27 105 20 000 

3700 Parringsavgift 1 400 4 600 

3701 Import av valper/sæd 24 600 0 

3800 MVA-refusjon 28 821 26 400 

3900 Andre inntekter, Landstreff 12 321 36 000 

3901 Andre refusjoner 2 998 3 300 

 SUM INNTEKTER 823 496 914 300 

   

Kostnader 

    

5000 Godtgjørelser 18 800 19 800 

5100 Dommergodtgjørelse, Vinterprøve 30 495 86 000 
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5101 Dommergodtgjørelse, Høstprøve 8 205 0 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff 9 339 0 

5102 Dommergodtgjørelse, DK-aktiviteter 1 384 0 

5200 Andre godtgjørelser, Vinterprøve 14 565 0 

5201 Andre godtgjørelser, Høstprøve 2 849 0 
5202 Andre godtgjørelser, Administrasjon 3 121 0 

6100 Instruktørutdanning 28 000 0 

6200 Kontorrekvisita/administrasjon 5 188 2 600 

6201 Trykking, Årsmelding/Breton-info 6 900 8 000 

6202 Trykking, Kalender  21 100 44 000 
6203 Trykking, Årbok 103 995 100 000 

6204 Trykking, Landstreff 12 250 0 

6300 Telefon 9 287 8 500 

6301 Data/WEB-kostnader 17 087 34 000 

6400 Porto, Årsmøte 7 193 76 400 
6401 Porto, Årbok 24 300 0 

6402 Porto, Kalender 7 950 0 

6403 Porto, Landstreff 8 000 0 

6404 Porto, Administrasjon 10 613 0 

6405 Porto, DK-aktiviteter 1 200 0 
6500 AICEB 0 3 200 

6501 FKF-samarbeidsavgift 31 155 15 300 

6502 Kollektivt medlemskap NKK-avgift 280 8 000 

6503 Fuglehunden 137 650 142 000 

6600 Terrengleie, Vinterprøve 8 640 32 000 
6601 Terrengleie, Høstprøve 4 800 0 

6700 NKK aktivitetsavgift 7 754 18 600 

6701 FKF aktivitetsavgift 1 485 3 000 

6800 Premier, Vinterprøve 5 260 12 000 

6801 Premier, Høstprøve 950 0 
6802 Premier, DK-aktiviteter 1 710 0 

6803 Premier, Administrasjon 120 0 

6804 Premier, Landstreff 1 740 0 



 

 

14 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte 64 430 74 000 

7101 Reiseutgifter, NM -Lag 28 058 30 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon 7 241 0 

7103 Opphold/overnatting, Årsmøte 57 165 78 500 

7104 Opphold/overnatting, Landstreff 66 356 0 
7105 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter 61 500 0 

7200 Innkjøp av salgsvarer 4 373 15 000 

7300 Hq-avlesning 420 5 000 

7400 Import 29 406 15 000 

7700 Diverse kostnader, Administrasjon 25 183 29 500 
7701 Diverse kostnader, Jaktprøver 8 556 15 000 

7702 Diverse kostnader, NM -Lag 6 398 0 

7703 Diverse kostnader, Utstillingsutstyr 5 676 900 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter 54 560 0 

7705 Diverse kostnader, Landstreff 14 469 30 000 

 SUM KOSTNADER 987 154 906 300 

    

8040 Renteinntekter 8 347 6 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer 1 391 2 000 

 SUM FINANSPOSTER 6 957 4 000 

    

 ÅRSOVERSKUDD/ÅRSUNDERSKUDD -156 701 12 000 
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Norsk breton klubb  BALANSE 31.12.10 

 

NORSK BRETON KLUBB BALANSE 31.12.2010  

    

1201 Aksjer i Fuglehunden as 20 500  

 Sum Anleggsmidler 20 500  
    

1400 Varelager salgsartikler 35 405  

1401 Varelager, premier 14 473  

1500 Kunder, debitorer 15 405  

1590 Forskuddsbetalte kostnader 50 595  
1903 Kasse DK Troms 3 000  

1920 Sp.bank M-Norge, brukskonto 77 257  

1923 Sp.bank M-Norge, sparekonto 257 849  

1924 Sparebank Midt Norge DK Sør-Tr. 3 833  

1925 Bank 1280.26.52495 DK Østland N 14 936  

 Sum Omløpsmidler 472 753  

    
 SUM EIENDELER 493 253  

    

2000 Innskutt egenkapital 541 231  

2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) -156 701  

 Sum Egenkapital 384 530  

    

2400 Leverandør, kreditorer 6 818  
2910 Medlemskontingent 2011 57 720  

2920 Kalenderbidrag 2011 36 000  

2990 Annen kortsiktig gjeld 8 185  

 Sum Kortsiktig Gjeld 108 722  

    

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 493 253  
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NORSK BRETON KLUBB BUDSJETT 2011   

  Regnskap 2010 Budsjett 2011 

3000 Medlemskontingent  266 650 330 000 

3001 Kollektivt innmeldte 13 090 15 000 

3100 Salgsartikler 20 082 25 000 
3200 Startkontingenter, Vinterprøve 64 000 50 000 

3201 Startkontingenter, Høstprøve 19 875 0 

3202 Startkontingenter, DK-aktiviteter 10 450 15 000 

3203 Startkontingenter, Landstreff 0 10 000 

3300 Deltakeravgift, Landstreff 68 193 90 000 
3301 Deltakeravgift, DK-aktiviteter 135 330 130 000 

3600 Bidrag årbok / Salg årbok 45 150 40 000 

3601 Annonser i årbok 23 000 20 000 

3700 Bidrag kalender 60 431 50 000 

3500 Sponsoravtaler 27 105 15 000 
3800 Parringsavgift 1 400 3 000 

3801 Import av valper/sæd 24 600 15 000 

3900 MVA-refusjon 28 821 25 000 

3400 Andre inntekter, Landstreff 12 321 15 000 

3901 Andre refusjoner 2 998 3 000 

 SUM INNTEKTER 823 496 851 000 
    

5000 Godtgjørelser 18 800 19 000 

5100 Dommergodtgjørelse, Vinterprøve 30 495 30 000 

5101 Dommergodtgjørelse, Høstprøve 8 205 0 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff 9 339 5 000 
5102 Dommergodtgjørelse, DK-aktiviteter 1 384 2 000 

5200 Andre godtgjørelser, Vinterprøve 14 565 10 000 

5201 Andre godtgjørelser, Høstprøve 2 849 0 

5202 Andre godtgjørelser, Administrasjon 3 121 5 000 

6600 Instruktørutdanning 28 000 16 000 
6800 Kontorrekvisita/administrasjon 5 188 5 000 

6801 Trykking, Årsmelding/Breton-info 6 900 0 
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6802 Trykking, Kalender  21 100 29 000 

6803 Trykking, Årbok 103 995 65 000 

6204 Trykking, Landstreff 12 250 10 000 

6300 Telefon 9 287 10 000 

6301 Data/WEB-kostnader 17 087 25 000 
6400 Porto, Årsmøte 7 193 0 

6902 Porto, Årbok 24 300 0 

6903 Porto, Kalender 7 950 11 000 

6904 Porto, Landstreff 8 000 10 000 

6905 Porto, Administrasjon 10 613 29 000 
6906 Porto, DK-aktiviteter 1 200 6 000 

7600 AICEB 0 0 

7601 FKF-samarbeidsavgift 31 155 16 000 

6902 Kollektivt medlemskap NKK-avgift 280 1 000 

7603 Fuglehunden 137 650 140 000 
6600 Terrengleie, Vinterprøve 8 640 8 000 

6601 Terrengleie, Høstprøve 4 800 0 

7606 NKK aktivitetsavgift 7 754 5 000 

7607 FKF aktivitetsavgift 1 485 1 000 

6800 Premier, Vinterprøve 5 260 3 000 
6801 Premier, Høstprøve 950 0 

6802 Premier, DK-aktiviteter 1 710 3 000 

6803 Premier, Administrasjon 120 2 000 

6804 Premier, Landstreff 1 740 5 000 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte 64 430 45 000 
7101 Reiseutgifter, NM -Lag 28 058 30 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon 7 241 15 000 

7103 Opphold/overnatting, Årsmøte 57 165 55 000 

7104 Opphold/overnatting, Landstreff 66 356 50 000 

7105 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter 61 500 90 000 
7605 Innkjøp av salgsvarer 4 373 15 000 

7609 Hq-avlesning 420 4 000 

7610 Import 29 406 15 000 
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7700 Diverse kostnader, Administrasjon 25 183 29 000 

7701 Diverse kostnader, Jaktprøver 8 556 8 000 

7702 Diverse kostnader, NM -Lag 6 398 5 000 

7703 Diverse kostnader, Utstillingsutstyr 5 676 5 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter 54 560 5 000 
7705 Diverse kostnader, Landstreff 14 469 15 000 

 SUM KOSTNADER 987 154 857 000 

    

8040 Renteinntekter 8 347 8 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer 1 391 2 000 

 SUM FINANSPOSTER 6 957 6 000 

    

 ÅRSRESULTAT -156 701 0 
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Årsmelding fra valpeformidler 
 

Det har vært jevn aktivitet på etterspørsel av valper. De fleste søker info via mail, men 

ser en liten tendens til økt telefonkontakt, der indeks ofte er et tema, mange skjønner 

ikke hvordan det skal tolkes og spør hvor viktig dette  er. Det kan bli lange og koselige 

samtaler der alt tas opp til vurdering, hender jeg anbefaler en annen rase, da det er 

”fanghund” med interesse for tur i skog og mark som står høyest på ønskelista.  

 

Jeg synes å se det har vært greit å få solgt valpene til normal tid. Det har vært større 

etterspørsel enn tilgang på valper i 2010. Etterspørsel fra Sverige og Finland har vært 

liten. 

 

Oppdretterne er i stort sett lojale mot systemet med tilbakemelding til valpeformidler 

om fødsel, kjønnsfordeling, farge og lignende, med litt purring 

 

Ann-Kaetrin 
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Årsmelding fra DK Østlandet Nord/øst  
 

Apportkurs på Fetsund: 

Vi startet året med apportkurs på Fetsund. Her var det et stort engasjement hos delta-

gerne, under god instruksjon fra Tom Middelhuis. En meget god instruktør som trener 

fører like mye som hunden. 

 

Vintertrening i Espedal: 

Helgen 19 - 21. februar ble det arrangert vintertrening i Espedal. Dette har blitt en fin 

tradisjon her på Østlandet de siste årene under god ledelse av Madel Haugen. Her var 

det både nye og erfarne hundefolk som fikk en fin innføring av føring av hund i vinter-

fjellet. 

 

Villmarks messa: 

Helgen 8 – 11. april gikk Villmarksmessa av stabelen i Lillestrøm. Dette er også en 

vårtradisjon, og i år hadde bretonklubben ansvar for demonstrasjon av grunndressur og 

Jan Monsen loset arrangementet barn og hund flott i havn. 

 

Instruktørutdannelse: 

15 – 18. april får fire av deltagerne i DK gruppa delta på en flott helg, hvor de u tdannes 

til fase 1 instruktører i dressur av jakthunder. Alle bestod kurset med glans. 

Deltagerne var Tom, Sven, Kjetil og Martin. 

 

Apportkurs på Minnesund: 

Anne Lise hadde også i år sitt kombinerte apport og dressurkurs. Kurset startet i slutten 

av april og ble avsluttet i juni. Dette er et kjempefint arrangement, hvor deltagerne 

innføres i grunndressur, apport og duetrening. Deltagerne læret mye og hadde en fin 

innlæring i dressur av hund. 

 

Fellesutstillinga: 

8. mai ble fellesutstillingen avholt på Bogstad Camping. Det var 19 påmeldte hunder 

som deltok. Arrangementet ble ledet med god hånd av Monica. 

 

Familietreff på Halsnes: 

12 og 13. juni hadde vi vårt tradisjonelle familietreff på Halsnes. Vi hadde uheldigvis 

meget dårlig vær i år, noe som satte en demper på deltagelsen. Forøvrig hadde vi et 

meget allsidig program. Halgeir viste oss hvordan hunden skal klippes til utstilling, vi 

hadde natursti, dressurtrening, tan og Heidi en flott oppvisning i apport som involverte 

alle deltagere. 

 

Treningssamling på Krogstad: 
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6 – 8. august arrangerte Anders og Kjetil felttrening på rapphøns. Ett flott arrangement 

som alltid gir deltagerne en god opplevelse. 

 

Hunden klar til jakta: 

Helgen 4 – 5. september arrangerte Tom og Arild en treningssamling som skulle gjøre 

hund og eier mer forberet til jaktstart. Vi startet på lørdag hos Halgeir, hvor vi trente 

respekt på fugl med duer. Søndag var vi hos Stian og trente stand på rapphøns og fasan. 

Et arrangement som ble godt mottatt. 
 

Hilsen Arild 

 

Årsrapport fra DK Østland sør/vest 
 

Det går mot nyttår og tiden er inne for planlegging av aktivitetene for 2011. Året 2010 har vært 
et år hvor vi har gjort flere forsøk på å dra i gang både møter og aktiviteter, dog med vekslene 

hell. Tilbudet på duetrening hos Kjell Arne Lunde i Skien har stått åpent for medlemmene, med 

vekslende besøk. På den årlige utstillingen i regi av Vestfold Fuglehundklubb som arrangeres på 

Nøtterøy, var det bra oppmøte og med bra resultater. Vår samling i Vestfold Fuglehundklubb sitt 

trenings terreng 7. august, med trening på levende fugl og instruksjon som en op pfriskning før 
jakta gikk veldig bra, Påmeldingen var noe tynn med kun 7 hunder, men med Jan Aanes som 

instruktør, fikk de fleste med seg gode tips på dressur og alle fikk prøve seg på levende fugl. Det 

ble også gjort forsøk på et møte 26. august og 2. september, hvor det var lagt opp til info og kurs 

i kortversjon om førstehjelp på hund på tur og jakt. Disse møtene måtte vi dessverre avlyse da det 

kun var 5 stykker som meldte sin interesse. I år som i fjor ble vårt uoffisielle Østlandsmesterskap 
arrangert i Kvelde terrenget til Vestfold fuglehundklubb og gikk av stabelen 6. november med 

god deltagelse både på UK-AK. Med Per Tufte som dommer ble dagen en fin opplevelse for alle 

deltagerne og med stolte vinnere i både UK og AK. Da vi 2011 har tatt på oss ansvaret for lands-

treffet, så har det gått med mye tid til møter og inngåelse av avtaler. Treffet skal i 2011 skal gå av 

stabelen i Stavern i juli måned. Her står det igjen en del detaljer, men planleggingen er i god 
gang og arrangementet vil bli presentert på internett og på årsmøte i februar måned. 

Som konklusjon på året som har gått, så er det vanskelig å få god nok deltagelse på møter og 

samlinger som vi prøver å dra i gang. Det ser ut som om medlemmene har mange jern i ilden og 

prioriterer andre aktiviteter. Det blir i forkant av planlagte arrangement sendt ut e-post til de 

fleste i gruppa samt at vi legger det ut på vår WEB side, men vi står på videre og så får vi se hva 
vi klare i løpet av et nytt år i 2011. 

 

Mvh Dk Østlandet Vest/Sør Jan Ivar Johannessen 

 

Årsrapport fra DK Rogaland 
 

Det holdes et årlig samarbeidsmøte mellom distriktskontaktene i raseklubbene og Rogaland 

Fuglehundklubb. Formålet med møte er å kartlegge hvilke aktiviteter vi bør samarbeide om og 

koordinering  av disse. På bakgrunn av samarbeidende klubbers arrangementer har våre med-

lemmer hatt en god del arrangementer å velge mellom i 2010. 
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Aktiviteter: 

Dressurkurs I, januar 

Dressurkurs II, mai. 

 Vintersamling I, 6-7. februar på Sirikrok i Sirdal. 
Vintersamling II, arrangert i mars på Neseheia. 

Apportkurs,  mars. 

Vann/spor kurs,  mai. 

Utstillingskurs, i juni. 

Sauedressur, oppstart juni. 
  

Skyting på Lye leirduebane, oppstart april og fram til sept. 

Rypetelling, 6-8. august. 

Høstsamling / anleggsparti (trening for jaktprøve), 21. august i Sirdal. 

 
Medlemskveld: 

Tema: Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 

Den overordnede ideen i prosjektet er å utvikle en forvaltning av rype og skogsfugl som er viten-

skapelig basert, bærekraftig og økonomisk lønnsom. Småviltressursene er i dag ikke optimalt 

forvaltet og utnyttet og det finnes et betydelig potensial for å øke verdiskapningen knyttet til 
høsting av rype og skogsfugl. Tverrfaglig forskning vil gi et grunnlag for å utforme og velge 

forvaltningsmodeller som er bedre tilpasset typer av terreng, bestander, bruksforhold og innsats-

faktorer hos ulike typer grunneiere. Under foredraget av Hans Christian Pedersen fikk vi vite 

mer om prosjektet, status og hva dette ville bety for oss og våres jakt i dag og i fremtiden, med 

eller uten hund. 
  

Medlemsmøtet for nye medlemmer: 14.11.2010   

28 ferske medlemmer fikk svar på det aller meste! Tema som det ble pratet om var blant annet: 

Generelt om Rogaland Fuglehundklubb aktiviteter (dressur, apport, søk-apport, -utstilling, tre-
ningsterreng) Jakt og apportprøver Trening og kosthold  

  

Utstilling, jakt og apportprøver: 

Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangert 13-14. februar. 

Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangert 5-7. mars. 
Apportprøve, Bråstein, AVLYST 

Utstilling, Vaulen, arrangert juni. 

Apportprøve, Horve, arrangert av NVK i juli. 

Jaktprøve høst, Sirdal, arrangert 27-29. august. 

Jaktprøve lavland, Forus, arrangert 29 - 30. oktober   
 

Mvh. Terje Egeland DK Rogaland 
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Årsrapport fra DK Hordaland 

 
NBK s avd. Hordaland har nå 56 medlemmer. Vi prøver å få med oss flest mulige på div. aktivi-

teter. Derfor har NBKs avd. Hordaland hatt samarbeid med NJff / S&FJ & VFK i løpet av 2010. 

Dette har vi gjort, fordi vi tidligere har hatt dårlig oppslutning på våre egne aktiviteter. Vi vil 
fortsette dette samarbeidet også i 2011. Samarbeidet har ført til at vi nå kan tilby flere aktiviteter 

til våre medlemmer. Men vi håper å se enda flere medlemmer på aktivitetene i 2011. 

 

Bra oppmøte på fellestrening, trass ekstremkulde-varsel den 9. og 10. jan. 

Så er treningshelga på Brandset vel overstått og me er tålig fornøyd med oppmøtet siden de 
meldte såpass kaldt vèr i helga. Men fremdeles er det stort sett kun de aller ivrigste som møter 

opp på arrangementene, det hadde vært kjekt å sjå fleire av de andre medlemmene med Breton “i 

action” også..... men dere kjem kanskje etter kvart?? Fredag ble det i Haugsvik satt kulderekord 

(siden 1981) med 33 minus, så det ble livlig diskutert om det kunne la seg gjennomføre trening 

på lørdagen. Starten ble derfor utsatt så me kunne ta ein ny vurdering lør. morgon og då var det 
“kun” 25 minus på campingen og me antok det då ville vera eindel mildare oppe i dalen. Dette 

var riktig, det var 19 minus då dei parkerte på Brandset kl. 12.30 og det var 4 friske unghunder 

frå 7-15 måneder som satte i gang å trene denne dagen. De kom diverre ikkje i fugl men fekk no 

sett litt av kva som bur i desse håpefulle.. 

Søndagen var det 2 unghunder som tok turen og de fekk 4 timer ute i det forholdsvis kalde vèret, 
ei heller denne dagen ble det ikkje observert fugl men det var visst rikelig med andre interessante 

spor for iallefall den ene av de unge- masse ferske og spennende harespor.. Håper det sig ned 

meir fugl etter kvart som snømengdene i fjellet øker. Det har jo pleid å vera godt med fugl der 

oppe siste årene men enno er det nok litt lite snø, diverre. Takker for sporty oppmøte.  

 
Ingen suksess under Bergnesdekkenet for Bretons i år. 

I år var det diverre kun ein deltakende Breton i Bergensdekkenet som gjekk av stabelen forrige 

helg, det var unge Skogafjellet`s Aura på 9 måneder som diverre ikkje klarte å holde søksmessige 

kvaliteter til å få være med til siste runde. Ho ble stilt for trenings del og eier hadde ikkje ambi-

sjoner om å gjøre noe stort der. Så i år ble det diverre ikkje “storeslem” til Bretonene under dette 
mesterskapet men me kjem kanskje sterkt tilbake neste år?? Resultater og referat er å finne på 

http://www.v-f-k.no 

 

Rapport etter treningssamling Gaularfjell 19.-21. feb.  

Ved ankomst Gaularfjellet viste termometret 12 minus, det snødde lett og vinden var frisk. I alt 
11 hunder stilte. 3 Breton ekvispasjer fra Hordaland, 3 fra Sogn, og ellers var rasene Pointer, 

Engelsk-, Irsk og Gordon setter representert. Lørdag morgen delte vi oss i 2 parti, et tispe og et 

hannhund parti, så slipptid ble det nok av på alle. Været kom seg utover dagen, og vi fikk med 

oss et gløtt av sol. De fleste ekvipasjene kom i fugl på ett eller annet vis - men dagen var preget 

av 
lette fugler og tungt føre. Søndag tok oss i mot med strålende solskinn, lett bris og 14 minusgra-

der. Denne dagen ble det arrangert fylkesmesterskap for Sogn så vi hadde et rent Breton parti, og 

et parti for de som stillte i mesterskapet. Breton partiet fant en del fugl denne dagen men vi fikk 

ingen skikkelige fuglearbeid. Det ble en del støkk. Dagens kanskje største høydepunkt for en av 

unghundeierne var når valpen viste at hun kunne sekundere makker. Beklageligvis ble det ikke 

http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/bra_oppmte_pa_trening_trass_ekstremkulde-varsel/
http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/ingen_suksess_under_bergnesdekkenet_for_bretons_i_ar/
http://www.v-f-k.no/
http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/rapport_etter_helgens_treningssamling_gaularfjell/
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ble observert noen fugl i situasjonen. Hordalandsgruppen takker Vestlandet Nord og Sogn JFF 

for hyggelig lag, i flotte terreng, og håper vi kan få til flere samlinger i fremtiden  

 

Snørekjøring om kveldene 

Snørekjøring ble arrangert gjennom hele vinteren 1 til 2 kvelder i uken. Det var svært gode for-
hold gjennom hele vinteren.  Takket være den flotte vinteren vi hadde. Normalt er dette nesten en 

umulighet for oss her vestlandet. Stor takk til Linda og Eigil Haug som arrangerte dette for oss.  

 

Resultatliste fra utstillingen på Vestlandets Fuglehund Festival  

Dommer Hilde Kvithyll. 
Æffy 1. UK Olaf Hafstad 

I K M Groix 1. UK Øystein Eide 

Stegg 1. AK Thor Askeland 

Rypkleppens B Rambo 1. AK Ingolf Dahm 

Tråsletten`s Senico 1. BK 1. BKK CERT CK 1. BHK BIM Eva Hafstad 
Brufjorden`s Brita 1. JK Terje Eikanger 

Brufjorden`s Dordi 1. UK HP Svein Hjelle 

S G Tekla 1. AK Andre Michelsen 

Khira 1. AK CK Alf Inge Johannessen 

Tess 1. AK Frank Rørlien 
Skogafjellets Aura 1. BK Eigil Haug 

SA Amaya  1. BK Arne Klingsheim 

Orreskogen`s Tango 1. BK Eigil Haug 

Brufjorden`s Eb Assi 1. BK 1. BKK CK 1. BTK BIR Svein Hjelle 

 
Premieliste Hordaland vinteren 2010 

Totalt ble det følgende premieliste etter vintersesongen:  

2 UK til SA Amaya til Arne Klingsheim på Brandset 

2 AK til Orreskogen`s Tango og Eigil Haug, også på Brandset 
6 VK til Midtfjellets Cat Claw og Rune Østraat/Kjetil Bjotveit 

3 UK til Skogafjellet`s Aura til Eigil Haug på Grotli 

1 UK til Tråsletten`s Senico til Eva Hafstad 

 

Premierte hunder Apport 2010  
Så er apportprøvesesongen over, og i år har me hatt fleire lokale Bretons i sving;) Det ble kun 

Orreskogen`s Tango og Eigil Haug som ble premiert på Vestlandets Fuglehund festival, dei fekk 

ein 3 AK ved denne prøven. 

På NVK sin Askøyprøve fekk Olaf Hafstad og Æffy (Velvet Dei Fiorindo - Toya) 3 pr. UK 

lørdag og 2 pr. UK søndag. 
På Holleia fekk Orreskogen`s Tango 3 + 2 AK med fører Eigil + Linda Haug 

På Rasen prøva fekk Olaf Hafstad og Tråslettens Senico ( Tråslettens Wirco- Bonnee Des Plaie-

nes Dauxennes ) 1 UK (20 poeng) og har dermed 1 UK Samlekombinert i år;) Me gratulerer så 

mykje, dei vil nok med dette hevda seg godt i kampen om å bli årets Kombinerthund UK!! 

Olaf Hafstad fekk seg her ein ny flott 2 UK med Æffy på samme prøve.  
 

Premierte Hordalandshunder haust 2010  

http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/nsker_du_nokon_a_snrekjre_med_om_kveldene/
http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/premieliste_hodaland_vinteren_2010/
http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/premierte_hunder_apport_2010/
http://breton.no/index.php/hordaland/index_enkeltsak/premierte_hordalandshunder_haust_2010-_hgfjell/
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Totalt ble det følgende premieliste etter høstsesongen 

Raggsteindalen 2 UK til Tråslettens Senico og Eva Hafstad 

Raggsteindalen 3 UK til Skogafjellets Aura og Eigil Haug 

Raggsteindalen 1 UK + 3 UK til SA Amaya og Arne Klingsheim 

Geilo 1 UK til SA Amaya og Arne Klingsheim 
Kongsvold 2 UK til SA Amaya og Arne Klingsheim 

Eidskog 1. pr. kvalifisering NM skog til Rissa og Eigil Haug 

Smøla 1 UK til Tråslettens Senico og Eva Hafstad 

Os 2 AK Skog til Rissa og Eigil Haug 

Os 3 AK Skog til Kita og Bengt Øvsttun 
 

Me gratulere så mykje. 

 

Vennlig hilsen Olaf Hafstad DK Hordaland 

 
 

Årsrapport fra DK Vestland Nord 
Mangler. 

 

Årsrapport fra DK Sør Trøndelag 
 

Vinter og høst har vi en gang i måneden hatt temakvelder i lokalene til Buvik elektro som vi er så 

heldige å få låne. Der har vi hatt forskjellige kåsører, noen har tilknytning til klubben og noen fra 

hundemiljøet rund Trondheim. Temakveldene har vært godt besøkt med mellom 10 og 20 delta-

kere. 
26-28. februar hadde vi treningssamling på fjellet  

6. mars hadde vi unghundsamling på fjellet hos Joar Selnes i Lensvik 

Prøven på Dovre gikk av stabelen 20-22 mars. 

Hver mandag, vår og sommer har vi hatt samlinger i en gapahuk som vi disponerer i utkanten av 

Trondheim. Der har det til dels vært dårlig oppmøte i år. Vi har ikke hatt noe spesielt opplegg på 
de kveldene bortsett fra bål kaffe, hoinnprat og sosial trening for hundene. Vi har vel konkludert i 

at det dårlige oppmøte delvis sky ldes at vi også har hatt leirdueskyting en gang i uken på banen 

til Melhus jff. Det blir vel litt mye. På leirduebanen er det som regel en fast gjeng på 4-7 stk som 

har vært å skutt to-tre serier. 

Vi har avgjort at vi skal prøve gapahuken og leirduebanen igjen til våren men kutter ut gapahu-
ken for å kanskje får til noe lignende opplegg på leirduebanen hvis det blir dårlig oppmøte. 

24-25. juli hadde vi Tamfugltrening hos Gudbrandsdalen jakt og fuglehundsenter. Der var det ca 

12 betalende som over to dager fik trent på stand og rios 

29. Juli hadde vi jordbærspising og skyting hos Skinstad i Orkdalen 

I høst har vi hatt et dressurkurs hos Ann Kathrin og Gunnar Handberg. Der var det 13 p åmeldte 
hunder men det ble frafall av et par hunder. Vi hadde Pål Skarstein som instruktør i år også. Det 

er et populært og trivelig kurs med en utrolig dyktig og engasjert instruktør. 

24.nov hadde vi julebord med ca 60 gjester der vi koste oss med julemat og hoinnprat. Vi hadde 

også en kommende sangstjerne, Camilla Rakbjørg som var med i X-faktor som kom for å synge 

et par sanger for oss. En vellykket og trivelig kveld. 
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Ellers har vi hatt stand på både sølvhundutstillinga og fellesutstillinga. 

 

Hilsen Frank Jensen DK Sør Trøndelag 

Årsrapport fra DK Nord Trøndelag 
Mangler. 

 

Årsrapport fra DK Nordland Sør 
 

Feb.2010 Samling i Hattfjelldal den 26-28 Feb. Avlyst pga.Vær/dårlig føre. 

 

Mars 2010 Apportkurs m. Mattias Westerlund i Regi av Rana JFF i Mars.  
 

Juli 2010 Samling i Mosjøen med gjennomgang/innføring i Regler for Fuglehundprøver den 

17.Juli. 

 

November 2010 Hundekveld for fuglehundfolket med Mattias Westerlund i Regi av Rana JFF 
den 17.Juli. 

 

 

Vennlig hilsen DK Nordland Sør Randi Mathisen 

 

 

Årsrapport fra DK Nordland Nord 
 

 Året 2010 har vært preget av mange omveltninger og ny livssituasjon for mitt vedkommene og 

det har gitt seg utslag i lite aktivitet som DK i året som nå er omme. Men noe har da blitt gjort :-) 
I utgangspunktet har jeg som hovedregel at vi i Breton klubben skal sammarbeide nært med 

den/de lokale store klubbene som BJFF og ikke konkurere eller utelukke dem. Dette har ført til at 

jeg har henvist våre medlemmer til sidene deres og ikke laget så mange egne tilstelninger. Men 

jeg vet at det har vært godt representert av vår rase :-) Det viste seg å være vanskelig å få til det 

årlige treningssamlingen som vi pleier å ha i Februar i Saldal. Dette fordi jeg manglet folk til å 
hjelpe meg med bla. instruksjon ol. 

Jeg fikk tatt sone 2 kurset i Dressurinstruksjon i vår :-) og med det kurset dekt av BJFF måtte jeg 

holde et dressurkurs i vår for klubben. Det medførte at det ikke var tid eller rom for å sette igang 

egne såkaldt «Mandagtreff» som vi har pleid å ha.  

Ting som er blitt gjort i året 2010 : 
- 2. januar 2010 hadde vi vår årlige 2.juledagstur.Den ble flyttet til januar etter ønske fra mange 

medlemmer. Det fungerte fint og var 13 fornøyde firbente med sine respektive. 

- 16. februar 2010, hadde Salten fuglehundklubb hentet inn Robert Sørli til å holde foredrag om 

foring og trening av hund. Et meget intressant kveld, der Breton folk var tilstede. 

- 24-25 april 2010 var BJFF sitt klubbmesterskap i Saltdal. Greit oppmøte fra Breton eiere. 
-.Mai og Juni  2010. BJFF sitt kurs i grunndressur ble avholdt av meg :-) Det var 4 Breton 

påmeldt, noe som er veldig bra :-)  
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- 1. juni 2010. Elin Nesse holdt kurs i utstillingsteknikk på Bestemorenga.Det trengtes for mange 

hunder og eiere. 

- 12. juni 2010. BJFF sin hundeutstilling. Der gjorde Breton det veldig bra. Det ble mange 1 

premier og stor stas. Bla en Breton som vant valpeshowet. Det ble avsluttet med en veldig 

trivelig afterdogging i Teltet i Bodø på kvelden tradisjonen tro. 
- 19. juni 2010. Salten fuglehundklubb hadde utstilling på Lundhøgda Camping på Fauske. 

Der var det og mange Bretonger som fikk mange og høye premier :-) En Breton som vant hele 

Valpeshowet ! 

- Mai-juli 2010. Da jeg hadde sett på treffene vi hadde hatt på Norsia hos Hege tenkte jeg at det 

var på tide å gjøre en vri på dem. Det vi gjorde på norsia var ikke helt bra læring og ble mye 
dominering og ikke helt god oppførsel på hundene. Så de sosiale treffene på Heggmoen på 

Søndagene ble litt annerledes.. Først hadde vi fra kl 18.00 , så flyttet vi dem til 12... Det kom 

ikke så mange på disse. En grunn kan være at tidspunktene var upassende, en annen grunn kan 

være det at nå skulle hundene være i bånd mens vi satt.. Hvem vet. Disse ble avsluttet på 

sommeren. 
- 7-8. august 2010. BJFF sitt klubbmesterskap SALTEN DERBYET. Det ble avlyst da 

grunneierene nektet oss å bruke områdene. Dette ble begrunnet av at det hadde blitt observert en 

del personer som tjyvtrente hund lenge før båndtvangen var over. Dette er veldig beklagelig og 

håper ikke våre medlemmer er av dem. 

- 13. november 2010. Salten fuglehundklubb sitt klubbmesterskap i Vestvatn. Der va det to 
Breton som var representert. Begge i UK og der ble den nr 1 og nr 2. Så da kan vi smykke oss 

med tittelen Klubbester UK. Salten fuglehundklubb 2010! 

- 26. desember 2010. Den årlige romjulsturen skal gå av stabelen på Heggmoen. Kl 12.30. 

 

Hilsen DK Nordland Nord Lena Borlaug Jensen 

 

 

Årsrapport fra DK – Troms  

 

Det første arrangementet i distrikt Troms 2010 var treningssamlingen på Arnøya 6-7. 

februar. Ca. 30 stykker møtte opp på Lauksletta pensjonat for å delta på sa mlingen. 

Som vanlig var det mye fugl i terrenget så alle fikk nok treningstid på Lørdag. Søndag 

kunne de som ville delta i et uoffisielt klubbmesterskap. Her ble unghundklassen vu n-

net av Litjåsen’s de Rene og Gunnar Guttormsen mens Åpen klasse ble vunnet av JBS 

Leiki og Paul Aandahl. Leiki og Paul ble i tillegg kåret til samlingens beste ekvipasje 

og Paul kunne derfor innkassere en flott ny jaktdress sponset av Winsport AS på Fin n-

snes, (Leiki var nok fornøyd hun også). Lauksletta pensjonat stilte som vanlig opp med 

ypperlig Nord-Norsk bevertning til deltakerene, så Bretongjengen kommer tilbake også 

i 2011. 

I februar ble det startet opp med organisert vintertrening i treningsterrenget på 

Brensholmen. Dessverre viste det seg å være dårlig oppmøte på disse treningene, noe 

som nok har sammenheng vinterprøvene. Men en liten kjerne Bretoneiere møtte opp og 

fikk god trening på Brensholmenrypene. 
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 Terrenget på Brensholmen derimot har vært mye brukt gjennom vinteren. Flere av 

medlemmene kjøpte treningskort for sesongen 2009/2010 og benyttet seg av terren get i 

tiden utenom båndtvangen. Medlemmene har også gjort en utbedring av hytta i terren g-

et, bl.a. er det satt opp et nytt toalett i tilknytning til hytta. 

I Tromsø fortsatte vi i 2010 med ukentlige samlinger i kroken i sommerhalvåret. Her er 

det mulighet for hundene å løpe fritt i båndtvangstiden, og både hunder og eiere får 

mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Dessverre er distriktet vårt stort så det er 

bare de tilhørende Tromsø og nærområdet som får benyttet seg av dette tilbudet, men vi 

har jobbet med å få til lignende andre steder i distriktet.  

Helgen 13.-15. august hadde vi treff i Nordreisa. I år var det godt over 30 som møtte 

opp til denne samlingen. Nytt av året var at Tor-Eivind hadde satt opp en flott hytte, 

som medlemmene kunne leie for helgen. Helgen bestod av trening og sosialt samvær. 

Hundene fikk prøve seg på tamduer, og de som ikke var opptatt med det kunne trene på 

generell dressur. Lørdagskvelden var det grillmat på menyen Dessverre så åpnet him-

melens sluser seg under grillingen så maten måtte nytes innendørs, men så lenge man 

har godt humør og en stor lavvo så ordner det meste seg. De aller fleste hygget seg i 

lavvoen til langt utpå natt. Været forbedret seg dessverre ikke i løpet av natten, og 

enkelte opplevde at teltet ble tatt av den sterke vinden. Noen valgte derfor å evakuere 

området tidlig søndagsmorgen. Vi bestemte oss derfor å avlyse programmet for søndag. 

 

Vi har også i 2010 fått flotte premieringer på Troms -hundene både på jaktprøver og 

utstilling. Vi vil spesielt nevne Reisavannets B-Java til Tor-Eivind kan smykke seg 

med tittelen Norsk Jakt Champion. I tillegg har vi fått to nye VK-hunder og flere 1. 

UK.  De premieringene vi har funnet er listet opp i tabellene nedenfor. Vi beklager hvis 

det er noen vi har glemt. Mange gratulasjoner til hunder og eiere. 

 

For Distrikt Troms 

Kurt Landau og Heidi Johansen 
 

Årsrapport fra DK Vest-Finnmark  
 

For avd vest Finnmark startet året med en felles treningshelg sammen med avd Troms 

på Arnøya i februar. To av medlemmene tok seg tid til en helgesamling, men overnat-

ting på trivelige Lauksletta pensjonat.    

I  februar deltok flere av våre bretonner på klubbmesterskapet til Vest FInnmark Fugle-

hundeklubb, og tok sigeren både i UK og i AK. Vi skulle også ha en treningssamling i 

slutten av februar, men den måtte avlyses pga ekstrem kulde. 

  Flere av medlemmene våre har deltattt på jaktprøver, både vinter og høst, og vi har 

mange gode resultater å vise til. Spesielt gledelig var det at Unghund Arctic Cup vinner 

2010 kommer fra vår avdeling og heter Cessna. Hun stakk forøvrig også av med seier i 

Apetitt Cup i UK i 2010 og Fuglehund Cup vinter 2010 og ble Årets Breton Unghund. 



 

 

29 

Vi har også en til rekord i vår avdeling. Den var det Litjåsens de René som stod for. 

Han er den breton unghund som har flest 1.UK på jaktprøver noen sinne. Ikke mindre 

enn 10 stk. 

Vi har også noen som har deltatt på utstillinger i sommer.  Dessverre deltok ingen fra 

vår avdeling på Landstreffet 2010. 

På høsten har også mange breton eiere fra vår avdeling vært med på rypetaks ering for 

FeFo, organisert av Vest Finnmark Fuglehundklubb.   

Flere medlemmer representerte også rasen på høstens Klubbmesterskap i VFFK, hvor 

vi hevdet oss med en velfortjent 3.plass. 

I november hadde vi årets siste treningssamling på Hatter, hvor vi vasset i snø og fugl. 

Ellers har Geir Birger stått for jevnlige møter en kveld i uka i Alta, for dressur og mil-

jøtrening. Andre fuglehundraser har også deltatt sammen med  dem. 

 
Anne Grethe Bakkevold DK Vest- Finnmark  
 

Årsrapport fra DK Øst-Finnmark 

 
Hos oss har det vært liten aktivitet siste året, det har vært gjennomført felles treninger med hun-
dene våre. Disse treningene har hatt variabelt oppmøte.  

Vårt tidligere faste familiearrangement med hele familiene tilstede har ikke vært gjennomført 

grunnet manglende tilgang på de lokalitetene som har vært benyttet tidligere, samt mulighetene 

for NBK's medlemmer til å delta. 

  
Dette er i kort den lille aktiviteten som har vært hos oss. 

  

Hilsen Bjørn Løkås DK Øst-Finmark 
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Årsmelding fra avlsrådet NBK 2010 
 

Medlemmar: 

Leiar: Jan B. Skrøppa 

Medlemmar: Øystein Ahlstrøm, Per Jonny Skjæran, Tore Sørensen og Åsa Aarmo. Åsa 

Aarmo har ”vikariert for Magne Koløy, som har måtte melde seg delvis passiv grunna 

sjukdom. Tore og Per J valte å gje seg i AR på seinhausten. Åse Kristin Andersen og 

Paul Aandahl har kome inn som nye medlemmer. Andre personar som AR har hatt stor 

nytte av: Kvalpeformidlar Ann Kaetrin Handberg som også har skrive alle utstilling s-

kritikkane i Årboka, Jon Aurebekk og Arne Klingsheim som har bidrege med div opp-

dateringar med BretonBase oa. Odd Harald Sørbøen, som hjelper til når det trengs, 

Anders Ellefsen som hentar ut hoftebileter hjå NKK og sender dei til Strinda Smådy r-

klinikk for HQ avlesing. Ingolf Hanssen som har lese av hoftebileter og gitt dei HQ 

tall, Hege Meldal som jobbar med å kartlegge bretonen si helse og koordinerar epile p-

siundersøkelsen som var i 2009. 

Lena Borlaug, Britt Halvorsen, Anne- Lise Vedeler og Madel Haugen har skrive jakt-

prøvekritikkane som de kan lese i Årboka og på bretonbase. 

 

Tusen takk til alle saman! 

 

1. Kontakt og møteverksemd 

Den hovudsaklege kontakta mellom medlemmane i AR er via telefon og e-post. Det 

har vore 3 telefonmøter og fleire frå AR møtast i Trøndelag årsmøtehelga. 

Utover dette har det vore utallige mailar mellom alle i AR og ein del telefonar mellom 

enkeltpersonar. 

Det er i periodar svært høg aktivitet i AR og då er det nesten ikkje ein einaste dag utan 

fleire mailar eller telefonar, som ein må svare på. 

Medlemmar i NBK er flinke til å bruke AR,  når det gjeld spørsmål som gjeld avl, men 

også ein heil mykje andre spørsmål blir stilt. 

 

2. Aktivitet 

Det ble født 166 kvalpar i 2010 i totalt 29 kull, der 21 kull var etter godkjente paringar. 

I 2009 vart det født 205 kvalpar i 32 kull der 24 kull var etter godkjente paringar. AR 

har sendt ut forslag på hannhundar til 21 tispeeigarar i 2010 og utanom disse er det 

fleire som har spurt og fått godkjenning på hannhundar dei har ønsket å bruke. Det er 

altså ein nedgang i tal fødde kvalpar  i 2010, omkring 22 % som skuldast færre kull og 

lågare kullstørrelse enn for 2009.    

 

3. Avlstal 

Indeksberekningane for jaktlyst, viltfinnarevne og avlstal for hofter,  har blitt utført av 

Reiner Beuing på same måte som tidligare, men dessverre har det berre blitt ei oppd a-
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tering i 2010. Ein har no fått ein endeleg avgjersle om at Beuing ikkje lenger kan utføre 

indeksberekningar for NBK framover. Ein har difor hendvendt seg til Jørgen Ødegård, 

som vil utføre indeksberekning etter NBK sitt ynskje. 

 

4.  Utstillingar/eksteriør 
Utstillingar 

2010 er det registrert 180 forkjellige hunder som til saman er stilt 249 gongar på utstil-

ling. 150 har fått 1. premie (1. KVAL.)  Dette gir en premieringsprosent for 1. premie 

på 60 %. 

 

NBK`s landstreff: 

 

BIR: NV-09 Coco Du Vallon La Rigaude (Int Ch Tempo Du Vallon De La Rigaude – 

Ustie Du Vallon De La Rigaude) til Lars Farnes  

 

BIM: NV-05 NORDV-06 Brufjorden`s SK Buster (Keiko – Sarah De L`ardour) til 

Tove og Hans Anton Naper 

 

Norsk Vinnarutstilling: 

 

BIR: Orreskogen`s A-Brie (Schatchmo – Brustinden`s E Ulla) til Geir Dølo Aase 

 

Nordisk Vinnarutstilling 

 

BIR: Decorum Hera (Brufjorden`s LX Frekk/Baywillow Nocturne) til Jan H. Monsen 

 

Ny utstillingschampion: 

 

NORD UCH, S UCH, DKV-10 Bonnee des Plaines Dauxeenes  (FR JCH Thor du 

Mas des Capeliers - FR JCH Polka de la Souce aux Perdrix). Eigarar Bjørn Tråslett og 

Veisa Virkula 

 

5.  Jaktprøver  
Alle jaktprøvestartar har enno ikkje blitt registrert hjå NKK, så tala som er prese ntert 

under har truleg noko avvik i forhold til dei reelle tala. Komplett og oppdatert liste vil 

bli lagt ut på nettet straks dei føreligg, og det vil kome i årboka. 

 

Premieringsprosenten er pr no på 18,7%, medan den i 2009 var 21,2 og i 2008  var den 

19,6% 

Deltaking og premieringsprosent 2010 
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DELT/KLASSE UK PR% AK PR % VK  PR % ALLE PR % 

VINTER 154 24,70% 212 17,0% 130 17,0% 496 19,3% 

HØST 135 14,8% 156 13,5% 78 19,2% 369 15,2% 

LAVLAND 17 17,6% 43 16,3% 22 45,5% 82 24,4% 

SKOG     35 34,3%     35 31,0% 

SUM 306 19,1% 446 16,8% 230 20,2% 982 18,7% 

 

Til samanlikning så hadde vi desse tala i 2009: 

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

VINTER 206 22,8 281 19,6 102 16,7 589 20,2 

HAUST 157 26,8 167 19,8 63 14,3 387 21,7 

LÅGLAND 26 30,8 20 10 7 71,4 53 28,3 

SKOG     67 20,9     67 20,9 

SUM 389 24,9 535 19,4 172 18 1096 21,2 

 
       Gjennomsnitt talkarakterar. 

 Antall Antall Antall Viltf Jakt Fart Selv- Søks Revi Sam 

 hunder starter Situasj. evne lyst  stend. bredde ering arbeid 

Gj.snitt -09 232 5,0 3,0 3,13 4,3 4,2 5,8 3,6 3,7 3,9 

Gj.snitt -10 209 4,7 3,4 3,17 3,95 3,96 5,64 3,35 3,45 3,78 
 

6. Årets hundar 
 

Årets Hund jaktprøve. 

1. Velvet dei Fiorindo (Marly Dei Fiorindo/Penny Dei Fiorindo) 2x1.VK 

m/CACIT, Nr. 3 individ NM vinter-Lag, 3.plass NM Lag høyfjell, 2.plass  in-

vid NM Lag høyfjell, 2.VK NM Høyfjell kvalifisering,2.VK, 5.VK semifinale, 

3VK semifinale. 27 poeng. Tove Løvås og Nils B. Skaar. Oppdrettar: Al-

levamento Dei Fiorindo, Italia 

 

2. Holmevass B Gilli  (Hot Chilli/NJCH Brustindens D Masi) 4.VK NM lavland 

kvalifisering,  4.VK finale, 4x1AK skog, 15 poeng e/f og oppdrettar Arne 

Abel-Lunde 
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3. Cessna Av Sáráhkká (NUCH TP Odin/Akira) 4x1.UK, 3.UK, 3x2.UK, 

1.premie Arctic Cup kvalifisering, Vinner av Arctic Cup 2010, 1.AK. 15 po-

eng. e/f og oppdrettar Anne Grete Bakkevold.  
 

Årets unghund. 

1. Cessna Av Sáráhkká (NUCH TP Odin - Akira) 4x1.UK, 3.UK, 3x2.UK, 

1.premie Arctic Cup kvalifisering, Vinner av Arctic Cup 2010. 12 poeng. E/f 

og oppdrettar: Anne Grete Bakkevold.   

 

2. Litjåsen's De Renè (Bekkauren's Mailo - NJCH NUCH Suhlegan 

Princes)4x1.UK 2x2.UK, 8 poeng. E/f Gunnar Guttormsen. Oppdrettar: Gun-

nar og Ann K. Handberg 
 

Årets kombinerthund 

Tråsletten`s Senico (Tråsletten`s Wirco/Bonnee Des Plaienes Dauxennes) 

1UK apport, 1UKx2 og 2UK haust. Dette gir 1UK samlekombinert, noko som i hen-

hold til statuttane til NBK gir 3 poeng. E/f Eva Hafstad. Oppdrettar: Bjørn Trås-

lett/Vesa Virkkula. 
Årets hund utstilling: 

Orreskogen`s A-Brie (Schatchmo/Brustindens E Ulla).  

Brie har gjort det godt i utstillingsringen, samt at ho har blitt jaktpremiert i 2010. Utstil-

lingsresultata har gitt Brie 9 poeng. E/f Geir Dølo Aase. Opprettar Hege Bjørge Ellef-

sen og Anders Ellefsen. 
 

Avlsrådet gratulerer årets vinnera med flotte resultat 

 

7. Plassering i NM og Høgstatusløp 
 

NM-LAG VINTER: 

Irsksetter vant med totalt 51 poeng..  

Breton kom på 5 plass med 42 poeng. Bretonlaget: NJCH Reisavannet`s B-Java, e/f 

Tor Eivind Båtnes 12 poeng, NJCH Velvet Dei Fiorindo, fører Nils B. Skaar 22 poeng 

og Raunakkens TA Aris, e/f Viktor Skogmo 8 poeng. Reserve var Stella til Nils B. 

Skaar. NJCH Velvet Dei Fiorindo ble nr 3 individuelt i NM Lag. 
 

NM Vinter 
13 breton til start. 

Raunakkens TA Aris, e/f Viktor Skogmo, 2VK kvalifisering 

NJCH Reisevannet`s B-Java, e/f Tor Eivind Båtnes, 3VK kvalifisering 

Suhlegan Spey, e/f Lennart Berglund, 5VK kvalifisering, 1VK m/CK semifinale og var med 

heilt til slutt i finalen, dessverre utan premie. 
 

Sørnorsk unghund meisterskap 
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Ingen breton deltok 

 

Artic cup 

2 breton til start. 

Cessna Av Sáráhkká (NUCH TP Odin - Akira) gikk til finale med å vinne sitt kvalifiseringspar-
ti. Hun låg som nr.3 totalt etter kvalifiseringa med 2 fuglearbeid utan reis. Etter 1.runde ledet hun 

finalen med 3 fuglearbeid. Etter 2.runde leder hun med 4 fuglearbeid. Og etter en kort matching 

var Cessna klar som vinner av Arctic Cup 2010! Vi gratulerer eier, fører og oppdretter Anne G. 

Bakkevold!!! 

 
NM- lag høyfjell. 

Irsksetter vant med totalt 64 poeng. 

Breton kom på 3.plass med 46 poeng. Laget: NJCH Velvet Dei Fiorindo (Pronto) - Eigarar 

Tove Løvås og Nils B. Skaar, førar Nils B. Skaar, Toya  e/f Jonny Aas, Kruttåsens E Xena  e/f 

Roger Thrane Olsen. Reserve Schatchmo e/f Kåre Vangelsten. Pronto var først ut, han åpnet med 
et godkjent fuglearbeid m/reis og 33 poeng. Toya fikk 10 poeng og Xena fikk 3 poeng. Pronto 

ble nr.2 individuelt. 

 

NM Høyfjell 

6 breton til start 
Reisevannets B-Guri, e/f Anders Ellefsen, 3VK kvalifisering 

NJCH Velvet Dei Fiorindo, eigarar Tove Løvås og Nils B. Skaar, f Nils B. Skaar, 2VK kvalifi-

sering Toya, e/f Jonny Aas til semifinale på søk. Ingen breton med i finalen. 

 

NM Skog.  
3 breton til start. 

Rissa, eigar Linda Haug, førar Eigil Haug, 1AK kvalifisering. 

NUCH Litjåsen`s Prince , eigar Ann K. Handberg, førar Gunnar Handberg, vidare til semifinale 

på søk. 
Brustindens E Frøy, e/f Stig-Håvard Hansen, vidare til semifinale på søk. 

Ingen breton med i finalen. 

  

Norsk Derby 

9 breton til start. 
Tråsletten`s Senico, e/f Eva Hafstad, vidare til semifinale på søk. 

Tråsletten`s Sokira, e(f Jens-Harald Rones, vidare til semifinale på søk. 

Tulla, e/f Trond Guttormsen, vidare til semifinale på søk. 

Ingen breton med i finalen. 

 
NM-Lag Lavland  

Breton vant med 83 poeng (ES vart nr 2 med 67 poeng)!!! 

Langvads Sabelle , e/f Tom Middelhuis, var først ut av våre. Sabelle fikk fuglearbeid og 25 

poeng.  

NJCH Brustindens Masi, Arne Abel Lunde fikk også fuglearbeid og 26 poeng og breton lå 

som nr.2 etter 2.runde.  
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Reisavannets B-Guri, Anders Ellefsen, gikk finaleslippet og fikk 2 fuglearbeid, 32 

poeng, og dermed var seieren i boks! Masi 5.plass individuelt NM lag lavland, Sabelle 

6.plass individuelt NM lag lavland, Guri 1.plass individuelt NM Lag lavland. 

 

NM Lavland 

6 breton til start. 

Hot Chilli, e/f Tom Middelhuis, 3VK kvalifisering 

Langvads Sabelle, e/f Tom Middelhuis, vidare til semifinale på søk 

NJCH Brustindens D Masi, e/f Arne Abel-Lunde, 2VK kvalifisering 

Holmevass B Gilli, e/f Arne Abel-Lunde, 4VK kvalifisering 

Ingen breton med i finalen. 

  

8. Elitehundregisteret 
Elitehundregisteret består av hundar med 1AK på jaktprøve i Noreg og 1AK/BK på 

utstilling. Hunden må ha eit kjent HQ tall, samt at eigar må være medlem av NBK. 

 

Nye elitehundar i 2010 

Rypekleppens A Runa ( Crocker de Penalobera- Brustindens D-Nemi) e/f Andreas 

Jørgensen 

Reisavannets D- Trine (Litjåsens Pacho- Locar’s Shooting Star Zela) e/f Asbjørn 

Jensen 

Delos vom Schwanenberg (Venus du Bois de Ecrivain-Ulesca du Petit Odon) e/f Mor-

ten Løken 

Bråkebøtta Pippi ( Suhlegan No Risk- Akira) e/f Kurt Landau 

Bekkaurens D Stoy (Suhlegan Spey –Thunder and Lightning) e/f Rainer Freimuth 

SB Thera (Beyaz Töjre- Suhlegan Shakira) e/f Ole John Sæther 

NJCH NJ(k) CH Tråslettens Lord (Crispo-NJJ(k) CH Tråslettens Auma) e/f Trygve 

Nordås 

Brustindens D Aro (Åforsens Teero- Mamma Mia) e/f Lars Hasselvold  

 

 

9. Importar  
Navn Reg.nr Land Foreldre Eigera 

Jalo`s Proud Mary AKCSR19919002 US Beans Blaze / Tore Sørensen / Tor 
Eivind Båtnes 

Jalo`s Running Josephine 

Suhlegan Diego S32968/2008 SE Danmark Van Het / Jørgen Johan Sæther 

Suhlegan Grace 

E`tess Des Truffes 
Passionnees 

LOF257122 F Sacha De Saint Lubin / Lars Hofstad 

Tess Des Truffes Passionnees 
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Eirams Otira Orakel SE10216/2010 SE DK JCH Syrach / Karianne Storvall 

S JCE S UCH Eirams Tinda 

Trassel 

Stevnsåen`s Kompis DK07914/2010 DK Pvn`s Poker / Stevnsåen`s 
Gucci 

Finn Erik Knutsen 

Grand`s Uniq Etna DK07152/2010 DK Schiøholm`s Chip / Monica Skrøland 

DK UCH Midtvej`s Corazon 

Femme Fatal De La 
Sourceauxperdrix 

LOF263208/0 F Best De La Source Aux Perdrix 
/ Venus De La Malbirado 

Morten Løken 

Stenhøj R Molte   DK Ch.A.P. Ubrik du Mas Britt  Halvorsen og 

d´Eyraud/Stenhøj Ness Tom Middelhuis 

Tresallier Fendi   GB Rec.Ch.P.A.GS. Uman du Bois 
Courcol/Catja vom Junkenhof 

Tove Løvaas 

First des Grandes 
Concises 

  F Rec.Ch. A.P.T.IT.C.CR.2008 
Viko du Bois de Vauchelles/ 

Stian Aaserud 

Ch.P.IT. Anya de la Source de 
Larrey 

Jalo's Blizzard       SR61567001 US Jalos`s Intern/ Jalo's Proud 
Mary         

Tor-Eivind Båtnes 

Jalo's 
Tasha                         

SR61567002 US Jalos`s Intern/ Jalo's Proud 
Mary         

Tor-Eivind Båtnes 

 

Det kan være hundar som er tatt inn før 2010, men først er blitt registrert i 2010. I til-

legg til hundane som er importert, så har to oppdrettera vore til utlandet og parra tisp e-

ne sine. Dette gjeld Hallgeir Bergh som har brukt Ch.P.Tr. Caius du Pied du Mont på 

si Bird des Pigenettes (6 kvalpar), og Rune Østraat som har brukt 

Rec.Ch.A.P.T.IT.CR.2008 Viko du Bois de Vauchelles på si Midtfjellets Cat Claw 

(7 kvalpar). 3 tisper har også blitt inseminert med sæd frå FR UCH FR VCH Uman 

Du Bois Courcol, som tilsaman har gitt 13 kvalpar. 

Ei tispe, Jalo`s Proud Mary, vart tatt inn drektig frå USA av Tor-Eivind Båtnes og 

Tore Sørensen. Ho fødte 5 kvalpar. 

 

10. Kull født i 2010 
OPPDRETTER KENNEL 

NAVN 
FØDT  T  H FORELDRE 

Jorun Kvikne og 
Svein Sæther 

Sæter-
tunets 

01.01.201
0 

2 5 13502/08    Tromsørypa's P E Hero 

02659/05    Vestløkka's Atetra 

Geir Landmark   19.01.201
0 

2 2 S20882/2006    Rollex 

04508/04    Staurin's Kutta 
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Ronny Sagmo Raunak-
kens 

01.02.201
0 

2 3 LOI04/121388    Velvet Dei Fiorindo 

04158/07    Raunakkens Ta Roma Røvarlægg  

Morten Johnsen 
og Anne Lise 

Vedeler 

Kamvat-
nets 

22.02.201
0 

5 2 DK10574/2001    Syrach 

04485/07    Kamvatnet's Aqua Vita 

Brian Herje Is-
menning-

ens 

09.03.201
0 

3 4 24179/02    M K-falco 

05683/08    Sætertunets Mille 

Hege og Anders 

Ellefsen 

Orresko-

gens 

09.03.201

0 

2 2 LOF224013/27680    Uman Du Bois Courcol 

22727/05    Reisavannet's B-guri 

Per Momark   10.03.201
0 

1 1 05363/04    Jbs Vill Bill 

17370/01    Kruttåsen's Fibi 

Tore Rødland   15.03.201
0 

2 5 00018/02    Kingo 

03275/06    Tira 

Stig-Håvard 

Hansen 

Storbak-

kens 

17.03.201

0 

3 2 DK10574/2001    Syrach 

19548/04    Brustindens E Frøy 

Inger Lise og 
Geir Håvard 
Ingdal 

Kattuglas 02.04.201
0 

2 5 15005/00    Peik 

04517/04    Tilleråsen's Tuva 

Lars Farnes Bøllhøg-
das 

15.04.201
0 

4 3 LOF224013/27680 Uman Du Bois Courcol 

LOF249156 Coco Du Vallon De La Rigaude 

Tom Middelhuis   
17.04.201

0 1 1 

LOF224013/27680    Uman Du Bois Courcol 

DK03870/2001 Langvads Sabelle 

Johnny Arntzen Møysa-

lens 

04.05.201

0 

2 3 09805/06    Møysalen's Tikko 

DK07439/2008    Midtvejs Shakira 

Jens H. og 
Bente Rones 

Trollstuas 05.05.201
0 

1 2 04157/07    Raunakkens Ta Aris 

23490/06    Stråmyran's Zina Little Heart 

Paul Aandahl   21.05.201
0 

3 5 DK15398/99    Pvn's Poker 

05367/04    Jbs Leiki 

Morten Johnsen 

og Anne Lise 
Vedeler 

Kamvat-

nets 

08.06.201

0 

2 7 06203/01    Opphaugen's Athos 

14590/05    Kamvatnet's Svarte F 

Gitte Sørensen 
Hjort og Hall-
geir Bergh 

Vanity 05.07.201
0 

3 4 LOF244593/30504    Caius Du Pied Du Mont 

LOF243612    Bird Des Pigenettes 

Harald Hansen Vanity 27.07.201
0 

4 4 01475/03 Tråsletten`s WT Rapp 

15919/06 Bekkauren`s D Dreamline 

Åge Lekanger Stråmy-
rans 

30.07.201
0 

1 0 
13502/08    Tromsørypa's P E Hero 



 

 

38 

  21421/05    Shakira F F 

Bjørn Tråslett Tråslet-
ten`s 

07.08.201
0 

4 1 19803/04   Bekkauren s̀ Mailo 

LOF245045   Bonnee Des Plaines Dauxeenes 

Trond Burud   12.08.201

0 

3 2 17028/02    Trico 

NO48730/09    Lundbjörkens Aifos 

Arnfinn Blø Brustin-
dens 

16.08.201
0 

3 2 11931/08    Litjåsen's De Renè 

08973/08    Brustindens Ms Caluna 

Ivar A. Asbøll    
22.08.201
0  

4 5 04755/05 Møysalens Tapper 

13949/06 Mira 

Rune Østraat  Midtfjel-
lets 

29.11.201
0 

1 6 
Viko de Bois de Vauchelles 

21983/07 Midtfjellets Cat Claw 

Iris Tuven   12.10.201

0 

4 0 
06522/07 Rypekleppens B Luka 

S43331/2005 Suhlegan Umbra 

Tore Sørensen   16.08.201
0 

2 3 
DC AFC Terra`s Cabo Wabo 

Jalo`s Proud Mary 

Andreas Jørgen-
sen 

Rype-
kleppen  

01.11.201
0 

4 4 
20533/06 Milo 

19699/05 Rypekleppens A Runa 

Ronny Sagmo Raunak-

kens 

22.12.201

0 

5 2 
S38473/02 Vento 

04158/07 Raunakkens TA Roma Røvarlægg 

Arne Abel 
Lunde 

Holme-
vass 

29.12.201
0 

5 1 
01688/08 Reisavannets D Hårek 

 06419/033 NJCH Brustindens D Masi 

Totalt                       29 kull 80 tisper 86 hannar 166 kvalpar   

 

11.  Avlsmål 

1. Helsetilstand 

Hoftekvalitet. 

I tabellen under kan ein s jå HQ snitt for det året hundane er registert. 

 

2009 0,938 

2008 0,938 

2007 0,936 

2006 0,937 

 

Vi ser at i nokre få kull så kan det være HQ tall på ikring 1 og heilt ned til under 0,90. 

Altså er det noko variasjon i enkelte kull. I nokre få kombinasjonar har fleire avkom 

fått forholdsvis låg HQ. Låge HQ tal er sjølvsagt ikkje slik ein ynskjer det, verken eigar 
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av hunden eller NBK som raseklubb. Det positive med at ein får dei låge tala i enkelte 

kombinasjonar, er sjølvsagt at ein i utgangspunktet kan sei noko meir om kva lin-

je/individ som avlar dårlegare hofter enn om det hadde kome ut av fleire ulike komb i-

nasjonar og individ. På grunn av dette og at ein i dag har avlsindeksen for hofter å gå 

utifrå, så skal ein i alle fall klare å halde seg ikring dagens snitt også vidare framover. 

Målet vil sjølvsagt likevel være å få snittet noko opp, slik at ein får færre låge HQ tall.  

Vil ein heve hoftekvaliteten betydeleg, så er alternativet å sette ei minimumsgrense på 

HQ som er like oppunder rasesnittet. Ein vil då utelukke mange hundar frå avl og ein 

vil snevre ein allereie liten avlsbase inn enno meir, noko som ikkje er y nskjeleg.  

 

Tiltak : NBK vil fortsette å bruke HQ systemet og hofteindeks vidare. I dag set ein in g-

en nedre grense for HQ, men ein bruker hofte indeksar over 200 kombinasjonar for 

godkjente paringar. Avlsrådet vil fortsette med å sende ut ”infoskriv” til hu ndeeigera 

når hunden deira har passert 12 månadar, der ein blant anna oppfordrar til hoftefotogra-

fering slik at enno fleire hundar blir hoftefotografert. 

 

Epilepsi. 

Status: Det var fram til 2009 ei liste med i overkant av 50 breton som stod oppført på ei 

liste med diagnosen epilepsi. Denne lista er under gjennomgang, og enkelte hundar vil 

truleg av ulike årsaker bli fjerna, medan nye hundar vil bli lagt til. Ein anser ikkje epi-

lepsi som noko stort problem for rasen, men ein har sett at det går igjen i nokre svært få 

linjer og hos enkeltindivid.  

 

Tiltak: Avlsrådet vil lage ein plan for kvar ein skal sette grensa for bruk av hundar, der 

slektningar har epilepsi. 

 

2. Gemyttmessige eigenskapar 

Status: Gemyttavvik blir registrert på utstillingar og på jaktprøver. Dei alvorligaste 

avvika er aggressiv adferd mot andre hundar eller menneske. Hovudansvaret for til-

fredsstillende gemytt for hundar som skal brukast i avl blir likevel pålagt den enkelte 

oppdrettar. Andre gemyttmessige eigenskapar som kan være viktig å halde eit auge 

med som bjeffing, frykt, m.m er lista opp på NBK si nettside. Ein har enkelte hundar 

og linjer, der dette med mykje lyd (bjeffing/hyling) går igjen.  

  

Tiltak : Avlsrådet vil forsette å sette fokus på gemytt gjennom å pålegge oppdrettar til 

ikkje å bruke hundar med ”dårleg” gemytt i avl, samt og be dommaren på utstilling og 

jaktprøve til å være flinkare med å notere alvorlege gemyttavvik.  

Ein er forsiktig med bruk av hundar med mykje ”lyd” i avl, og avlsrådet vil ikkje tilrå 

at ein kryssar to hundar/linjer der ein veit dette er eit problem. 

  

3. Bruksmessige eigenskapar 
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I NBK er jaktlyst og viltfinnarevne prioriterte avlsmål, då det er jakthund ein breton 

skal være. 

  

Status jaktlyst og viltfinnarevna : I kombinasjonar søkast det å bruke kombinasjonar 

som i gjennomsnitt gir sum avlsverdiar på 200 for jaktlyst og viltfinnarrevne. I 2010 

har fleire av kulla hatt verdiar på over 200 for begge eigenskapane.  

Gjennomsnittlege karakterar for jaktlyst og viltfinnarevne for 2010 var høvesvis 3,95 

og 3,17. 

  

Tiltak jaktlyst og viltfinnarevne: Avlsmåla vil bli prioritert som tidlegare. Avlsrådet vil 

framleis oppfordre bretoneigera til å dokumentere hundane sine betre på jaktprøver. 

Det er oppdretterane som har eit særlig ansvar for dette gjennom å motivere kvalpekjø-

pera til å forberede hunden til prøvestart slik at den får vist sitt potensial. For tidlige 

startar før hunden har ”vakna” gir ikkje eit riktig bilete av hunden, og hunden må også 

være trena på å takle 

jaktprøvesituasjonen med makker, mange andre hundar og framande folk. Det er også 

viktig å påpeike at det er like viktig å få dokumentert hundar med dårlege brukse i-

genskapar som dei med gode. 

 

4. Eksteriørmessige eigenskapar  

Status:  

Andelen hundar med 1 premie på utstilling var i 2010 60%, den same som i 2009. 180 

hundar stilte på utstilling i 2010, mot 166 hundar i 2009. Totalt var det 249 gongar at 

breton stilte på utstilling i 2010, mot 263 i 2009. 

 

Tiltak : Avlsrådet vil generelt ikkje tilrå bruk av hundar som ikkje tilfredsstiller min i-

mumskravet for eksteriør. Unntak vil kun vere om hunden har ekstraordinære jakt ei-

genskaper  og kun mindre, men diskvalifiserande eksteriørfeil for størrelse  eller pels-

farge. Om ein slik hund skal godkjennast eller ikkje, vil bli vurdert av AR i kvart enkelt 

tilfelle. 

NBK oppretta i 2009 eit eksteriørutval. Eksteriørutvalet vart oppretta med formål å lage 

eit kompendium (dommarhandbok) om breton`s eksteriør, mynta på eksteriørdomma-

rane i Noreg. Dette for om mogeleg å være NKK v/ DUK behjelpelig  med å løfte kom-

petansen på breton hos dei norske dommarane. 

 Kompendiet skal være lettlest, men inneha fagleg fakta om eksteriørstandarden hos 

breton, samt eksempelbilete. 

   

12. Sluttord 

Avlsrådet har i 2010 hatt som hovudoppgåve med å: 

1. Være tilgjengeleg for oppdrettera med å finne forslag til aktuelle avlspartnarar 

og svare på andre henvendelsar 
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2. Ajourføre opplysningar og resultat for publisering på nettsida, fuglehu nden, i 

BretonBase og ajourføre geno- og fenotype lister 

3. Forvalte NBK sin avlsplan som er gjeldande frå 2007 – 2011 

4. Være delaktiv i møter og planar saman med andre fuglehundklubbar. 

 

Medlemmar i avlsrådet har i samarbeid med personar utanfor avlsrådet, bistått sty ret i 

spørsmål som har med avl og vidareutvikling av rase og populasjon. 

Avlsarbeid er svært spennande, og ikkje minst når ein del medlemmar stiller spørsmål 

som krev meir enn ”ei linje med svar” og skapar utfordringar. 

Avlsrådet i NBK kan sjølvsagt ikkje alt som skal til for å skape den perfekte breton, 

men med god hjelp av avlsplanen, retningslinjene for avl, ressurspersonar i NBK og 

ikkje minst medlemmane sjølve, så har vi trua på at vi i framtida skal kunne klare å 

skape den bretonen som folk blir glad i og godt nøgd med. Vi skal bruke alt det posit i-

ve vi har, til å bli endå betre. Til dette treng vi endå fleire d okumenterte hundar, slik at 

vi heile tida kan oppdatere oss på det materiale vi skal avle vidare på.  Ein vil spesielt 

oppfordre folk til å dokumentere hannhundane sine, då NBK treng fleire hannhundar å 

”spele på”. 

 

BretonBase er på veg ut, og det jobbast intenst i desse dagar for å få til eit nettb asert 

program. Arne Klingsheim står for dette arbeidet, men god hjelp av eksterne aktørar. 

BB har vore til svært god hjelp til avlsarbeidet, og mange medlemmar har elles hatt stor 

glede av den i ulike samanhengar. Ein håpar at det nye programmet kjem på plass i 

første halvdel av 2011, då dette vil bidra til ein mykje raskare og enklare oppd a-

teringsmoglegheit enn dagens BB. 

 

Då gjenstår det berre å takke alle som har gjort ein god innsats med å profilere breton 

som både enkeltindivid og rase i 2010. Det har jo vore eit godt år med mykje gode 

enkeltpremiar og svært gode plasseringar i lag konkurransane!! 

Avlsrådet har i 2010 hatt god kontakt med mange oppdrettera, og vi ser fram til vidare 

kontakt i 2011, med både gamle og nye.  

 

Ås/Tromsø/Førde/Hommelvik januar 2011 

Avlsrådet i bretonkubben 

 

 

Jan B. Skrøppa   Øystein Ahlstrøm   Paul Aandahl    Åse Kristin Andersen       
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Merknad til sak 7. 

Tema: Avslutte ordinær HD-avlesning hjå NKK 

 

Breton har i Noreg blitt hoftefotografert og ein har fått hoftestatus heilt tilbake til midten av 1970 

talet. Hoftestatusen har blitt stilt ved NKK, og hunden har enten vore HD-fri, A eller B, eller den 
har hatt HD, med ulik grad. C, svak grad, D, middels grad og E, sterk grad. 

 

Til tross for bevisst avl på HD-frie individ, så har ein ikkje lukkast i å ha ein jamn låg HD-

frekvens i rasen dei siste 15-20 åra. Ein hadde i mange år ein låg HD prosent, før den auka på 

starten av -90åra. For breton født i 1995, så var HD prosenten på heile 46%, altså nesten halvpar-
ten av ein årgang, var ”stempla” som sjuke og uegna til avl. 

 

Dei siste åra så har individ med diagnosen HD vore ein stad mellom 20% og 25%, for årskullet 

2009, så er det heile 33% med diagnosen HD. 

NKK har bidratt dårleg for å betre HD statusen på breton (og andre rasar), utover å oppfordre til 
avl på HD frie hundar. 

 

I år 2000 sendte NBK 190 hoftebilete av breton til Tyskland, for å få vurdert bileta etter ein anna 

metode. Det var Reiner Beuing som då hadde utvikla ein ny metode for måling av hoftekvalit e-

ten, Hip Quality (HQ). HQ-metoden baserar seg på objektive målingar av djupna på hofteskål og 
avstandar (kongruens) mellom lårhovud og hofteskål. Den enkelte hunds HQ-resultat fell inn på 

ein kontinuerlig skala som er open i begge endar. 

 

I ein rapport frå Reiner Beuing i 2003, basert på HD- og respektive HQ-resultat frå 381 norske 

breton, vart det berekna eit godt samsvar mellom HD og HQ. Det indikerar at HQ er eit godt mål 
for hoftekvaliteten. 

I dette materiale vart arvbarheita for HD berekna til 20,4%, medan arvbarheita på HQ var på 

heile 65,4% på dei same bileta. HQ-tala var pent normalfordelt omkring eit middeltal på 0,927 

med lågaste og høgaste HQ på høvesvis 0,79 og 1,01 (no har ein også hundar med HQ 0,78 og 
1,03). 

 

HQ målinga blir no utført ved Strinda Smådyrklinikk i Trondheim. 

 

Det vart på årsmøte i 2003 bestemt at ein i NBK skulle ha indeksbasert avl. Når det gjeld hofter, 
så er det HQ-tala som dannar utgangspunkt for hofteindeksen. 

 

Ein har dei siste åra hatt eit relativt stabilt snitt for HQ, medan ein dei same åra har hatt større 

variasjon for HD-resultat på dei same bileta. Dvs at fleire hundar har fått diagnosen HD. 

 
Ein kan vise tala for desse årskulla: 

 

2006: HD - 24 %, HQ snitt 0,937 

2007: HD - 35 %, HQ snitt 0,936 

2008: HD - 25 %, HQ snitt 0,938 
2009: HD - 33,7 %, HQ snitt 0,938 
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Dersom ein ynskjer å heve HQ-snittet, så må ein avle bevisst på høge HQ tal. Skal ein ta store 

omsyn til dette, så vil ein snevre inn ein allereie liten avlsbase. For å unngå avl på hundar med 

for låg HQ, vel ein å sette ein nedre grense for avl på HQ 0,90. Dette meinar avlsrådet ikkje skal 

være med å utelukke for stor del av avlsdyra.  

 
I første omgang så vil nedre grense på HQ 0,90 gjelde for foreldredyr der kullet skal annonserast 

via NBK sine kanalar. Ein vil vurdere å sette eit minimum HQ også når det gjeld foreldredyr 

generelt, for at ein skal få registert eit kull hjå NKK. Ein antar at dette HQ talet vil bli HQ snittet 

av dagens HD sterk grad, HD status E. Det er i dag avlssperre på hundar med E hofte.  HQ snittet 

for hundar som har både E hofte og HQ tall er i dag 0,8970 (eit spenn frå 0,79 til 0,92). Sperra vil 
mest truleg bli HQ 0,89. AR vil diskutere dette vidare saman med fagpersonar. 

 

HD-diagnosen er meir eit problem for eigarane av hundane, enn kva det er for hundane sjølve. 

Noko som openbart igjen er med og set rasen i eit –feilaktig- negativt lys.  

Avlsrådet ser at med å ha to ulike ”diagnosar” for hoftene på breton, til tider skapar mykje usik-
kerheit. Spesielt for nye bretoneigera kan dette virke totalt forvirrande, til tross for gjentatt in-

formasjon frå NBK/AR.  Hundeeigerane betalar inn totalt store beløp til NKK for å få avlese ein 

HD-diagnose, ein diagnose som NBK/avlsrådet ikkje nyttar til avl av breton i Noreg. 

 

Dagens HD-avlesning baserar seg for mykje på subjektive vurderingar av hoftebileta, og dette 
skapar for mykje usikkerheit og lite truverdigheit rundt HD-resultata. 

 

Avlsrådet ynskjer difor å oppheve dagens ordning med ordinær HD-avlesning hjå NKK.  

Avlsrådet ynskjer at det framleis skal være kjent hoftestatus, men at dette no skal være eit HQ-

tal, for å få registert eit kull hjå NKK. 
 

Avlsrådet ynskjer at NKK skal ta seg av det praktiske med å ta imot hoftebileta som ved dagens 

ordning, men at dei sender bileta ved visse mellomrom til rette vedkomande for måling av HQ-

tal.  HQ-tala bør stambokførast på den enkelte hund, slik at dette må registrerast og leggjast inn i 
DogWeb hjå NKK. Sistnemnte må ein avtale med NKK direkte. Ein dialog alt er iverksett, men 

svar frå NKK er enno ikkje klart. 

 

Alternative praktiske ordningar vil AR jobbe fram, og leggje fram for godkjenning i styret. 

 
Forslag som det skal stemmast på: 

Dagens ordning med HD-avlesning hjå NKK utgår. Dette skal erstattast med HQ-måling.  

 

For at overnemnte skal kunne iverksettast, så vil følgjande bli å gjelde: 

Dagens krav om minimumsalder på 12 månadar ved hoftefotografering skal framleis bestå.  
Dagens krav om kjent hoftestatus på foreldredyr for registrering av kull, skal framleis bestå, men 

kravet som kjent HD-status skal erstattast med kjent HQ tal. 

Hundens HQ tal skal registrerast ved NKK og leggjast inn i hundens stambok. Dette blir å gjelde 

dersom NKK er positive til dette. 

Hundens HQ tal vil uansett bli registert i NBK sin hundebase, som pr i dag er BretonBase. 
Minimumsgrensa for HQ vil bli 0,90 for at hundar skal kunne avlast på og kullet bli annonsert 

via NBK sine kanalar.    
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AR får fullmakt til å sette ei nedre grense på HQ på foreldredyr, for at kullet skal kunne registre-

rast i NKK. Den nedre grensa vil truleg bli HQ snittet av dagens E hofter. 

 

 

 
Avlsrådet i NBK, januar 2011 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Landstreffet 2011 

 

Landstreffet i år skal arrangeres i Stavern 15-17 juli som er en sommerby ytterst på hjør-

net av Larviksfjordens vestside, omkranset av Brunlanes.  Lunt, gjemt bak Stavernsøya og 

Citadelløya ligger den historiske verftsbyen en liten by med i overkant av 5.000 innbyggere, 
men sommerstid øker antallet med flere titusen pga alle camperne og hyttegjester. Som-

merværet generelt på denne delen av Skagerrak-kysten er spesielt gunstig, noe som kanskje 

forklarer at Meteorologisk Institutt i flere år har benyttet Stavernsodden fyr som feriested. 

Stavern er først og fremst kjent som en sommerby, ”Norges smilehull”. S ommerturister og 

fastboende strømmer til Stavernsdistriktets utallige strender om dagen, og til byens lille 
sentrum om kvelden. 

 

Vi kommer i år til å ha tilhold i og rundt politi høyskolen og forsvarets anlegg i Stavern 

hvor vi også har avtale om bespisning og innlosjering samtidig som det også er gjort avtale 

med hotell Wassilioff og Solplassen og Rakke camping 1,5 km fra sentrum av Stavern. 
Staveren byr også på et mylder av aktiviteter i gangavstand fra vårt tilholdsted. 

 

Vi vil om kort tid komme med mer informasjon rundt landstreffet og om programmet på 

klubbens nettsider. 

http://breton.no/index.php/Landstreff/index_enkeltsak/landstreffet_2011/
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Vinterprøve Dovre 25.- 27. mars 2011 – flotte terreng 

Fredag: UK – AK Lørdag: UK – AK – VK Søndag: UK – AK 

Hovedkvarter/overnatting Furuhaugli 

 

Påmelding: Påmeldingsavgift kr. 375/425(VK) til bankgiro 4230.54.47506 seinest 

14 dager før. Spørsmål vedr. påmelding til prøveleder, billyskinstad@gmail.com 

  

Husk reg.nr, klasse, dag og ev. annen fører enn eier i merknadsfeltet i ne ttbanken. 
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