BRETON-INFO
med

innkalling til årsmøte på
Best Western Stav hotel,
Hommelvik
Lørdag 4. februar 2012

vedlegg til årbok 2011
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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 med festmiddag og en del sjølskryt.
Styret inviterer til årsmøte på Best Western Stav Hotel i Hommelvika, Sør-Trøndelag, lørdag den
4. februar 2012 kl. 17.00.
I forkant av årsmøtet arrangeres åpent medlemsmøte der vi har fått Dr. Reiner Beuing fra Tyskland til å holde foredrag og informasjon om Indeksbasert avl, HQ som hofteledd diagnose og
status/erfaringer fra øvrige raser i Europa for indeksavl. Han er en av Europas mest anerkjente
genetikere innen hund og hundeavl.
De fleste tillitsvalgte i NBK vil være samla denne helga. Den tradisjonelle felles-samlinga av
distriktskontakter foregår søndag 5. februar.
NBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper at så mange som mulig kommer!
Her er det mye nyttig hundefaglig informasjon, beslutninger om klubbens framtidig og strategi,
samt informasjon om klubbens aktiviteter.
Medlemmer som ønsker å spise lunsj og/eller delta på festmiddagen, evnt. overnatte, gir beskjed
til Kenneth Sveen innen 1. februar. e-post: ke-sveen@bluezone.no
De som ikke er spesielt invitert av kubben må selv betale bevertning og eventuell overnatting.
Program:
Fredag 3 februar:
Ankomst
Kl. 20.00 Temakveld, fri diskusjon om tiltak mot hofteledds novervåkning av Breton i Norge.
Lørdag 4. februar:
9.00 – 9.15
Åpning og velkommen v/leder
9.15 – 12.30
Dr. Reiner Beuing om HQ og HQ metoden, indeksavl og avlsindekser for
bruksegenskaper og hundehelse
12.30 --13.15
Lunsj
13.15 – 14.15
Spørsmål til, og dialog med Dr Beuing
.
14.30 – 16.00
NBK Avlsråd gjennomgang av status norsk Bretons hofter HQ/HD og bruksegenskaper.
16.00 – 16.45
Debatt og spørsmål til AR
17.00 – 19.00
Årsmøte
20.00
Festmiddag
Søndag 13. februar:
09.30 – 12.00
DK - treff
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SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:
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 6 og side 28.

Sak 4.

Regnskap for 2011, side 9.

Sak 5.

Budsjett 2012, side 9.

Sak 6.

Innkomne saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet:
a) Forslag fra Hallgeir Bergh og Gitte Hjorth Sørensen
- Forslag til endring av statutterer Årets Breton. Side 47.
b) Forslag fra Nils B. Skaar.
- Forslag om fjerning av hofteleddsdysplasi og Hip-Quality i NBKs avlsarbeid.
Side 50.
c) Forslag fra Arne Klingsheim
Forslag om endring av krav til avlsindekser for avlshunder.
Side 51.

Sak 7.

Saker fremmet av styret:
a. Kontingent for 2013 foreslås uendret.
Forslag til vedtak: Kontingent for 2013 holdes uendret: kr 450,- for hovedmedlemmer, kr 560,- for familiemedlemskap, kr 340,- for hovedmedlem uten Fuglehunden og kr 200,- for kollektivt innmeldte.
b) Strategiplan 2012 – 2016, vedlagt side 53
-Forslag til vedtak: Strategiplan for 2112-2016 blir vedtatt som den foreligger pr.
19.01.2012:
c) Avlsplan 2012 – 2016, vedlagt side 57
-Forslag til vedtak: Avlsplan for Norsk Breton Klubb blir vedtatt som de foreligger pr 19.01.2012.
d) Nye NBK lover , vedlagt side 78
-Forslag til vedtak: Nye lover for NBK blir vedtatt som de foreligger.
e) FKF forslag til nye lover (vedlagt) og NBKs tilknytting til FKF, vedlagt side 83.Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å vedta utkastet til nye lover for FKF slik
de nå foreligger under FKF RS i mai 2013.

Sak 8

Styrets orientering til årsmøtet – distriktskontakter, side 5.

Sak 9.

Valg – se valgkomiteens forslag, side 4.
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Innstilling til valg av styre m/vararepresentanter - årsmøtet i NBK 2012
Leder; Gunnar Handberg, for 1 år
Lars Farnes (ikke på valg)
Martin Haugestad (ikke på valg)
Kenneth Sveen
Tove I. Løvås (ny for 2 år)
Geir Håvard Ingdal (ikke på valg)
Arne Abel Lunde
Varamedlemmer:
Lena Marie Borlaug
Bård Birkeland (ny for ett år)
Revisorer:
Asbjørn Johnsen
Marit Paulen
Samtlige er forespurt.
Tromsø
Kjell Engen
Valgkomite:
Kjell Engen, leder
Rolf Arne Tønseth
Nytt medlem

Oslo
Madel Haugen

Bodø
Rolf Arne Tønseth

Desember 2011.

Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Velges for 2 år
4

Distriktskontakter i 2011
Finnmark Øst:
Finnmark Vest:
Troms:
Nordland Nord:
Nordland Sør:
Nord-Trøndelag:
Sør-Trøndelag:
Vestlandet Nord:
Hordaland:
Rogaland:
Østlandet Sør:
Østlandet Nord:

Bjørn Løkås
Anne Grethe Bakkevold
Heidi Johansen
Lena Marie Borlaug
Randi Mathisen
Ingeborg Aarmo
Frank Jensen
Svein Gravdal
Olaf Hafstad
Terje Egeland
Jan Ivar Johannesen
Anders Ellefsen

Styrets forslag til distriktskontakter i 2012
Finnmark Øst:
Bente Tråslett
Finnmark Vest:
Gunnar Guttormsen
Troms:
Jan Erik Jensen
Nordland Nord:
Lena Marie Borlaug
Nordland Sør:
Randi Mathisen
Nord-Trøndelag:
Eirik Sklett
Sør-Trøndelag:
Frank Jensen
Vestlandet Nord:
Svein Gravdal
Hordaland:
Olaf Hafstad
Rogaland:
Terje Egeland
Østlandet :
Anders Ellefsen
(Østlandet Sør er innlemmet i Østlandet som egen undergruppe)
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ÅRSMELDING FRA STYRET I NORSK BRETON KLUBB 2011
Styremedlemmer: Styret har bestått av Gunnar Handberg leder, Lars Farnes nestleder, kasserer
Kenneth Sveen, Martin Haugestad sekretær, Rune Østraat, ,Arne-Abel Lunde, Geir Håvard
Ingdal. Varamedlemmer: Lena Marie Borlaug og Elisabeth Myrengen. I tillegg har styret utnevnt
Jan Monsen som ansvarlig for medlemsregisteret både som servise mot medlemmene og koordinator mot NKK. Avlsråd har bestått av: Jan Bjarte Skrøppa,faglig leder fram til oktober deretter er han i avlsrådets kontinuitetsgruppe. Administrativ leder AR Martin Haugestad, Øystein
Ahlstrøm, Åse Kristin Skain Andersen, Paul Aandal. AR har fått en kontinuitetsgruppe som til nå
består av Jan Bjarte Skrøppa og Åsa Aarmo. NBKs Datagruppe med ansvar for: Breton base,
program for indekser med kjøring av HQ og bruksegenskapindekser og årbok: Arne Klingsheim,
Odd Harald Sørbøen og Roger Hermannsen, som gjorde en kanonjobb med årboka. Redaktør
bladet Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Kjell Engen, Madel Haugen, Rolf Arne Tønseth. Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen
Medlemstall: Pr. 31. desember 20011 var medlemstallet 982 og ved samme tid i 2010 var dette
1042. Dette er en nedgang på 60 medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige
nye valpekjøpere er kollektivt innmeldt. Styremøter: Styret har i 2011 avholdt 10 styremøter
pluss ett strategimøte og behandlet 122 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 og nestleder,
som også har deltatt i FKFs RU. Gunnar Handberg er medlem i NKK kopntroll komite, samt at
Nils B. Skaar er medlem i FKFs styre og dommerutvalg der også Odd Harald Sørbøen er med.
Tove Naper har vært leder for FKF utstillingsutvalg i 2011 og deltatt på møter med NKK for
koordinering av utstillinger. Tore Sørensen er ansvarlig for DNA prosjektet som er i samarbeid
med den amerikanske Breton klubb. DNA er nå kommet i gang igjen etter at det pga økonomi
har vært stopp i 2 år. Resultater vil bli kunngjort etter hvert som de kommer inn. NBK blir representert i USA på beste måte. NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske Breton Klubb
(AICEB) i år. Prestasjoner styret 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 raser av
gruppe 7–hunder, og vi vil spesielt fremheve at Breton for første gang vant et individuelt NM løp
med Kongepokal i Høyfjell Vinter ved Velvet Dei Fiorindo (Pronto), og at breton for første gang
vinner av Norsk Derby og Unghund Grand Prix ved Orreskogen B-Røm. Til overmål ble breton
Mac-Nevis nr. 2 i Norsk Derby. Styret bøyer seg i støvet og styret, sammen med resten av bretonfolket og gratulerer eiere, førere og hundene.
Breton Base: Leder Arne Klingsheim
Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg
Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen
Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg
Valgkomite: Kjell Engen, Rolf Arne Tønseth Madel Haugen
Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen.
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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 et godt arrangement,
men med for lav deltakelse. Årets prøve ble beluttet gjennomført for at NBK prøven skulle gjenerobre sitt renome. Styret anser det som meget vikltig at NBK har sine 2 prøver da det erfaringsmessig kommer flere Bretons på disse prøvene.
Landstreff
Landstreffet 2011 ble avholdt i Porsgrunn med DK- Østland Sør der Kjell Arne Lunde og Inger
Kristin Myhren. 28 påmeldte Bretoner og ca 80 bretoneiere deltok i et fint sosialt arrangement.
Været og rammen rundt treffet varierte fra det helt perfekte solskinn til regn. Fredag var det
sosialt samvær som fortsatte på lørdag og forskjellige aktiviteter for den yngre og eldre garde og
med den tradisjonelle festmiddagen. Søndag var det klart for vår store utstilling med Marina
Benktsson som dommer. Vi gratulerer vinnerne og takker DK – Østland Sør for et godt sosialt
arrangement, som dessverre kom ut med et negativt økonomisk resultat.
Årbok
Også i 2011 har klubben fått fram sin årbok – denne gang gjeldende for 2010. 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. Som nytt av året
ble årboken derfor lagt ut på nettet og kun de som ønsket bestilte trykket utgave.
Breton Base
Nye BB er nå fedig og i drift med moderne programmer og mye nytt innhold.
Arne Klingsheim har gjort en formidabel jobb Styret takker for denne ekstraordinære innsatsen.
Avl og indeksprogrammer innklusive HQ er nå i hus. NBK eier og driver - som eneste klubb i
verden - en fullverdig indeksbergning med egne registereringer selv.
Distriktkontaktarbeid
Våre distriktskontakter er på mange måter NBK’s ansikt utad – mot medlemmer i distriktene - og
gjennom dette arbeidet opprettholder de kontakten mellom medlemmene og styrker samholdet i
klubben. DK’ene gjør derfor et svært viktig arbeid for NBK. Det enkelte distrikt er tildelt hver
sin hjemmeside på internett. Denne brukes til nyttig informasjon for medlemmene. En stor takk
til dere alle for godt utført arbeid i 2011.
Samarbeid med andre raseklubber
Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) i FKF. I tillegg korresponderes det via e-post mellom klubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. NBK samarbeider
også i stor utstrekning med distriktsklubber.
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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 fuglehunder. Takk til Tor Einar og øvrige bidragsytere.
Bretonkalenderen 2012
Kalenderen for 2012 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember. Denne
gir et viktig økonomisk bidrag til klubben, og er en meget flott trykksak. Stor takk til Henry
Andersen, Martin Haugestad og trykkeriet for god jobb. Takk til alle for fine foto som ble 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 allsidige, interessante og lesevennlige.
Eksteriørutvalg
Styret har i år utnevnt et ekteriørutvalg, med Jan Monsen som leder, og som en videreføring av
det arbeidet som ble begynt i 2010. Rasekompendiet er ferdigstillet og ble distribuert våren 2011
til dommere og øvrige interesserte. Kompendiet ligger på nettet.
Valpeformidling
Styret retter en stor takk til Ann-Kaetrin Handberg for sitt arbeid med valpeformidling og skriving av utstillingskritikker til vår BB. Se for øvrig egen melding.
Styret vil til slutt rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2011.
Gunnar Handberg
Rune Østraat
Kenneth Sveen

Lars Farnes
Geir Håvard Ingdal
Elisabeth Myrengen

Arne Abel-Lunde
Martin Haugestad
Lena Marie Borlaug

Norsk Breton Klubb – regnskap 2011 og budsjett 2012
Økonomi:
Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr 125, mens det var budsjettert med et nullresultat .
Medlemskontingenten utgjør den største inntekten. Denne er økt i budsjettet grunnet økningen i
kontingent som ble vedtatt på forrige årsmøte. Årboken har gitt et overskudd på kr 8 437, mot et
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budsjettert underskudd på kr 5 000. Landstreffet ga et underskudd på kr 5 055. Vinterprøven har
gitt et overskudd på kr 21 443, mens høstprøven har gitt et underskudd på kr 30 160. Vi har
fortsatt en god egenkapital på kr 384 405 og har god likviditet. Budsjettet for 2012 er satt opp
med et overskudd på kr 5 000.

Konto Kontonavn
3000 Medlemskontingent

Resultat
2010
266 650

Resultat
2011
346 330

Budsjett
2011
330 000

Budsjett
2012
380 000

3001 Kollektivt innmeldte

13 090

19 600

15 000

20 000

3100 Salgsartikler

20 082

25 304

25 000

30 000

3500 Sponsoravtaler

27 105

0

15 000

12 000

1 400

3 000

3 000

3 000

3800 Parringsavgift
3801 Import av valper/sæd

24 600

0

15 000

15 000

3900 MVA-refusjon

28 821

35 177

25 000

30 000

2 998

6 083

3 000

3 000

8 347

7 630

8 000

7 000

393 093

443 124

439 000

500 000

-18 800

-19 000

-19 000

-20 000

-3 121

0

-5 000

0

-28 000

0

-16 000

-12 000

-9 287

-14 701

-10 000

-15 000

-17 086

-28 758

-45 000

-35 000

0

-17 716

-2 000

-10 000

3901 Andre inntekter, administrasjon
8040 Renteinntekter

5000 Godtgjørelser
5202 Andre godtgjørelser, administrasjon
5300 Instruktørutdanning
6300 Telefon/møteutgifter, Styre
6301 Data-/WEBkostnader
6703 Premier, Administrasjon
6800 Kontorrekvisita, Administrasjon
6904 Porto, Administrasjon

-5 188

0

-5 000

-2 000

-10 612

-19 887

-29 000

-20 000

7102 Reiseutgifter, Administrasjon

-7 241

-33 350

-15 000

-15 000

7400 Salgsartikler

-4 373

-30 310

-15 000

-25 000

-31 155

-14 730

-16 000

-15 000

0

-2 466

0

-3 000

-280

-4 250

-1 000

-6 000

7600 FKK-Samarbeidsavgift
7601 AICEB
7602 Kollektivt medlemsskap NKK
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7603 Fuglehunden

-137 650

-136 035

-140 000

-140 000

-420

-1 719

-4 000

-4 000

7605 Import

-29 406

0

-15 000

-15 000

7700 Diverse kostnader, Administrasjon
7703 Diverse kostnader, Utstillingsutstyr
7707 Diverse kostnader, Lagring

-25 183

-20 236

-24 000

-20 000

-5 676

-784

-5 000

-2 000

0

0

0

-3 000

0

0

0

-10 000

-1 391

-1 326

-2 000

-2 000

-334 869

-345 268

-368 000

-374 000

3600 Bidrag/salg årbok

45 150

17 150

40 000

25 000

3601 Annonser i årbok

23 000

18 400

20 000

20 000

-103 995

-24 763

-65 000

-30 000

0

0

0

-50 000

-24 300

-2 350

0

-5 000

-60 145

8 437

-5 000

-40 000

7604 HQ/HD avlesning

7708 Diverse kostnader, Avlsrådet
8140 Renteutgifter og gebyrer

6803 Trykking, Årbok
6808 Databehandling, Årbok
6901 Porto, Årbok

3700 Bidrag kalender

60 431

45 500

50 000

50 000

-21 100

-29 000

-29 000

-35 000

-7 950

-10 750

-11 000

-11 000

31 381

5 750

10 000

4 000

6201 Trykking porto, Årsmøte

-14 213

0

0

0

7100 Reiseutgifter, Årsmøte

-64 430

-29 200

-45 000

-55 000

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte

-57 165

-71 125

-55 000

-45 000

-135 808

-100 325

-100 000

-100 000

-28 058

-15 164

-30 000

-25 000

-6 398

-6 780

-5 000

-5 000

-34 456

-21 944

-35 000

-30 000

6802 Trykking, Kalender
6902 Porto, Kalender

7101 Reiseutgifter, NM-Lag
7702 Diverse kostnader, NM-Lag
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3200 Startkontingent, vinterprøve

64 000

91 050

65 000

90 000

5100 Dommergodtgjørelse, Vinterprøve
5200 Andre godtgjørelser, Vinterprøve
6600 Terrengleie, Vinterprøve

-30 495

-33 722

-30 000

-35 000

-14 565

-8 560

-10 000

-10 000

-8 640

-9 500

-8 000

-10 000

6700 Premier, Vinterprøve

-5 260

-6 400

-3 000

-7 000

7606 NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve
7607 FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve
7701 Diverse kostnader, Vinterprøve

-5 528

-7 304

-5 000

-8 000

-1 088

-1 448

-1 000

-1 500

-5 135

-2 674

-8 000

-3 500

-6 711

21 443

0

15 000

3201 Startkontingent, høstprøve

19 875

42 856

0

48 000

3501 Sponsorinntekt, Høstprøve

0

0

0

7 000

-8 205

-27 474

0

-25 000

-2 848

0

0

0

-4 800

-9 600

0

-10 000

-950

-2 881

0

-4 000

-2 226

-4 419

0

-5 000

-398

-720

0

-1 000

-3 420

-27 922

0

-10 000

-2 972

-30 160

0

0

10 450

11 405

15 000

15 000

135 330

52 664

130 000

50 000

5103 Dommergodtgjørelse, DKaktiviteter
6702 Premier, DK-aktiviteter

-1 384

0

-2 000

0

-1 710

0

-3 000

0

6905 Porto, DK-aktiviteter

-1 200

0

-6 000

0

5101 Dommergodtgjørelse, Høstprøve
5201 Andre godtgjørelser, Høstprøve
6601 Terrengleie, Høstprøve
6701 Premier, Høstprøve
7608 NKK Aktivitetsavgift, Høstprøve
7609 FKF Aktivitetsavgift, Høstprøve
7706 Diverse kostnader, Høstprøve

3202 Startkontingent, DKaktiviteter
3301 Deltageravgift, DK-aktiviteter
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7202 Opphold/overnatting, DKaktiviteter
7704 Diverse kostnader, DKaktiviteter

-61 500

-26 000

-90 000

-30 000

-54 560

-14 197

-5 000

-15 000

25 426

23 872

39 000

20 000

3203 Startkontingent, Landstreff

0

6 893

10 000

10 000

3300 Deltageravgift, Landstreff

68 193

110 782

90 000

100 000

3400 Andre inntekter, Landstreff

12 321

10 515

15 000

25 000

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff
6704 Premier, Landstreff

-9 339

-3 110

-5 000

-5 000

-1 740

-3 000

-5 000

-5 000

-12 250

-3 063

-10 000

-5 000

6804 Trykking, Landstreff
6903 Porto, Landstreff
7201 Opphold/overnatting, Landstreff
7705 Diverse kostnader, Landstreff

Årsoverskudd/underskudd

-8 000

-6 114

-10 000

-5 000

-66 356

-100 221

-50 000

-100 000

-14 469

-17 737

-15 000

-5 000

-31 640

-5 055

20 000

10 000

-156 701

-125

0

5 000

Balanse pr. 31.12.2011
Anleggsmidler
1200 Hundedatabase

17 800

1201 Aksjer i Fuglehunden as

20 500

Sum Anleggsmidler

38 300

Omløpsmidler
1400 Varelager salgsartikler

63 595

1401 Varelager, premier

14 040

1500 Kunder, debitorer

23 518

1590 Forskuddsbetalte kostnader

42 603

1907 Kasse DK Sør-Trøndelag

5 635

12

1912 Kasse DK Østlandet nord/øst
1916 Kasse landstreff

3 500
12 297

1920 Sp.bank M-Norge, brukskonto, 4213.48.53896

27 201

1923 Sp.bank M-Norge, sparekonto, 4213.09.06413

170 387

1924 Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøndelag

3 833

1925 Bank 1280.26.52495 DK Østlandet Nord

40 364

Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER

406 971
445 271

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2000 Innskutt egenkapital
2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital)
Sum Egenkapital

384 530
-125
384 405

Kortsiktig Gjeld
2400 Leverandør, kreditorer

1 835

2920 Kalenderbidrag 2012

17 250

2990 Annen kortsiktig gjeld

41 781

Sum Kortsiktig Gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

60 866
445 271
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Årsmelding fra valpeformidler
Det har vært større aktivitet på etterspørsel av valper i 2011 i forhold til 2010. 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 taes opp til vurdering, hender jeg anbefaler en
annen rase, da det er selskapshund 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 2011. 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 Handberg
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Årsmelding fra DK Østlandet nord/øst


Året startet med et medlemsmøte hvor årsplanen ble gjennomgått. Ca 30 medlemmer
møtte, det ble servert kaffe og kake. DK gruppa ble presentert og Arild Dystland leverte DK vervet videre til Anders Ellefsen.

Treningssamling i Espedalen 25.-27.2. Ansvarlig Martin Haugestad. Det møtte ca 20
deltagere og det var bra, men noe tunge forhold. Det var ok med fugl, 3 instruktører
ledet samlingen disse var; Martin Haugestad, Tom Middelhuis og Anders Ellefsen.

Apportkurs på Fetsund. Ansvarlig og instruktører var Tom Middelhuis og Arild Dystland. Ca 12 deltagere. Kurset ble holdt over 8 kvelder.

Dressurkurs i Nittadal. Ansvarlig og instruktører var Kjetil Andresen og Anders Ellefsen. Ca 15 deltagere. Kurset ble holdt 8 kvelder og avsluttet med duetrening hos Ole
Jonny i Rælingen

Villmarksmessa 7.-10.4. Ansvarlig var Sven Jøleid. Sven hadde fått med seg mange
hjelpere til å stå på messa og noen av disse var også delaktige på forskjellige arragementer på messa. Standen vår trenger en oppgradering!

Apport kurs Minnesund 26.4-29.6. Dette ble annonsert, men desverre avlyst pga for liten deltagelse. Ansvarlig var Anne- Lise Vedeler.

Utstillingstrening. Ansvarlig Monica Tallhaug og Britt Halvorsen. Ca 15 deltagende
hunder.

Fellesutstillingen 8.5. Dommer: Marie Nylander fra Sverige. Ansvarlig Monica Tallhaug og med god hjelp fra Britt Halvorsen. Ca 25 hunder deltok, vinner ble Coco til
Lars Farnes.

Halsnes treffet m/ valpe og unghundskue, 17. - 19. juni. Ansvarlig var Jan Monsen og
han hadde med seg mange gode hjelpere fra Østlandsgruppa. Ca 30 fremmøtte. Fint
familiearrangement med mye sosial hygge for to og firbente.

NBK’s Landstreff Porsgrunn 15.-17.7. Ansvarlig Østlandet syd/vest. De fikk noe hjelp
fra Østlandet Nord/Øst og spesielt Monica Tallhaug som tok på seg ansvaret for utstillingen.

Treningssamling på Krogstad Herregård, 29-31.7. Ansvarlig Anders Ellefsen. Ca 20
deltagere. Det var et arrangement med mye fugl, veldig varmt og sosialt samvær. Instruktører var Martin Haugestad, Tom Middelhuis og Anders Ellefsen.

Jakt og fiskedagene på Elverum, august. For første gang på 10 år hadde vi ikke stand
der. Vi avventer dette arrrangementet til fuglehunder igjen blir satt mer i fokus

Skogsfugl trening Trysil 21-22.8. Avlyst pga. for liten deltagelse.

Østlandsmesterskap lavland, november, Ansvarlig Østlandet Syd/vest. Ca 20 deltagere
totalt og mange av dem var fra Østlandet Nord/Øst.

Fasan cup hos Stian Aaserud på Årnes. Ansvarlig var Stian med god hjelp av Arild
Dystland og Tom Middelhuis. Ca 20 deltagere.
Året 2011 har vært et godt år for østlandsgruppa, mange av gruppas medlemmer har sentrale verv
i NBK. Vi har medlemmer i styret og avelsrådet. Vi har klubbens redaktør for fuglehunden og
medlemmer som passer på medlemsregisteret til NBK.
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Mange av gruppas medlemmer har startet på jaktprøver og utstillinger med gode resultater. Flere
medlemmer har iår fått sine første premier på jaktprøve.
Ingen nevt ingen glemt.
Må allikevel nevne årets unghund uansett rase, Derbyvinner og Unghund grand prix vinner,
Orreskogen B-Røm til Morten Tidemann og Hege H. Løkken.
Året utstillingshund Ruth til Hege H. Løkken og Morten Tidemann.
Takker hele østlandsgruppa for god innsats i 2011, og ser fram til et godt samarbeid videre.
Gruppa har bestått av: Arild Dystland, Monica Tallhaug, Jan Monsen, Britt Halvorsen, Tom
Middelhuis, Anne- Lise Vedeler, Martin Haugestad, Kjetil Andresen, Sven Jøleid, Trond Guttormsen, Kenneth Sveen og Anders Ellefsen.
Med vennlig hilsen
Anders Ellefsen

Årsrapport fra DK Østland vest/sør
Vi har passert nyttår og tiden er inne for sluttfasen av planlegging av aktivitetene for
2012 i år med et tettere samarbeid med DK-gruppa Østland øst/nord, slik at flere kan få
glede av et bredere tilbud. Året 2011 har vært et år med bra aktivitet, hvor landstreffet i
Porsgrunn var det største arrangementet. Her var det god oppslutning fra medlemmer
fra det ganske land,og hvor landstreffkommiteen med hjelp fra Østland øst/nord gjorde
en topp innsats, som igjen gjorde at landstreffet ble et velykket arrangemang.
På den årlige utstillingen i regi av Vestfold Fuglehundklubb som arrangeres på Nøtterøy, var det bra oppmøte og med bra resultater. I 2012 vil vi også legge inn i vår aktivitetsliste, Telemark hundeklubb sin utstilling, slik at flere kan få mulighet til bedømming av sine hunder. Tradisjon tro har vi også i år hatt jaktinstruksjon for unge og mere
erfarene hunder i Vestfold Fuglehundklubb sitt trenings terreng. Det gikk av stabelen
13. august, med trening og instruksjon som en oppfriskning før jakta. Det gikk veldig
bra med bra påmeldingen og med Jan Aanes fra Vestfold fuglehundklubb som instruktør, fikk de fleste gode tips på jaktdressur og trening på levende fugl. I år som i fjor ble
vårt uofisielle Østlandsmesterskap arrangert i Kvelde-terrenget til Vestfold fuglehundklubb som gikk av stabelen 5. november, med god deltagelse både på UK-AK. Med
totalt 23 ekvipasjer og Per Tufte som dommer, ble dagen en fin opplevelse for alle
deltagerne, med stolte vinnere i både UK og AK. I år også med god respons fra våre
sponsorer. To medlemmer har gjennomgått instruktørkurs fase 1, noe som styrker
kompetansen innad i våre rekker og muligheten til å arrangere dresurkurs i egen regi.
Det har i året som har gått vært god oppfølging av valpekjøpere i vårt distrikt når melding har tikket inn fra klubben, samt at det har vært mye kontakt og formidling til nye
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potensielle bretoneiere og her har DK lånt ut sine hunder over helger for å gi eventuelle
hvalpekjøpere et intrykk og litt påvirkning til å anskaffe breton.
Som konklusjon på året som har gått, så har vi ikke hatt spesifikke møter, men samlingene som vi har dratt i gang, ser det ut som om medlemmene har satt pris på da det
har vært god deltagelse. Dette gir god følelse og vi utvider i 2012 med flere møter og
arrangemanger.
Det kan også nevnes at det blir i forkant av vært arrangement sendt ut E-post til de
fleste i gruppa, samt at vi legger det ut på vår WEB side, vi står på videre og så får vi se
hva vi klare i løpet av 2012.
Mvh Dk Østlandet Vest/Sør Jan Ivar Johannessen

Årsrapport fra DK Rogaland
I år som i fjor har det vært mange arrangement for medlemmene I Rogaland å velge mellom.
Raseklubbene i samarbeid med RFK har gjennomført følgende aktiviteter i 2011:






















Dressurkurs I, ”valpekurs” oppstart i januar.
Dressurkurs II, ”jaktkurs” oppstart i mai.
Vintersamling I, arrangert i første del av februar i Sirdal.
Vintersamling II, arrangert i slutten februar på Neseheia.
Jaktprøve vinter, Sirdal I, februar.
Jaktprøve vinter, Sirdal II, mars.
Apportkurs, oppstart i mars.
Apporttrening gikk parallelt med aportkurset.
Vann/spor kurs, oppstart mai gikk over 5 kvelder.
Vann/spor trening foregikk parallelt med kurset og fortsatte videre ut over sommeren.
Utstillingskurs, arrangert i juni.
Utstilling, arrangert i juni.
Sauedressur, oppstart juni.
Skyting på Jæren Jakt og Fiskelags leirduebane, oppstart april. Skyting foregikk på
tirsdager mellom 18:00-20:00.
Apportprøve Horve, arrangert i juli.
Apportprøve, arrangert i juli.
Rypetelling, arrangert 5 - 7 august.
Apportbevis.
Høstsamling (trening for jaktprøve) august i Sirdal.
Jaktprøve høst, Sirdal, arrangert i august.
Jaktprøve lavland, Forus, arrangert i oktober.
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Mvh Terje Egeland, DK Rogaland

Årsrapport fra DK Hordaland
Premieliste Hordaland høst 2011
Det kom inn følgende premiering:
1. pr NM skog kval, Midtfjellets Cat Claw til Rune Østraat. Hordalandsgruppa gratulerer med
flott resultat.
Kurs i taksering av rype.
Den 30. april og 1. mai blie det arrangert takseringskurs i regi av NJFF Buskerud, NBK avd
Hordaland og Vestlandets fuglehund klubb. Kurset ble arrangert på kommunehuset i Eidfjord
kommune. Alle interesserte medlemmer fra både Øst- og Vestlandet kunne delta på kurset, uten
at det ble alt for lang kjøring. Alle måtte ha basiskunnskap om bruk med GPS. NBK Hordaland
har i flere år hatt ansvar for taksering på Eidfjord statsallmenning, så alle som deltok på kurset,
og som ellers fylte kravene for deltakelse, fikk tilbud om å delta på taksering allerede samme
høst. Målet med kurset var at alle deltakerne skulle få grunnkunnskap om hønsefuglartenes biologi, nytteverdien av kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og at ein skal kunne organisere
og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl.
Rypetaksering 6. & 7. august
Lørdag morgen startet vi takseringen fra Halne fjellstue. 8 Hunder og 6 personer. I år hadde Lars
Farnes med datter, tatt turen vestover for å være med på takseringen.
Vi delte oss opp i to grupper. Der begge gruppene møttes igjen på Stigstuv turisthytte. På Stigstuv spiste vi middag, og hadde en veldig hyggelig kveld. Søndag gikk turen tilbake til Halne.
Gruppen til Lars Farnes var den gruppen som kom i mest rype begge dagene. Gruppen til Rune
Østraat var dessverre ikke helt fornøyd med antall fuglesituasjoner.
Duetrening på Askøy
Tirsdag 31. mai var det igjen klart for avdeling Hordaland sin årlige treningsøkt på duer på
Askøy. Vi er så heldige å få reservert en egen kveld hvor vi får samlet oss og trent i lag. I alt fem
voksne hunder med førere stilte. DK Olaf stilte med Reno, den nye håpefulle, og fotoapparat. 3
mnd. er nok litt ungt, men vi tror de hadde stor glede av å erte de store hundene.
Vi trente bare støkk, hundene var flinke fra første stund, mot slutten var responsen upåklagelig
og det var nesten ikke behov for korreksjoner. Dog skulle de ikke høre ordet “ja” i en setning før
hele gjengen ruste på for å ta opp eventuelle gjenliggere. Terje Tørnblom delte som vanlig villig
av sin kunnskap og lange erfaring med fuglehund. Vi setter stor pris på samarbeidet med Vostehfolket, både når det gjelder duetrening og apportprøven på Askøy.
Vestlandets Fuglehundfestival
Vestlandets fuglehundfestival på Espeland, Bergen 27. - 29. mai 2011. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandets Fuglehund Klubb og alle Fuglehund raseklubbene i Hordaland. Her
får du blant annet mulighet til å stille på to utstillinger med to forskjellige dommere på samme
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helg, foredrag om fuglehundprøver i andre land og foredrag om trening av unghunder, grillfest
og barneaktiviteter. I år var det 7 Breton som ble stilt lørdag og 6 Breton ble stilt på søndag.
Vestlandstreff 6. - 8. mai
Helga 6. til 8. mai vart det for første gong arrangert Vestlandstreff på Vassenden i Jølster. NBK
medlemmar i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var inviterte til å være med.
Totalt 23 personar med stort og smått var i løpet av laurdagen innom treffet, og vi hadde med oss
16 hundar. Veit at det var enno fleire som hadde hatt lyst til å være med, men våren er ei travel
tid og mange måtte takke nei. I løpet av helga vart det gitt mykje informasjon om ulike tema, og
tilbakemeldingane frå dei frammøtte var gode. Det var tidvis ein svært ivrig forsamling som
utveksla mykje informasjon. Informasjon om landstreffet i Porsgrunn vart også gitt ut, og ein
håpar at fleire av dei frammøtte tar turen nedover der for å sjå korleis dette foregår. Så godt som
alle fekk sjansen til å teste seg og hunden ut i ”utstillingsringen”, og dei klarte seg veldig fint. Så
vi håpar at fleire vil prøve seg på ein skikkeleg arena med det første. Felles grilling laurdag kveld
var ein fin avslutning på ein lang dag. Søndagen vart avslutta med ein liten barn og hund konkurranse, før ein heilt til slutt tok ein felles tur langs den nye ”hyttevegen” som kryssa Bjørklia
skisenter. Vi var alle einige i at vi hadde hatt ein fin helg. Takk til alle dei frammøtte for ein
triveleg samling!

Kurs i taksering av rype.
Den 30. april og 1. mai blie det arrangert takseringskurs i regi av NJFF Buskerud, NBK avd
Hordaland og Vestlandets fuglehund klubb. Kurset ble arrangert på kommunehuset i Eidfjord
kommune. Alle interesserte medlemmer fra både Øst- og Vestlandet kunne delta på kurset, uten
at det ble alt for lang kjøring. Alle måtte ha basiskunnskap om bruk med GPS. NBK Hordaland
har i flere år hatt ansvar for taksering på Eidfjord statsallmenning, så alle som deltok på kurset,
og som ellers fylte kravene for deltakelse, fikk tilbud om å delta på taksering allerede samme
høst. Målet med kurset var at alle deltakerne skulle få grunnkunnskap om hønsefuglartenes biologi, nytteverdien av kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og at ein skal kunne organisere
og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl.
Premieliste Hordaland vinteren 2011
Det kom inn følgende premiering:
1 AK Tråsletten`sSenico til Eva Hafstad på Filefjell. ( Nico ble med denne premieringen elitehund )
Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat.
Vennlig hilsen Olaf Hafstad DK Hordaland

Årsrapport fra DK Vestland Nord
Ikke motatt.
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Årsrapport fra DK Sør Trøndelag
Vinter og vår 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 tema. Temakveldene har vært godt besøkt med ca
10 pers. Etter hvert flyttet vi møtene til simulatorbanen til Gunnar Handberg der vi hadde en
damekveld og en herrekveld. Det ble et populært arrangement der vi hadde ca 5 damer og tre
puljer med 5-6 herrer som byttet på herrekveldene. De kveldene ble holdt frem til mai da Leirdueskytinga startet.
Vi hadde i januar og februar 4 treningsdager på fjellet i et terreng som vi var så heldige å få låne
av Lundamo bruk. Det ble populært og vi hadde fine dager med god trening for hundene.
26-27. februar hadde vi treningssamling i Vauldalen med ca 12 stk hunder første dag og 8 hunder
andre dag. Vi fikk to fine dager på fjellet med greit vær og greit med fugl.
Prøven på Dovre gikk av stabelen 25-27. mars. Det ble et meget vellykket arrangement med godt
vær. Litt variert med fugl.
Fra mai og ut august har vi samling på leirduebanen til Melhus jff. På leirduebanen er det som
regel en fast gjeng på 4-7 stk som har vært å skutt to-tre serier.
Vi prøvde med gapahuktreff en gang i uka men det ble ikke noe interesse for det så det avsluttet
vi.
24-25. juli hadde vi tamfugltrening hos Gudbrandsdalen jakt og fuglehundsenter på tapetet, men
det ble for få påmeldte så det ble avlyst.
I høst skulle vi ha et dressurkurs hos Ann- Kaetrin og Gunnar Handberg. Det ble utsatt til januar
2012, fordi vi ikke fikk tak i vår faste instruktør før det ble for tett opp mot jul. Det er i skrivende
stund ca. 12 hunder som er påmeldt.
23. nov hadde vi julebord med ca 50 gjester der vi koste oss med julemat og hoinnprat. Vi hadde
også underholdning under kaffen med et sangkor som trener i samme lokalene som vi var i. En
vellykket og trivelig kveld.
Ellers har vi hatt stand på både sølvhundutstillinga og fellesutstillinga.
Hilsen Frank Jensen DK Sør Trøndelag

Årsrapport fra DK Nord Trøndelag
18.-20.02.11. TRENINGSSAMLING PÅ LIFJELLET:
Vi hadde oppmøte på Skjelbredtunet fredag kveld og det var kaldt, men bretonfolk kan holde
varmen så det var god stemning. Lørdag var det flott vær og mye fugl. 8 hunder og en valp fikk
kose seg i fine terrenger. Hadde en sen «jegermiddag» lørdagskveld. Måtte gå i gråvær å lete
etter fugl på søndag, men også denne dagen ble det opplevelser som gjorde det vel verdt å være i
Lifjellet.
22.05.11. SAMLING PÅ STEINKJER:
Steinkjer hundeklubb hadde ordnet med innføring og demonstrasjon av rallylydighet og agility
for oss. Ivrige bretoneiere kastet seg utpå banen for å prøve. Breton på kryss og tvers hoppet
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hindre, sprang gjennom tuneller, over vippe etc. Øvelser som er uvante for både hunder og førere. 11 breton deltok. Totalt var vi ca. 20 hunder. Steinkjer hundeklubb hadde salg av pølser og vi
hadde kaffe og kaker. Hadde Breton-Quiz med ei jubileums bok som premie.
24.07.11. TRENINGSSAMLING HEIA, STEINKJER:
Flott vær. 18 hunder. Dette er en tradisjonell treningsdag og det er alltid godt oppmøte. Her er det
både erfarne og ferske hundeførere. Man får en god mulighet til å få og gi gode råd.
05.-07.08.11. TREFF PÅ KALMO GÅRD:
Vi inviterte våre medlemmer på lokalt Bretontreff. Fredag dro vi til Bertil Nyheim, Nærøy, hvor
vi fikk trene på duer. Kan anbefales! Lørdag ble det leirdueskyting med konkurranser. Så grillfest
med høytidelig premieoverrekkelse…
Søndag benyttet vi elva til apportkonkurranse. Trix og Per Ole Jensvik var overlegne. Noen
hadde også vært på laksefiske natt til søndag så en fin fisk lå på benken om morgenen!
Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på de aktivitetene de lokale hundeklubbene arrangerer.
Det kan være apport og dressurkurs etc.
Hilsen Ingeborg Aarmo

Årsrapport fra DK Nordland Sør
Region Nordland Sør består per dags dato av 33 medlemmer, det er jo ikke all verden, derfor
ville jeg som ”ny” DK ha et samarbeid med NJFF`s avdelinger i distriktet dvs. i første omgang
Vefsn JFF og Rana JFF for å prøve å få flest mulig med på aktiviteter. Derfor spurte jeg leder i
Fuglehundutvalget Tore Danielsen om jeg kunne få en plass i Utvalgstyret til Fuglehundgruppen
i Rana JFF, som jeg heldigvis fikk umiddelbart.
Dette føler jeg er en stor fordel både for å forbedre min egen kompetanse og fordi jeg følte at
”Bretoner” også fortjener å representeres i Rana JFF, i tillegg til at dette fører til et ”bredere”
tilbud for medlemmene. Synes at dette har fungert bra i 2011 til tross for at deltakelsen av bretoner og/eller medlemmer har vært litt varierende og vi har planer om å fortsette med dette samarbeidet fremmover.
15. januar hadde vi en liten samling og selv om det ikke var så godt oppmøte(4stk.) fikk vi
kommet fram til en høvelig bra Aktivitetsplan. Det ble også foreslått at vi kunne prøve å innføre
“felles-turer” i Rana-området. Dette ble lagt ut på breton-siden og jeg har også spurt en del medlemmer direkte, uten at det har blitt noen respons.
19. februar ble Klubbmesterskap for Breton i Region Nordland Sør avgjort for denne gangen. Det
var en uhøytidelig og fin gjennomføring, selv om været ikke var helt på vår side denne dagen.
Det snødde en god del noe som gjorde at det ble tungt føre for både hunder og førere. Likevel var
det en fin tur med bra ganske bra trening for de som var med. Det ble ingen godkjente fuglearbeid, men de som deltok ble rangert utifra prestasjon likevel. Det var 11 påmeldte, men pga. noe
frafall gjorde at det bare kom 7 hunder til start og de ble rangert som følger:
UK
1.Tråsletten`s Sokira E/F: Jens-Harald Rones
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2.Ailo E/F: Randi Mathisen.
3.Trollstua`s Sita E/F: Tor Einar Husnes
AK
1.Stråmyras Zina Little Heart E/F: Jens-Harald Rones
2.Vilja E/F: Roger Skatland
3.Mira E/F: Roger Strand
4.Valbyskogen`s Ares E/F: Randi Mathisen
Takk til Dommer for dagen, Roger Skatland, og alle som bidro til å samle inn gevinster!
Den 6. mars arrangerte vi en treningsdag i fjellet med Trygve Nordås som instruktør. Det ble en
fin tur for de hunder og eiere som møtte opp. 2 voksne hunder og gledelige 5 unghunder. Her
deltok både nye Bretoneiere, og de som har hatt Breton “i generasjoner”. Mix’n var upåklagelig.
Fint jaktvær og terreng møtte oss ved oppmøte oppe ved Rauvatne. Et fint vinterføre ga alle
muligheter til å strekke godt på bena, noen tok godt for seg av terrenget, mens noen i starten
syntes at makker var kanonartig å “herje” med. Men etter litt sosialisering og omstokking på
rekkefølgen, kom alle unghundene ut i eget søk. Utover dagen gikk alle unghundene bedre og
mer bevist på jakt. Vi så noen få ryper, men ikke så mange som forventet. En av unghundene,
Vinterbergets Black Velvet til Arvid Rønning, fikk et fint fugelarbeid med stand, avanse til ny
stand, kontant reis, rolig i oppflukt og skudd! Hun hadde også et meget bra søk dagen ut. Trivelige og trygge hunder, med ditto eiere/førere, bidro til en artig dag i fjellet.
16-17. april var det jaktprøve i Hattfjelldal der Vinterbergets Black Velvet E/F: Arvid Rønning
til tross for et forferdelig dårlig vær og føre fikk seg en flott 2 pr.UK Grattis! 
I regi av Rana JFF arrangerte vi Dressur-/Sosial-/Ringtrening for alle raser. Det var trening hver
onsdag frem til utstillingen (dvs. 18/5, 25/5, 1/6, 8/6). Vi startet med dressur/sosialtrening og
fortsatte etter en liten pause med ringtrening/utstillingstreningen. Her deltok ca. 4-5 medlemmer
med 5-6 hunder.
Vefsn JFF arrangerte på spørsmål fra Bretoneiere ”Apportprøvekurs” den 10-12. juni. Der var
det bra oppmøte med Bretoner. Det deltok 6 Breton og 1 Vorsther. Breton stilte med Trygve
Nordås som en av instruktørene. Det var varierende utgangspunkt for de enkelte ekvipasjene,
men alle fikk bra utbytte av kurset, både mht teori og praksis. Dette medførte at flere meldte seg
på apportprøve for første gang senere på sommeren, og flere av disse ekvipasjene fikk premie.
Kurset ble arrangert på Kvalforssetra ved Mosjøen i et nydelig vær, og hvor det sosiale også var
sterkt fremtredene. Det er artig å drive med apport! og de som har deltatt på apportprøver har
erfart hvor sosialt dette er.
Samme helg på søndag den 12. juni var det utstilling på Skillevollen i Regi av Rana JFF, der
stilte det kun 4 Breton, men 3 av dem fikk Excellent. Det var Møysalen’s Bonnie Eier/Handler:
Randi Mathisen, Tråsletten’s Svabø Eier/Handler: Bjørn Tråslett og Ailo Eier: Randi Mathisen
Handler var Silje Smith Killi 11år (DK’S lillesøster som skal tidlig ”krøkes”) som også fikk CK
og ble BIR. 5. Best i Gruppen. Dommer var Marianne Holmli.
På Fuglehund Utstillingen i Fauske den 18. juni, var det den “minste” som var aller best!
Breton Ailo, Eier/Handler: Randi Mathisen fikk CK+BHK og ble Best i Rasen OG Best i Grup-
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pen og ble dermed “Best in show”!!!  Det var totalt 12 Bretoner som stilte i Fauske og vi vil
også gratulere Tråsletten`s Sokira Eier/Handler: Jens-Harald Rones som ble Beste Tispe i BK.
Dommer var Bjørn Stang.
Rana JFF arrangerte også Apportkurs over 3 kvelder som ”oppladning” før Polarcirkelprøven.
Første kveld var det en kort gjennomgang og målsetting før vi dro ut for praktisk trening. Her var
det kun DK/meg selv som deltok med 2 av mine bretoner. Så hadde vi et opphold hvor vi trente
på egen hånd før vi møtes igjen for å se om vi har nådd det målet vi hadde satt oss.
Dag 2: inkluderte provokasjonstrening.
Dag 3: vannapport. Her var det for deltakerne også mulighet for å få tatt apportbevis.
Polarcirkelprøven 2011. Rana Jeger- og Fiskerforening arrangerte apportprøve for stående fuglehunder på Lappsætra i Grønfjelldalen 02. og 03. juli. Her deltok faktisk 5stk. Breton på lørdag og
3stk. startet på søndag. Det er gledelig å se at det er stadig flere som deltar på apportprøver. Det
var flere i år som kun var små detaljer fra premie. Et stort grattis til Jens-Harald Rones som
storimponerte med 3 premieringer! 
1 AK apport
Ståmyrans Zina Little Heart Jens-Harald Rones
1 AK apport
Stråmyrans Zina Little Heart Jens-Harald Rones
2 AK apport
Tråslettens Sokira
Jens-Harald Rones
Tråsletten’s Sokira (Tråsletten’s Wirco - FI NORD UCH DKV-10 UCH Bonne Des Plaines
Dauxeenes) E/F Jens-Harald Rones, oppdretter Bjørn Tråslett har i tillegg 2x3pr.AK ifra Saltfjellprøven i April, så med 2. pr. AK Apport får hun 3. pr. AK Samlekombinert og ble dermed
Årets Breton Kombinert 2011, og eneste Breton som har oppnådd kombinertpremie i 2011! Vi
GRATULERER! . Dette er ekstra imponerende siden dette var aller første start på apportprøve for Jens-Harald og hundene hans og motivasjonen til at han startet, var vel hovedsaklig at han
deltok på apportprøvekurs den 10-12. juni ved Kvalforssetra i Mosjøen. Sokira og Jens-Harald er
en frisk og spennende ekvipasje, som jobber målbevist for å oppnå resultater. Det er helt sikkert
ikke siste gang vi får se gode resultater fra denne ekvipasjen.
Håper at dette inspirerer flere medlemmer til å trene apport og delta på apportprøver, da det er
glimrende trening for fuglehunder. Breton egner seg meget godt til dette. I tillegg til å få en
stødig apportør, får man trent mye lydighet og kontakt med hunden. Dette får man igjen i mangfold når man trener jaktdressur. Så det kan ikke sies nok mange ganger at Apport er GØY og
sosialt og ikke minst aktiviserer man hunden i en ”død-periode” da vi ikke kan bruke dem på jakt
eller ha dem løs i skogen eller på fjellet.
Fuglehundgruppa i Rana JFF arrangerte sauestrøming 3 ganger i løpet av sommeren. Dato for
dettevar: 16 juni, 30 juni og 16 august. Her var det ca. 6stk breton som deltok.
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Den første prøvehelga i Nordland var i Sundsfjord 20-21. august der Bretonene virkelig slo til på
søndagen, da det KUN var Bretoner som ble premiert! Hele 6 premier ble innkassert til NBK
denne helgen, 1 stk premie på lørdag og 5 stk premier på søndagen og ifra dette distriktet ble det
2 pr. AK til Ailo & Randi Mathisen og 3 pr. AK til Møysalen’s Bonnie & Randi Mathisen. Vi
Gratulerer!
Torsdagen den 24. november arrangerte Rana JFF fuglehundutvalget den årlige førjulskvelden.
Rune Hoholm kom til Mo for å holde foredrag. Foredraget handlet om hvordan han jobber for å
få til gode jakthunder som også kan konkurrere på topp nivå. Det kom bare 2 NBK- medlemmer
til dette foredraget, til tross for annonsering på bretonsiden, utsendelse av mail og sms’er til alle
medlemmer i regionen.
Dette var et sammendrag ifra 2011-årets hendelser i Region Nordland Sør, og vi håper virkelig at
responsen og aktivitetene øker i de neste årene, da vi har som mål å få involvert enda flere medlemmer som bor litt rundt omkring ute i distriktet i 2012. Vi har jo fått masse inspirasjon ifra
andre store prestasjoner i år, vil benytte anledningen til å gratulere alle som har prestert i år. Et
supert år for Bretoner kan vi vel alle sammen være enige i. 2011 har vært og vi krysser alt vi har
for at trenden fortsetter sånn…! 
Mhv. DK Nordland Sør
Randi Mathisen.

Årsrapport fra DK Nordland nord
Januar 2011.
Vi hadde vår tradisjonelle 2. Juledagstur, Men den ble lagt til 2. Januar i år.
Årsfest i Nordland Nord sammen med BJFF
Dressurkurs i Ridehallen i samarbeid med BJFF.
Godt oppmøte.
Februar 2011.
Dressurkurset gikk over 8 uker, i Januar og Februar.
Mars 2011.
Treningsdag i fjellet i regi av BJFF.
Greit oppmøte.
Mai 2011.
Årlige vårsamlingen hos Hege Meldal. Det var mange som tok turen dit 18. Mai. En
veldig trivelig dag.
Ringtrening og utstillings trening.
Juni 2011.
Ringtrening i regi av BJFF.
Utstilling på Mørkved av BJFF. Der ble det kun delt ut to EXellent, og Dem ble gitt til
to unge Bretoner  Gratulerer 
Ellers mange jeve premier.
Afterdogging etter utstilling med stor suksess 
Juli 2011.
Utstilling Salten fuglehundklubb på Fauske.
Godt oppmøte. Breton er en av rasene som er best representert på disse to utstillingene
av hundene i Gr 7. Mange gjeve premier.
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August 2011.
Jaktprøverne er startet og Bretoner har herjet på premiestatistikken i høst her nord 
Det skulle være dressurkurs men pga for få påmeldinger ble denne avlyst.
November 2011.
Dressur og sosialiseringskveld i Austvika 23. November. Der var det 13 hunder med
sine respektive som dukket opp. Vi hadde en trivelig ettermiddag i uværet.
Desember 2011.
Tradisjonsrike 2. Juledagstur på Heggmoen. Ikke gjennomført ved innlevering men
gleder oss til det. 
Aktiviteter for 2012 er under planlegging, men der vektlegger jeg flere rene aktiviteter i regi av
NBK i forhold til slik som i år, da aktivitetsplanen var linket opp mot lokale klubber som og er
en tråd i vårt arbeid. Men jeg ser at det blir mye å ha en fot i hver leir og at
klubb/medlemsarbeidet for Bretonklubben har kommet litt i bakleksa i forhold til verv i lokale
NJFF klubb.
Men aktiviteter som er fastlagt er:

Det skal startes opp med kveldstreff en gang i uken fra januar/februar(NBK).

Felles treningshelg med Nordland Sør 17.-19. februar på Lønnstua på Saltfjellet(NBK).

”Vårslepp” i mai med litt ringtrening og tips før utstillingene (NBK).

Ringtrening/utstillingstrening i juni i regi av BJFF.

Utstilling i juni med Afterdogging i regi av BJFF

Utstilling i juli på Fauske i regi av SFHK.
Hilsen DK Lena Borlaug.

Årsrapport fra DK – Troms
I 2011 har vi hatt tre medlemssamlinger. 4-6 Februar var det treningssamling på Arnøya i NordTroms. De 30 Deltagerne var Breton eiere fra Troms og Vest-Finnmark/Nordland/Sørlandet.
Programmet for samlingen innebar trening i marka på lørdag og søndag Treningen var lagt opp
slik at hvert parti inneholdt minimum en erfaren hundefører, dette sikret at alle fikk hjelp underveis og råd om videre trening.
Klubbmesterskap 1. mai.
Distrikt Troms sitt høyst uoffisielle klubbmesterskap gikk av stabelen 1. mai i et nydelig vårvær,
hvor sola skinte fra nesten skyfri himmel. Hele 18 personer og 15 hunder. Ryper var det nok av i
terrenget denne dagen og stort sett alle hundene hadde sjanse på fuggel, der noen behersket
situasjonene bedre enn andre.
Klubbmester i UK ble Reisavannet`s Ja-Kaos til Jan-Erik Jensen.
Klubbmester i AK ble Tromsørypa`s Pe Appo til Jan Åge Harjo med Tromsørypa`s Am Rago på andre og Reisavannet`s A Mozart på tredje.
Rypetelling på Brensholmen 13-14 august.
Flott vær begge dagene, mange gode hunder og mye ryper.
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Den tredje samlingen var den årlige sommersamlingen hos Tor-Eivind i Nordreisa. Denne
gikk av stabelen 5-7. august, med rundt ca 25 deltagere. Treffet i Nordreisa er en sosial samling
for hele familien . Deltagerne kunne her trene på tamduer og dressur.
Distrikt Troms har også tilgang på et flott treningsterreng på Brensholmen, ca. en times kjøretur
fra Tromsø sentrum. Det følger også med en hytte til terrenget som vi kan benytte seg av. Vi har
i sommer hatt jevnlige medlemstreff i Tromsø hver onsdag. Her har vi hatt sosialisering av hund
og eiere samt dressurtrening. Flere treff var viet til utstilling. Nina Skjæran var her instruktør og
deltagerne fikk opplæring i klargjøring til utstilling samt hvordan føre hunden i utstillingsringen.
Distriktet har også sanket flere premier i år på jaktprøver og utstilling. Premiene på jaktprøver i
år er:
UK
Reisavannets Ja- ALEX DEI
Kaos
FIORINDO

REISAVANNET’S
1.UK
B-JAVA

Jan Erik Jensen

AK
Reisavannet’s Suhlegan
C-Askeladd
Sarek

Tilleråsens`s
Litj`Sahra

Tara

INT N S UCH
NV-01-03-04-05
NORDV-06
1.AK, 2.AK Jan Hind
Litjåsen’s Sara
U. H

N UCH
Litjåsen’s
Prince

Blueprint Suhlegan
Akira
kira
No Risk

2.AK, 3.AK,2.AK Yngve Simonsen

3.AK, 2.AK,2x2.AK,2.AK, 2.AK,2.AK Kurt Landau

Bekkauren`s Pia Beyaz Töjre

N JCH Thunder 1.AK
And Lightning
skog

Per Johnny Skjæran

Vk
Bekkaurens Pia

Beyaz Töjre

Thunder And
Lightning

1.VK
m/CK
2*3Vk

Per Johnny Skjæran

JBS Leiki

NUCH Perkars
Basse

Brufjordens XL
Freia

3.VK

Paul Aandahl

Bråke-Bøtta Pippa Suhlegan No Risk Akira

3.VK

Kurt Landau

Utstilling
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Tromsørypa’s AM Rago til Thomas Jensen fikk Excellent, ck, Cert og BIR ,Tromsørypa’s
AM Tea til Per Johnny Skjæran fikk Excellent ck Cert BIR. oppnådde Tromsørypa’s AM
Bolt til Erik Joachimsen Excellent 1AKK ogTromsørypa’s AM Amber, til Lars Kvaal Excellent 1BKK.
(Har problemer med å finne utstillingspremier)

DK gruppa Troms
Jan-Erik jensen

Årsrapport fra DK Vest-Finnmark
I 2011 har vi gjennomført to treningssamlinger på vinteren og en om høsten. Terrengene vi har
gått i ligger på Sennaland og Hatter. Oppmøtet har variert fra 4 til ca 7-8 bretoneiere.
På disse samlingene kommer erfarne hundeeiere med råd og vink om dressur og føring av hund,
samtidig som det er sosialt og trivelig både for hunder og førere.
Vi blir å fortsette med treningssamlinger i 2012.
I Alta, hvor det er størst bretontetthet i vest-Finnmark, er det også gjennomført vintertreninger
som har fokus på grunndressur og sosialisering. Disse har foregått i perioden november til april,
en dag i uken. Oppmøtet har vært fra 4 til ca 12 hunder og eiere. Også andre ståendefuglehundraser har deltatt. Geir Birger Landmark har organisert og ledet vintertreningen.
Vi fortsetter også vintertreningene i 2012.
Ellers har mange eiere vist fram sine hunder både på jaktprøver og utstillinger i året som gikk,
med gode resultater.
Vi har på slutten av året gjort et bytte av DK, fra Anne Grethe Bakkevold til Gunnar Guttormsen.

Anne Grethe Bakkevold DK Vest- Finnmark

Årsrapport fra DK Øst-Finnmark
Ikke mottatt.
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Årsrapport fra avlsrådet i NBK 2011
Medlemmer i avlsrådet:
Leder: Martin Haugestad.
Medlemmer: Øystein Ahlstrøm, Åse Kristin Andersen og Paul Aandahl.
Andre som bidrar med registreringer og opplysinger som AR har hatt stor nytte av er Ann
Kaetrin Handberg som er valpeformidler, Arne Klingsheim som i løpet av året har fått breton
basen på nett. Jan Bjarte Skrøppa bidrar forstatt og gir gode råd i ulike sammenhenger. Anders
Ellefsen har hentet ut hoftebilder hos NKK og sendte de til Strinda Smådyrklinikk for HQ avlesing. Hege Meldal holder oss oppdatert i forhold til epilepsi hos breton og har laget en oversikt
over hunder med epilepsi. Lena Borlaug, Britt Halvorsen, Anne-Lise Vedeler og Madel Haugen
har skrevet jaktprøvekritikkane som kan leses i Årboka og på bretonbasen.
Møter og aktivitet
Mesteparten av kontakten har foregått gjennom daglig e-poster og telefoner. Vi har hatt 3 telefonmøter og møtes en helg i Lofsdalen i Sverige sammen med styret i oktober. Mye av kommunikasjonen på e-post har vært omkring forslag på hannhunder og innholdet i den nye avlsplanen.
Paul Andahl har sendt ut informasjon om HQ-tall og påminning om hoftefotografering til hundeeiere.
.
1. Fødte kull i 2011
Det ble født 144 valper i 2011 i totalt 25 kull, der 23 kull var etter NBK sine retningslinjer. Tilsvarende i 2010 var 166 valper i 29 kull, der 21 kull etter NBK sine retningslinjer. AR har sendt
ut forslag på hannhunder til 29 tispeeiere i 2011 i tillegg til flere som har tatt kontakt for å få
aksept for hannhunder de ønsker å bruke. Det er et generelt inntrykk av at det har blir født for lite
valper i forhold til etterspørselen i 2011. En del av årsaken til at det ikke ble født flere skyldes
mislykkede parringer.

2. Avlstall og indeksberegninger
Indeksberegningene for jaktlyst, viltfinnerevne og avlstall for hofter, har blitt gjennomført av
Arne Klingsheim og som nå vil stå for indeksberegningene framover. Programmet har NBK fått
fra Reiner Beuing som har laget programmet og som tidligere gjennomføret beregningene. Vi er
fortsatt avhengig av å få tall fra NKK innen rimelig tid for å få effektiv bruk av indeksene. HQavlesing har blitt gjort av Ingolf Hansen, som dessverre gikk bort i høst. Dette arbeidet blir foreløpig overtatt av Reiner Beuing inntil andre får opplæring.

3. Utstillinger/eksteriør:
Utstillinger
I 2011 er det registrert 149 forskjellige hunder som til sammen er stilt 231 ganger på utstilling.
Det ble utdelt totalt 87 med premiegrad Excellent. Dette gir en premieringsprosent for høyeste
premiegrad på 37,7 %.
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NBK landstreff 2011:
BIR:
NV-09 Coco Du Vallon La Rigaude (Int Ch Tempo Du Vallon De La Rigaude - Ustie
Du Vallon De La Rigaude). Eier: Lars Farnes.
BIM:

SG Cæsar (NUCH Perkars Basse – Stina) Eier: Oddbjørn Farsund.

Norsk Vinnerutstilling:
BIR:
Bølhøgdas Fischer (Fr Uch Fr Vch Uman Du Bois Courol - NV-9 Coco Du Vallon De
La Rigaude. Eier: Espen Strengelsrud.
BIM:
Vanity Kitchenette (Tempo Du Vallon De La Rigaude – WW-8 Bird Des Pigenettes)
Eier: Hallgeir Bergh.
Ny norsk utstillingschampion i 2011:
NUCH SG Cæsar (NUCH Perkars Basse – Stina) Eier: Oddbjørn Farsund
Internasjonale utstillingschampion 2011:
Under den internasjonale utstillingen Helsinki Winner 2011 ble Bonnee des Plaines Dauxeenes
(CH A Thor du Mas des Capeliers - CH A Thor du Mas des Capeliers) BIR.
Bonnee fikk CACIB og hun ble C.I.B. (International Beauty Champion) og C.I.E. (International
Show Champion). Bonnee har med dette fått alle 7 utstillningschampionat som det er mulig å få i
Norden (NORD DK FI NO SE UCH C.I.B. C.I.E.) og den første fuglehunden som oppnår dette.
Bonnee eies av Björn Tråslett og Vesa Virkkula. Oppdretter er Julin Pinel, Frankrike. Vi gratulerer !
4. Jaktprøver
Alle jaktprøvestarter i 2011 har ikke blitt registrert hos NKK til nå, så tallene som er presentert
her er noe ulike de reelle tallene. Det er siste del av prøvene som mangler. Komplett og oppdatert
liste vil bli lagt ut på nettet straks de foreligger, og de vil komme i årboka for 2011.
Premieringsprosenten i 2011 var 16,9, mens den, 2010, 2009 og 2008 var henholdsvis 18,7, 21,2
og 19,6. Tallkarakterene for 2011 var omtrent som tidligere år, bortsett fra en positiv oppgang for
viltfinnerevnen.

Antall starter i ulike klasser og premieringsprosent i 2011 og 2010
2011
Delt/klasse
VINTER
HØST
LAVLAND
SKOG
SUM

UK
172
79
15

PR %
14,7
19,0
33,3

196

17,9

AK
269
132
34
43
478

PR%
18,6
12,9
11,8
14,0
16,1

VK
155
75
18

PR%
19,4
18,7
0

248

17,7

ALLE PR%
526
18,0
286
16,0
67
13,4
43
14,0
922
16,9
29

2010
Delt/klasse
VINTER
HØST
LAVLAND
SKOG
SUM

UK
154
135
17

PR %
24,7
14,8
17,6

306

19,1

AK
212
156
43
35
446

PR%
17,0
13,5
16,3
34,3
16,8

VK
130
78
22

PR%
17,0
19,2
45,5

230

20,2

ALLE PR%
496
19,3
369
15,2
82
24,4
35
31,0
982
18,7

Gjennomsnitt tallkarakterer for 2009, 2010 og 2011
Ant.
hunder
Gj.snitt -11 206
Gj.snitt -10 209
Gj.snitt -09 232

Ant.
start.
4,5
4,7
5,0

Ant.
situ.
2,4
3,4
3,0

Viltf
evne
3,54
3,17
3,13

Jakt
lyst
3,95
3,95
4,30

Fart

Selvstend.
3,96 5,70
3,96 5,64
4,20 5,80

Søks
bredde
3,31
3,35
3,60

Revi
ering
3,40
3,45
3,70

Sam
Arb.
3,76
3,78
3,90

5. Årets hundar
Årets Hund jaktprøve

1

NJCH Velvet Dei Fiorindo (Marly Dei Fiorindo - Penny Dei Fiorindo). Nils B. Skaar,
Tove Løvås / Nils B Skaar
3.VK kval NM vinter(1p), 2.VK semi NM vinter(3p), 1.VK finale NM vinter
m/CACIT(200 starter, 10p+2p), 1. VK m/CK kval(3p+1p), 1. AK skog(3p) = 23 poeng

2

Orreskogen`s B-Røm (FR UCH FR VCH Uman Du Bois Courcol - NJCH Reisavannet`s B-Guri) Hege H. Løkken, Morten Tidemann / Morten Tidemann
4x1.UK(8p), 1. Derby kval(2p), 3. Derby semi(1p), Kvalifisering Norsk Derby finale(1p), 1. Norsk Derby Finale(5p), 1.Rjukan Unghund Grand Prix(3p), 4. Artic Cup finale(1p) = 21 poeng

3

Litjåsens De Rene (Bekkaurens Mailo - NUCH NJCH Suhlegan Prinsess) Gunnar
Guttormsen
3.VK kval(1p), 1.VK kval(3p), 3.VK finale(33 starter, 2p), 2.VK kval(2p), 2x1.AK(6p),
1. VK m/CK kval(3p+1p) = 18 poeng

Årets unghund:
Orreskogen`s B-Røm (FR UCH FR VCH Uman Du Bois Courcol - NJCH Reisavannet`s B-Guri) Hege H. Løkken, Morten Tidemann / Morten Tidemann
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4x1.UK(8p), 1. Derby kval(2p), 3. Derby semi(1p), Kvalifisering Norsk Derby finale(1p), 1. Norsk Derby Finale (5p), 1.Rjukan Unghund Grand Prix(3p), 4. Artic Cup finale(1p) = 21 poeng
Årets utstillingshund:
1. Ruth (Tom – Supernova) Morten Tidemann
11 poeng ( 3 utst.)
2. SG Cæsar (NUCH Perkars Basse – Stina) Oddbjørn Farsund 10 poeng (3 utst.)
3. Vanity Kitchenette (Int uch Tempo Du Vallon De La Rigaude / WW-08 Bird Des Pigenettes)
Hallgeir Bergh
9 poeng ( 3 utst.)
Årets hund kombinert:
Tråsletten’s Sokira (Tråsletten’s Wirco - FI NORD UCH DKV-10 UCH Bonne Des Plaines
Dauxeenes) Jens-Harald Rones 3AK Samlekombinert 4 poeng.
Årets Breton Kombinert
Årets Breton Kombinert 2011, og eneste Breton som har oppnådd kombinertpremie i 2011:
Tråsletten’s Sokira (Tråsletten’s Wirco - FI NORD UCH DKV-10 UCH Bonne Des Plaines
Dauxeenes) E/F Jens-Harald Rones, oppdretter Bjørn Tråslett.
Avlsrådet gratulerer årets vinnere med flotte resultater
6.

Plassering i NM og Høystatusløp:

NM-LAG VINTER 2011:
Bretonlaget kom på 7. plass med 30 poeng. Bretonlaget: Litjåsens De Rene, e/f Gunnar Guttormsen, Bekkaurens Pia, e/f Per Johnny Skjæran, Schatchmo, e/f Kåre Vangelsten
Korthåret Vorsteh vant med 60 poeng.
NM VINTER 2011:
17 breton til start.
Velvet dei Fiorindo, e/f Nils B. Skaar, 3VK kvalifisering, 2 VK semifinale, 1VK Cacit, finale
og NM mester 2011. Første breton som vinner NM vinter og første breton med kongepokal.
Gratulerer!
Bonnee des Plains d’Auxeenes, e/f Bjørn Tråslett, 1VK kvalfisering
Litjåsens De Rene, e/f Gunnar Guttormsen, 4 VK kvalifisering
Arctic cup 2011:
3 breton til start.
Orreskogens B-Røm e/f Morten Tidemann fikk 2VK kvalifisering og 4 VK i finale.
Flott innsats!
Rjukan Grand Prix:
Orreskogens B-Røm e/f Morten Tidemann fikk 1pr finale og dermed først breton som vinner
av Rjukan Grand Prix. Nok en sterk prestasjon.
NM- lag høyfjell 2011:
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Breton kom på 7.plass med 25 poeng. Laget: NJCH Velvet Dei Fiorindo e/f Nils B. Skaar,
Litjåsens De Rene, e/f Gunnar Guttormsen, Reisavannets B Guri e/f Anders Ellefsen. Reserve:
Brustindens E Frøy e/f Stig Håvard Hansen. Irsksetterlaget vant med totalt 65 poeng.
NM Høyfjell 2011
7 breton til start
Åa, e/f Sveinung Aune 3VK kvalifisering, semifinale
NJCH Velvet Dei Fiorindo, e/f Nils B. Skaar, videre på søk til semifinale og finale
Bekkaurens D-Stoy, e/f Rainer Freimuth, videre på søk, 2 VK semifinale, finale.
2 breton i finale i NM er flott innsats. Dessverre ingen premiering i finalen.
NM Skog 2011
3 breton til start.
Midtfjellets Cat Claw e/f Rune Østraat 1pr. kvalifisering, semifinale
Ingen breton med i finalen.
Norsk Derby 2011
4 breton til start.
Orreskogens B-Røm, e/f Morten Tidemann, 1 pr. kvalifisering, 3 pr. semifinale, 1pr. finale
Mac Nevis, e/f Sten Lennart Berglund, videre på søk til semifinale og finale, 2 pr. finale
Røm er dermed første breton som vinner Norsk Derby og dette ble fulgt opp av Mac Nevis på
andre plass. Utrolig flott resultat.
NM-lag lavland 2011
Breton ble nr 4 med 49 poeng, KV vant med 69 poeng.
Laget: Brustindens D Masi, e/f Arne Abel Lunde, Reisavannets B-Guri, e/f Anders Ellefsen,
Reisavannets D Hårek, Martin Haugestad. Reserve: Holmevass Gilli, Arne Abel Lunde.
NM Lavland 2011
10 breton til start. Ingen videre til semifinale.
7. Elitehundregisteret
Elitehundregisteret består av hunder med 1AK på jaktprøve i Norge og 1AK/BK på utstilling før
2011. Fra 2011 har kravet til utstilling vært VG. Hunden må ha HQ tall, samt at eier må være
medlem av NBK. Nye elitehunder i 2011:

Tråslettens Senico

NO3760/09

Tråslettens Svabø

NO3764/09

Tråslettens WircoFI NORD UCH
DKV-10 UCH
Bonnee des Plains
d’Auxeennes
Tråslettens WircoFI NORD UCH
DKV-10 UCH

Eva Hafstad
5239 Rådalen

Bjørn Tråslett
8360 Bøstad
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SG Cæsar

09286/08

Litjåsens de Rene

11931/08

Orreskogens Kira

09286/08

Tromsørypas PE
Hero

13502/08

Bonnee des Plains
d’Auxeennes
Perkars Basse
Stina
Bekkaurens Mailo
NJCH NUCH
Suhlegan Princess
Schatchmo
Brustindens E Ulla
Kruttåsens Eir
NUCH Bekkaurens
Pia

Oddbjørn Farsund
6800 Førde
Gunnar Guttormsen
9505 Alta
Tone Dahl
4020 Stavanger
Stig Even Edvinsen
8020 Bodø

8. Kull født i 2011
Til sammen 25 kull med 68 tisper + 76 hanner = 144 valper
OPPDRETTER
Ståle Kolberg

FØDT

T H REG.NR.

FAR/MOR

08.01.11

3 2

Tore Sørensen

05.02.11

2 2

Terje Egeland

09.02.11

2 2

Sætertunets

28.02.11

5 5

Reisavannet`s

28.02.11

3 4

Tom H. Brevik

08.03.11

3 6

Andreas Røed

10.03.11

2 4

Møysalen`s Tapper
Geilane`s Nala
Brustidens D Aro
Bekkauren`s Tuxi
Kruttåsen`S F
Pompel
Dakini de Làrdour
LV Tako
Vestøkklas Atetra
Rollex
Locar`s Shooting
Star Zela
LV Tako
Hågakollen`s Lana
Valbyskogen`s
Nero
Tutta
Carl Dàr Roc`h
Bernez
Vestløkkas C
Lizzy
Delos vom Schwanenberg
Alaska dei Fiorindo
Uman du Bois

Svein Sæter og
Karina Kvikne
Tor E.Bårtnes

KENNEL
NAVN

04755/05
20086/03
06409/03
19810/04
06593/05
LOF255701
08844/06
02659/05
S20882/2006
AKCSR09150209
08844/06
09130/05
10263/04
02577/04

Finn E. Knutsen

Vestløkka`s

26.03.11

3 2

LOF246409
05694/08

Per Johnny
Skjæran Britt
Olsen

Tromsørypas

27.03.11

2 3

VDH/CBV049/08
LOI06/107723

Anders og Hege

Orresko-

29.03.11

1 2

LOF224013/27680
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Ellefsen

gen`s

Bjørn Tråslett

Tråsletten`s

19549/04

14.04.11

4 2

29.04.11

3 6

DK10574/2001
FIN26637/2004
16583/05
14920/04
02502/08
04485/07

Trond Guttormsen
Morten Johansen Anne Lise
Vedeler
Asbjørn Jenssen

Kamvatnet`s

26.05.11

3 3

Tilleråsen`s

10.05.11

3 3

S64373/2005
01690/08

Hege Meldal

Høghalsen

27.05.11

1 1

22721/05
01477/03

05.06.11

3 3

VDH/CBV049/08
21817/04

07.06.11

4 3

16583/05
02658/05

18.06.11

1 0

17028/02
NO48730/09

19.07.11

2 8

LOF246409
14741/04

08.07.11

5 1

13.10.11

2 2

02915/01
24963/06
13502/08
21421/05

31.10.11

1 4

NO34625/09
01281/05

22.12.11

2 2

04157/07
05683/08

24.04.11

3 4

LOF246409
02497/08

15.12.11

5 2

LOF7264779

Christopher
Høstmælingen
Alfred Einar
Apeland

Havredalen`s

Trond Burud

Madel Haugen

Brekkesaga
s

Kurt Landau
Åge Lekanger

Stråmyran`
s

Gerd Sakariassen

Brian Herje

Ismenningens

Arild Dystland

Hallgeir Bergh

Vanity

Courcol
Brustinden`s E
Ulla
Syrach
Afrikantàhti
Ari
Trulte
Tråsletten`s Tsar
Kamvatnet`s Aqua
Vita
Varen
Reisavannet`s DTrine
Reisavannet`s BAylo
Tråsletten`s WT
Cærki Trå
Delos vom
Schwanenberg
Vanity Emmili
Ari
Vestløkka`s Atanjia
Trico
Lundbjørkens
Aifos
Carl Dàr Roc`h
Bernez
Brekkesagas Nellie
Møysalens Kiro
Blueprint Kira
Tromsørypa`s PE
Hero
Shakira FF
Tromsørypa`s AM
Rago
Tråsletten`s CP
Chica
Raunakkens TA
Aris
Sætertunets Mille
Carl Dàr Roc`h
Berenez
Min Vesla
Fabian du Vallon
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LOF243612

de la Rigaude
Bird des Pignettes

9. Importerte breton i 2011
Navn
Guoi Vom
Schwanenberg

Reg.nummer
VDH/CBV032/11

Land
Tyskland

Gaia Vom
Schwanenberg

VDH/CBV033/11

Tyskland

Gamby De La
Piede Aux
Oliviers

LOF268411/0

Frankrike

VakkunivaTarzan`s Tr
Troy

SE53263/2011

Sverige

Foreldre
Djazz De La
Plume Picarde
Ulesca Du Petit
Odon
Djazz De La
Plume Picarde
Ulesca Du Petit
Odon
Bayard Dit
Bono De Saint
Lubin
Azzura Du Mas
Des Capeliers
Litjåsen`s Rene
Tess

Eier
Jan H Monsen

Tore Aaslund

Hallgeir Bergh

Sturla Hoøen

10. Avlsmål:
1. Helsetilstand
Hoftekvalitet
Tabellen under viser HQ snitt for de siste årene og prosent av HD frie hunder de siste årene. HQtallet for 2010 består av omtrent halvparten av de HD undersøkte hundene, mens prosent HD frie
hunder gjelder alle. HQ-tallet og antall HD frie hunder økte kraftig i 2010. Det er positivt. Vi har
stort sett brukt samme krav til HD –indeks (over 200 kombinasjon) i hele perioden, så det er
vanskelig å peke på årsaken til framgangen.
Gjennomsnittlig HQ tall og prosent HD frie hunder de siste årene
År
HQ
HD-frie (%)
2006
0,937
76,1
2007
0,936
67,1
2008
0,938
69,6
2009
0,938
64,4
2010
0,946 (foreløpig)
81,3
Hvis man ønsker å øke HQ-tallet ytterligere og redusere antall D og E diagnoser ytterligere er det
nødvendig å stille strengere krav til avlshunder. Det vil redusere avlsbasen en del og en må derfor tenke nøye igjennom hva som er best å gjøre. AR har i løpet av høsten foretatt en spørre-
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undersøkelse om frekvensen av sykdom hos 8-10 år hunder med C, D og E diagnoser. Resultatet
var at ingen C hunder (32) hadde merkbare plager, mens 8 av 18 D/E hadde merket symptomer.
Det er altså viktigst å holde frekvensen av D og E hunder lav. Det kan gjøres ved å sette nedre
grense for HQ til 0,92 og høyere krav til samlet indeks for kull.
Tiltak: NBK vil fortsette å bruke HQ systemet og hofteindeks som før. I tillegg vil en vurdere å
sette nedre grense for HQ, minimum 215 i samlet indeks og unngå bruk av hunder med diagnose
C og lavere. Antall hoftefotograferte breton i 2010 var 48 % av 166 registrerte. Det er ganske
bra, men vi ønsker at flere skal gjøre dette for å få sikrere tall. Et brev om påminning om hoftefotografering vil bli sendt ut til eiere med 1 år gamle breton som vanlig.
Epilepsi.
Status: En undersøkelse om epilepsi hos breton ble sist gjort for et par år tilbake. Det finnes en
liste med omkring 50 breton som ble laget den gangen. Lista brukes for å unngå at en setter
sammen tispe og hannhund som har slektninger med epilepsi. Epilepsi ansees ikke som noe stort
problem for rasen.
Tiltak: Avlsrådet vil bruke epilepsilista aktivt for å redusere faren for at frekvens skal øke fra
dagens lave nivå.
Andre sykdommer
Status: Det er få arvelige sykdommer hos breton. Epilepsi er den eneste vi til nå har holdt et øye
med. I 2011 oppstod et tilfelle av blødersykdom som er arvelig og det var oppdretter som varslet.
Den rammer bare hanner, mens tispene er bærere. Den har vært et problem i noen andre raser og
det finnes tester som kan avsløre om en tispe er bærer eller ikke. Størst fare er det at utenlandske
tisper med ukjent bakgrunn kan ha sykdommen. Foreløpig vil AR ikke gjøre noe annet en å
informere om dette ene tilfellet.
2. Gemyttmessige egenskaper
Status: Gemyttavvik blir registrert på utstillinger og på jaktprøver. De mest alvorlige avvik er
aggressiv adferd mot andre hunder eller mennesker. Hovedansvaret for tilfredsstillende gemytt
for hunder som skal brukest i avl blir likevel pålagt den enkelte oppdretter. Andre gemyttmessige
egenskaper som kan være viktig å holde øye med er bjeffing, frykt, m.m er lista opp på NBK si
nettside. En har enkelte hunder og linjer, der dette med mye lyd (bjeffing/hyling) går igjen.
Tiltak: Avlsrådet vil forsatt ha fokus på gemytt gjennom å pålegge oppdretter om ikke å bruke
hunder med ”dårleg” gemytt i avl, samt og oppfordre dommere på utstilling og jaktprøve til å
være flinkere med å notere alvorlige gemyttavvik.
En vil være forsiktig med bruk av hunder med som bråker og bjeffer mye i avl, og avlsrådet vil
ikke anbefale at en krysser to hunder/linjer der en vet at dette er et problem.
3. Bruksegenskaper
I NBK er jaktlyst og viltfinnerevne prioriterte avlsmål, siden breton først og fremst er en jakthund.
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Status jaktlyst og viltfinnerevne: I kombinasjoner søkes det å bruke kombinasjoner som i gjennomsnitt gir sum avlsverdier på over 200 for jaktlyst og viltfinnerrevne. I 2011 har de fleste av
kullene hatt verdier på over 200 for begge egenskapene. Hvis en av egenskapene ligger under
200, er det som regel viltfinnerevne.
Gjennomsnittlige karakterer for jaktlyst og viltfinnerevne for 2011 var henholdsvis 3,95 og 3,54.
For jaktlyst er nivået omtrent som de siste årene. Mens for viltfinnervene har det vært en markant
framgang.
Tiltak jaktlyst og viltfinnerevne: Avlsmålene vil bli prioritert som tidlegere. Avlsrådet vil fortsette med å oppfordre bretoneiere til å dokumentere hundene i større grad på jaktprøver. Det er
oppdretterne som har et særlig ansvar for dette gjennom å motivere valpekjøperne til å forberede
hunden til prøvestart slik at den får vist sitt potensial. For tidlige starter før hunden har ”våknet”
gir ikke et riktig bilde av hunden, og hunden må også være trent på å takle
jaktprøvesituasjonen med makker, mange andre hunder og fremmede folk. Det er også viktig å
påpeke at det er like viktig å få dokumentert hunder med dårlige bruksegenskaper som de med
gode.
4. Eksteriør
Status:
Det nye systemet for premiering med en todeling av tidligere 1.premie ble innført i 2011. De
beste for premie ”Excellent” og nest beste ”Very good”. Andelen hunder med premiegrad excellent på utstilling i 2011 var 37,7%. Nivået høres rimelig ut, men vi ønsker at andelen skal bli
høyere. Det var 149 ulike hunder som ble utstilt til sammen 231 ganger i 2011. Tilsvarende i
2010 var 180 hunder som stilte 249 ganger.
Tiltak: Avlsrådet vil generelt ikke anbefale bruk av hunder som ikke tilfredsstiller minimumskravet for eksteriør. Unntak vil kun være hvis hunden har ekstraordinære jaktegenskaper og kun
mindre, men diskvalifiserende eksteriørfeil for størrelse eller pelsfarge. Om en slik hund skal
godkjennes eller ikke, vil bli vurdert av AR i hvert enkelt tilfelle.
12. Sluttord
Avlsrådet har i 2011 hatt disse hovedoppgavene:
1.
2.
3.
4.
5.

Være tilgjengelig for oppdrettere med å finne forslag til aktuelle avlspartnere og svare
på andre henvendelser.
Ajourføre opplysninger og resultat for publisering på nettsida, Fuglehunden, i BretonBase og ajourføre geno- og fenotype lister.
Forvalte NBK sin avlsplan som er gjeldende fra 2007 – 2011 og foreslå ny avlsplan for
2012-2016.
Ansvarlig for å sette opp lag for NM deltagelse.
Være delaktiv i avlsrådsmøter med andre fuglehundklubber.

Avlsrådet er avhengig av mange andre personers hjelp for å få gjort arbeidet. Det gjelder særlig
det arbeidet som ligger bak oppdatering av indekser og utstillingsresultater, samt oppdatering på
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nettsiden. Avlsrådet bruker årboken aktivt og utgivelse av årboken er en kjempejobb hvor mange
ressurspersoner deltar. Arne Klingsheim har sørget for at bretonbasen nå finnes på nett og er
tilgjenglig for alle i løpet av 2011.
For å fremme breton som jakthund er det gode resultater i høystatuskonkurranser som betyr mest.
I 2011 tok breton tre nye ”skalper” ved å vinne Høyfjell Vinter, Norsk Derby og Rjukan Grand
prix for første gang. En flott innsats av Pronto og Nils, og Røm og Morten, som hele breton
folket er stolte av og som skaper optimisme på rasen vegne. Vi vet det kreves en særdeles god
trener og hund for å oppnå slike resultater.
Det er engasjerte oppdrettere som er drivkarften i avlen av breton. Vi har heldigvis en del av
dem, men vi trenger flere som kan gi grunnlag for flere hunder og som kan bidra aktivt i diskusjonen om framtidig avlsarbeid. Vi trenger flere hunder, bare 144 valper født i 2011, og vi trenger flere hunder dokumentert på jaktprøver, spesielt hannhunder.
Framgang i hoftekvalitet hos norsk breton har ikke vært god nok selv om 2011 ga et mer positivt
bilde. Tiltak for å snu denne trenden, eventuelt hvordan hoftekvalitet skal vektlegges som et
problem for rasen er et spørsmål som må diskuteres i nærmeste framtid.
Avlsrådet vil takke alle oppdrettere, jaktprøvedeltakere, utstillingsdeltakere, de som har hoftefotografert sine hunder og ellers alle andre bretonfolk som har gjort en innsats for avlsarbeidet i
2011.
Ås/Tromsø/Trysil/Hommelvik januar 2012
Avlsrådet i bretonkubben
Øystein Ahlstrøm

Paul Aandahl

Martin Haugestad Åse Kristin Andersen

Vedlegg:
Rapport fra avlsforsker Jørgen Ødegård om vurdering av hoftekvalitet etter årsmøtevedtak i 2011:
Alternativt forslag fra Hege Meldal, lagt frem av Nils B Skaar:
Nytt forslag til vedtak: NBK, skal i løpet av 2011 og ved ekstern hjelp , evaluere og analysere
effekten avavlsprogrammet for hoftekvalitet. Det settes av kr 20 000,- til dette i budsjettet for
2011. Resultatet avevalueringen og undersøkelsene skal være beslutningsgrunnlag for NBKs
avlstrategi for hoftekvalitet.
Påårsmøtet 2012 skal resultat av undersøkelsene samt forslag til avlstrategi legges fram. Årsmøtet ber styret sette ned ei arbeidsgruppe som skal konkretisere problemstillingene som ønskes
belyst.
Begrunnelse: effekten av HQ-indeksbasert avl på hoftekvalitet er ikke tilstrekkelig dokumentert,
og det er -slik jeg oppfatter framlagte tallmateriale - ingen dokumentasjon for at avlsrådets forslag vil føre til bedrehoftekvalitet. Vi vet ikke om indeksbasert avl med utgangspunkt i HQ-tall er
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en bedre metode. På grunn av mange år med både HD og HQ er NBK nå i den heldige situasjonen at klubben sitter på et unikt materiale der det er mulig å se på utvikling i HD-status og HQ,
samt sammenhenger mellom indeksene ogavkommets hoftekvalitet på en grundig, systematisk
og uhilda måte. Dette må vi ta oss tid til før vi eventuelt endrer avlsstrategien. Til dette arbeidet
trengs det kompetente fagpersoner, helst utenfor klubben, (statistiker/genetiker), som kan se på
problematikken prinsipielt og kan utføre analysene med tilstrekkelig avstand. Dette må være noe
av det mest fornuftige NBK kan bruke penger på - det vil komme rasen/klubben/medlemmene til
gode på lang sikt.
·
Forslaget fra Hege Meldal vedtas enstemmig av årsmøtet.

Sammenlikning av HD og HQ hos Breton
Avlsmessig utvikling for HQ over årsklasser
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Avlsmessig utvikling for HD over årsklasser

Sammenheng mellom HD og HQ
HQ er at dette er en kontinuerlig egenskap, mens HD er en kategoriegenskap. Dette gjør at
HQ er relativt enkelt å gjøre beregninger på , mens HD kategorier ikke uten videre kan
overføres til verdier som gir biologisk mening, da avstanden mellom ulike kategorier ikke
nødvendigvis er jevn, f. eks. er differansen mellom A og B ikke nødvendigvis den samme
som for B og C. Slike svakheter ble tidligere ignorert i indeksberegninger for HD. I HDindeksene for fuglehundklubbene (ikke NKK sin indeks) er det i år utviklet en ny og langt
mer avansert modell for HD, der en søker å gjenskape HD som en kontinuerlig underliggende egenskap, og der klassene indikerer innenfor hvilket intervall den underliggende
egenskapen befinner seg (se under). Dette kalles for en terskelmodell, dvs. at vi ikke er
stand til å registrere egenskapen direkte, men kun observere om egenskapen overstiger
visse terskler (ved å krysse første terskelverdi, øker kategorien fra A, B, osv.). Analysen
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beregner også de underliggende grenseverdiene for hvert intervall. Et eksempel på hvordan
en slik egenskap kan se ut er gjengitt under (illustrasjonsbilde).

A

B

C

D

E

Etter innføring av ny modell viser indekser for HQ og HD god sammenheng. «Fasiten» er
imidlertid ikke kjent. Ideelt burde en ha tilgang til sykdomsdata (helsemessige plager) på
hundene, et dårlig røntgenbilde er jo ikke nødvendigvis det samme som at hunden får
helsemessige plager. Dersom slike data hadde vært tilgjengelig på et større antall hunder,
ville en kunne få en evaluering av hvilken modell som kunne forutsi helseproblemer med
størst sikkerhet. Slik det er i dag vil HD-modellen antakelig være best til å forutsi HDscore, mens HQ-modellen vil være best til å forutsi HQ-score til nye hunder, noe som blir
som å sammenlikne epler og pærer.

HD

HQ

0.22

0.42

Ber. Avlsverdi

0.26

0.01

Genetisk

0.53

0.02

0.50

0.46

Arvegrad
Standardavvik
Sikkerhet på indeks
Korrelasjon

0.68
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Slik indeksene for HD og HQ slik de beregnes i dag viser de stor overensstemmelse i rangering av hunder (korrelasjon er 0.7). Dette til tross for at indeksene på begge egenskaper
nødvendigvis er s beheftet med noe usikkerhet. Beregnet sikkerhet på indeksene er rundt
0.5 for begge egenskaper, til tross for at HQ har høyere arvegrad (Tabell 1). Det skal bemerkes at det antakelig er noe mer data på HD enn HQ (også innenfor Breton-rasen).
Basert på historiske data, tyder resultatene på at de to indeksene er omtrent like gode.
Dette resultatet er imidlertid i stor grad styrt av eldre hunder. Det kritiske er derfor å
kunne beregne gode indekser på nye hunder med lite tilgjengelig informasjon (ingen avkom
med data). Her vil en høy arvegrad ha fortrinn, noe som taler for fortsatt bruk av HQ.

Konklusjon:
HQ og HD indekser ser ut til å peke i samme retning. Basert på den vesentlig høyere arvegraden for HQ er min vurdering at denne antakelig vil være mer nøyaktig for unge dyr
uten egne avkom, da verdien av egen HQ-informasjon antakelig større enn verdien av egen
HD-score.

Årsmelding fra eksteriørutvalget 2011
1. Generelt/bakgrunn
Utvalget ble opprettet etter årsmøtet i 2011 og består av Jan H. Monsen (leder), Anne Merete
Jørgensen og Tove Naper.
Etter et halvt år i utvalget fant vi det nødvendig å se litt nærmere på den vedtatte arbeidsprosedyren for utvalget, da det var en del forhold til hva oppgaven gikk ut på, som utvalget mente det var
nødvendig å avklare nærmere. Spesielt ønsket vi å klarlegge om vi hadde en felles forståelse av
oppgavene. Vi utarbeidet derfor i fellesskap en del utdypende kommentarer til de ulike punktene
i ”Arbeidsprosedyren”. Samtidig ønsket vi å legge inn en del forutsetninger for at utvalget skal
kunne være en god bidragsyter til NBKs målsetting:
”Klubbens formål er å høyne bretonens generelle kvalitet og å fremme et ansvarlig hundehold.
Dette søkes fremmet ved å veilede i avls- og oppdretterarbeid, arrangere utstillinger og jaktprøver, og å stimulere
medlemmene til å delta på klubbens egne og samarbeidende klubbers arrangement”.
Arbeidsprosedyren ble vedtatt i styremøte i april 2011
2. Arbeidsprosedyre eksteriørutvalg (eksteriørutvalgets kommentarer i kursiv)
Eksteriørutvalget oppnevnes av styret og er dets fagutvalg i eksteriørspørsmål og består av
leder samt 2-4 medlemmer.
Det bør være 3-5 medlemmer i utvalget. Et fagutvalg i eksteriørspørsmål må bety at medlemmene må kjenne standarden meget godt og ha en noen lunde lik oppfatning av hva som skal kjennetegne en breton av excellent eksteriør kvalitet, samt hva som diskvalifiserer og feil som gir trekk i
premiegrad. Standarden er fasiten for en bretons eksteriør og rasekompendiet utdyper dette.
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Uenighet på grunn av ulik oppfatning internt mellom utvalgets medlemmer må klareres, slik at
en snakker samme språk. Avvik i tolking av standarden gjennom ulik oppfatning bør forhindres
gjennom informasjon, kurs og konferanser for dommere, bretoneiere og ikke minst oppdrettere.
NBK er forvalter av rasen breton i Norge og har et ansvar i forhold til NKK/FCI for at
rasen beholdes og utvikles i henhold til NKK/FCI standarden.

Oppgaver
1.

Eksteriørutvalget skal ha oversikt over utviklingen av rasens eksteriør gjennom tilgang til alle resultater og kritikker fra utstillinger i Norge.
Det enkelte medlem av utvalget forplikter seg til å følge med på rasens utvikling i Norge,
ved å være tilstede på utstillinger og samlinger for breton, for derved å få førstehånds
kunnskap om situasjonen og utviklingstrekk. Spesielt må en ha et våkent øye for generelle
typeavvik/negative utviklingstrekk vekk fra standarden.
Utstillingskritikker sendes til eksteriørutvalgets leder som renskriver og sender videre til
AR og valpeformidler. Det er naturlig at utvalget påtar seg denne oppgaven da dette er en
forutsetning for at utvalget kan utføre oppgaven med bl.a. årlig rapportering til styret/årsmøtet. Utvalgets medlemmer har god kjennskap til de ord og uttrykk dommere benytter og bør derved være kompetente til å få en korrekt utskrift.

2.

Utvalget skal ha oversikt og kunnskap om alle nordiske og aktuelle internasjonale
dommere som kan bedømme rasen i Norge.
Gjennom NKK vil utvalget ha tilgang til alle autoriserte norske- og skandinaviske dommere. Gjennom kontakt med CEB og andre lands breton klubber vil en kunne få kjennskap
til gode dommere på kontinentet og i England/USA. Ved deltagelse på ”National Elevage” i Frankrike kan det opparbeides et kontaktnett som gjør at utvalget kan bidra til å få
utenlandske dommere med kompetanse til Norge. Det bør være et mål at en eller flere fra
utvalget deltar på denne store breton utstillingen (NE) i Frankrike. Det bør kunne avsettes
midler i budsjettet slik at personer fra utvalget kan få dekket deler av reise og opphold til
en årlig deltagelse. Eksteriørutvalget skal være det som uttaler seg til styret når det skal
gis tilbakemelding til NKK på personer/dommere som ønsker å autorisere seg som utstillingsdommer for breton. NBK bør kvalitetssikre at det er dommerelever som har interesse
for rasen som autoriseres for Breton.
NBK bør også kunne uttale seg, eller bli spurt om råd, når det gjelder dommere som vil
utvide sin autorisasjon med breton, når de allerede har flere raser i gr. 7. Dette går i dag
automatisk etter visse regler i NKK. God kontakt med DUK i NKK nødvendig.

3.

Veilede utstillingsarrangører i valg av dommere.
Utvalget skal kunne anbefale autoriserte dommere fra Skandinavia på forespørsel fra
norske utstillingsarrangører. Vårt rasekompendium for breton bidrar til å øke dommernes
kompetanse om rasens standard. Viktig å merke seg hvilke dommere som deltar på dommerkonferanser og derved viser sin interesse for breton.
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4.

Holde seg oppdatert mot FCI mht høringer eller endringer av standarder som vil
berøre breton. Dette gjøres ved å få seg oversendt FCI bulletiner fra NKKs faste FCI
representant for stående fuglehunder både for engelske og kontinentale raser.

5.

I samarbeid med utenlandskontakt ta initiativ til utenlandsbesøk og reiser til større
internasjonale utstillinger for interesserte oppdrettere, dommere og enkeltmedlemmer.
Godt samarbeid med utenlandskontakten og avlsrådet i NBK er helt nødvendig for utvalgets arbeid.

6.

Ha kontakt med NKKs dommerutvalg og ta initiativ til konferanser og bidra til informasjonsformidling om utvikling og oppdateringer vedrørende eksteriøret til rasen til alle autoriserte dommere i Norge.
Det må være styret i NBK som anmoder om at det bør arrangeres en dommerkonferanse i
NKK’s regi. Utvalget tar initiativ når en ser behov og må kunne bidra med det tekniske
arbeidet ved arrangementet for bl.a. å skaffe tilveie ”eksempelhunder” og foreslå foredragsholdere (gjerne fra utlandet). Det er i forbindelse med vårt godkjente rasekompendium, riktig tidspunktet for en slik ”breton konferanse” for våre dommere nå.(2012-2013)

7.

Utvalget skal ha god kontakt med avlsrådet og stå til deres disposisjon med veiledning og råd med hensyn til ARs rådgivning i avlsspørsmål. Utvalget kan også på eget
initiativ gi råd til AR dersom en registrerer uheldige avlsmessige utviklingstrekk i
rasen med hensyn på eksteriøret.
Utvalget må på eget initiativ kunne veilede/informere avlsrådet om uheldige utviklingstrekk i eksteriøret. Utvalget bør søke å begrense bruk av hunder som ligger utenfor standarden og som ikke har nødvendig premiering på utstilling i henhold til vedtatte avlskriterier. Utvalget må derfor kunne be AR om begrunnelse for eventuell bruk av tisper/hannhunder som ikke er i henhold til vedtatte regler.

8.

Eksteriørutvalget skal årlig sammen med sin årlige rapport til styret/årsmøtet sende
inn budsjettforslag for sin aktivitet for planlagte/ønskede eksterne kostnader. Kostnader som er en del av vanlig frivillighets/ hobby arbeid for NBK vil ikke bli dekket
av klubben. All aktivitet som medfører kostnader ut over budsjett må godkjennes av
styret.
Egen budsjettpost bør derfor inn i budsjettforslaget og vedtas på årsmøtet i 2012
Forslag: Det prioriteres reisetilskudd til NE i Frankrike for 1-2 personer, samt reisetilskudd til noen av de største bretonutstillingene i Norge og i Sverige.

Utstillinger 2011
Det viser seg at mange har problemer med de nye premiegradene i klassifisering på utstillinger.
”Excellent” er trangere enn den gamle 1. premien og ”Very good” dekker nå både ca halve 1.
premien samt de beste i øvre halvdel av den gamle 2. premie klassifiseringen.
Dette har blant annet medført at NKK har foretatt følgende endring i utstillingsreglene gjeldende
fra 1.1.2012:
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Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad "Very Good" skal stille i konkurranseklasse
dersom færre enn fire hunder har oppnådd premiegrad "Excellent". Alle hundene som
skal stille i oppdretterklasse må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser, og må ha oppnådd premiegrad "Very Good" eller "Excellent". En norsk utstillingschampion som også har oppfylt rasens brukskrav, kan velge å stille i Bruksklasse, Championklasse eller Veteranklasse.

Eksteriør/Utstillingsstatistikk 2011
Det var i alt 229 deltagende hunder på 48 utstillinger i 2011.
Resultater:
87 excellent

38%

71 Very Good

31%

58 Good

25%

1 Sufficient

0,4%

10 med 0 premie

4,3%

Det er selvsagt en del gjengangere på utstillingene blant de 229. Men uansett må en si seg tilfreds
med at 69 % av de bretonene som har deltatt på utstillinger har oppnådd Excellent eller Very
Good. I 2010 var det 60 % som oppnådde den gamle 1. premien.
De 10 hundene som har fått 0 premie skyldes flere forhold. 2 hunder har vært fryktsomme, engstelige, 4 for store (hannhunder) 3 for små(tisper) og en var en utypisk breton som manglet de
vesentligste karaktertrekkene. Fokus bør legges på at det nok er en del breton i Norge som ligger
utenfor den godkjente standardhøyden. Store hannhunder og små tisper.
I alt er det benyttet 30 forskjellige dommere ved i alt 51 utstillinger. (10 dommere fra utlandet,
Sverige, Danmark, Finland)
Av de 51 utstillingene er det kun ca halvparten hvor alle deltagende hunder blir målt. Dette er
skuffende daFCI/ NKK har gjort det klart at på utstillinger skal alle breton høydemåles.
Antallet 229 breton ved utstillinger bør kunne økes betydelig. Her bør klubbens DK system
aktiveres, og viktigheten av at alle breton bør ha vært vist fram en eller flere ganger, tydeliggjøres fra klubbens side. Ringtreningskvelder med pelstrimming i DK regi kan være en fin stimulans
for økt interesse.

Resultater fra våre viktigste utstillinger i 2011
Fuglehundklubbenes fellesutstilling Oslo. Dommer Marie Nylander, Sverige
BIR Coco Du Vallon De La Rigaude, eier Lars Farnes
BIM : Bolko vom Schwanenberg. Eier Anne og Andreas Eissing, Tyskland
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Fuglehundklubbenes fellesutstilling Trondheim. Dommer Hilde Kvithyll.
BIR Litjåsen's Rikke, eier Gunnar Handberg
BIM. Storbakken's Fs Risk, eier Lars Anders Dranges

NBK landstreff Porsgrunn. Dommer Marina Bengtson, Sverige
BIR: Coco Du Vallon De La Rigaude. eier Lars Farnes
BIM: S G Cæsar. Eier Oddbjørn Farsund

Dogs4all Norsk Vinnerutstilling NKK. Dommer Leni Finne, Finland
BIR: Bølhøgda's Fischer, eier, Strengelsrud, Espen NV11
BIM: Vanity Kitchenette, eier, Bergh, Hallgeir NV11

”Årets mestvinnende breton på NKKs utstillinger”
Etter vedtak i NKKs hovedstyre av 08.12.10 (HS-sak 182/10) vil det bli innført en årskonkurranse for mestvinnende hund innen hver rase på NKKs utstillinger fra og med 2011. Tittel: "Årets
mestvinnende [rase] på NKKs utstillinger".
Poengsystem:
NKKs internasjonale utstillinger: BIR 5 poeng og BIM 3 poeng.
DOGS4ALL: BIR 8 poeng og BIM 5 poeng.
Alle plasseringer i løpet av året legges sammen. Hunden med flest poeng totalt er vinner av
årskonkurransen.
Ved poenglikhet vinner den hund som har flest BIR. Ved likt antall BIR kåres to vinnere.

Årets mestvinnende breton på NKKS utstillinger 2011
1. NO47967/09 Vanity Kitchenette,

Bergh, Hallgeir

2. NO45045/10 Bølhøgda's Fischer, Strengelsrud, Espen

poeng 15
poeng 8

3. LOSH1062267 Ilesibodi De L'hospitalier,Van Hoof, Patrick poeng 5

08.10.2011 Hamar BIR 5 (4 deltagere),
20.08.2011 Oslo BIR 5 (1), Lillestrøm BIM 5 (12)
26.11.2011 Lillestrøm BIR 8 (12)
04.06.2011 Drammen BIR 5 (4)

4. NO37262/09 Tråsletten's Sally , Virkkula, Vesa

poeng 5

28.08.2011 Tromsø/Tromsdalen BIR 5 (1)

5. S32625/2007 Bekkauren's D-Stoy Freimuth, Rainer

poeng 5

07.05.2011 Kristiansand 1 0585 BIR 5(1)
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Innlegg til sak 6. A- Forslag fra Hallgeir Bergh og Gitte Hjorth Sørensen, om endring av
STATUTTER ÅRETS BRETON.
Gjelder § 1 - 2 – 3 og 4, samt § 7
-§1: vi ønsker i tillegg at det skal stå : og kun norskeide hunder kan delta.
§ 2-3 og 4:
Tillegg til den eksisterende tekst angående poengutregningen:
Resultater fra max 5 starter skal telle. Hunden må i tillegg være utstilt med minimum Very Good.
I teksten for alle grenene står det at ved poenglikhet etc. skal den yngste hunden vinne. Her
foreslås følgende:
’Dersom det fremleis er likt, vil den yngste hunden med EXCELLENT fra utstilling gå av med
sigeren’
§ 7:
Poengutregning som tidligere, samt I tillegg vil det bli gitt 2 poeng for BIR og 1 poeng for BIM.
Legger vi forslag om endring av teksten til:
Årets hund utstilling må være jaktpremiert. Resultater fra max 5 utstillinger skal telle.
Begrunnelse:
Vi synes at det skal være en konkurranse for klubbens norske medlemmer.
Skal årets utstillingshund være jaktpremiert, skal også årets unghund, årets hund og årets hund
kombinert være utstilt. Da hunder med disse ’tittlene’ oftest blir anbefalt/benyttet i avl, er det
viktig at disse også blir utstilt. . Om en eksteriørt bra hund må ’bevise’ sine bruksegenskaper med
jaktprøve, må en jaktpremiert hund ’bevise’ sitt eksteriør med premie fra utstilling. slik det er i
dag kan faktisk en breton som er utypisk for rasen likevel bli Årets Breton. Dette er IKKE riktig
og gavner ikke rasen.
Når det gjelder antall starter på jaktprøver og antall utstillinger så skal det være likt for alle, ikke
gi noen fordeler om man har midler og muligheter til å reise land og strand rundt. Dommere har
som kjent fortrinnsrett til prøvestart den motsatte dagen av at de dømmer, noe som gir en urettferdig forfordeling som kan utelukke andre. Derfor skal antall tellende være max 5. Vi synes ikke
det er riktig å forlange at hunden er enten jaktprøvepremiert (for deltagelse i Årets utstillingshund) eller utstilt (for deltagelse i Årets unghund/hund/kombinert) DET ÅRET, det holder at den
har fått sin premie.
Statutter Årets Breton
§ 1. Eigar av hunden må være medlem i NBK når premien oppnås. Og kun norskeide hunder kan
delta.
§ 2. Årets unghund jaktprøve (Den gylne apportbukk) Resultater fra max 5 starter skal telle.
Hunden må i tillegg være utstilt med minimum Very Good.
NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng på høgfjell og lågland (jf NKK, Regler
for fuglehundprøver)
til unghundar, med unntak i maksgrensa for 1UK. NBK set ikkje noko maksgrense for antall
1UK, slik at ein får 2
poeng for kvar 1UK som blir oppnådd.
Dersom 2 eller fleire hundar får lik poengsum, vil den hunden med flest 2UK gå av med sigeren,
utan at dette blir
rekna med i poengsummen. Dersom det framleis er likt, vil den hunden med flest 3UK, gå av
med sigeren, utan at
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dette blir rekna med i poengsummen. Dersom det framleis er likt, vil den yngste hunden med
excellent fra utstilling gå av med sigeren.
§ 3. Årets hund jaktprøve: Resultater fra max 5 starter skal telle. Hunden må i tillegg være utstilt
med minimum Very Good.
NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng for hundar i UK, AK og VK på høgfjell, lågland og skog.
Dersom 2 eller fleire hundar har lik poengsum, vil den hunden som har flest ”ikkje poenggivande” resultat i VK gå av
med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Altså er det då antal premiar som tel,
og ikkje premiegrad.
Dersom det framleis er likt, vil den yngste hunden med excellent fra utstilling gå av med sigeren.
§ 4. Årets hund kombinert Resultater fra max 5 starter skal telle. Hunden må i tillegg være utstilt
med minimum Very Good.
NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng (jf NKK, Regler for fuglehundprøver)
for kombinertprøver,
med unntak av føljande:
1. Maksgrensa for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5 poeng
totalt.
Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på kombinertprøver i løpet av kalenderåret,
avviker vi fra
denne regel og godtar samtlige 1.premier samlekombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring.
"
2. Vekting av 1UK fullkombinert. Dette vektsettes til 4p mot 3p i regelverk.
Grunn til at dette vektes høgare er at i regelverket er vekting av 1UK fullkombinert og 1UK
samlekombinert lik.
Dette er ikkje rettferdig mht vanskelighetsgrad.
3. Dersom ingen hund oppnår championatpoeng et år, flyttes kåringa ned til høgaste premiegrad
som er oppnådd på
kombinertprøve dette år.
Tabell 1
-1AK fullkombinert 5p ihht NKK regler.
-1AK/VK samlekombinert 4p ihht NKK regler.
-1UK fullkombinert 4p +1p ekstra til NKKs regler.
-1UK samlekombinert 3p ihht NKK regler.
Vinnar er den hund som har flest championatpoeng ihht. tabell 1.
Dersom 2 eller fleire hundar får likt antall championatpoeng, vil den hunden med høgast poengsum på 1. premie
kombinertprøve, gå av med sigeren.
Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på 1. premie kombinertprøve bli avgjerande. Dersom det
framleis ikkje er mulig å skilja hundane (likt antal championatpoeng, like poengsumar), vil den
yngste hunden med excellent fra utstilling gå av
med sigeren.
Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng (1. premie kombinert) på kombinertprøve et
år, avgjerast tittelen
etter fyljande:
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1. Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng på kombinertprøve et år, vinner hunden
med flest
premiepoeng i hht. tabell 2:
Tabell 2
-2AK fullkombinert 5p.
-2AK/VK samlekombinert 4p.
-2UK fullkombinert 4p.
-2UK samlekombinert 3p.
Dersom 2 eller fleire hundar får lik premiepoengsum, vil hunden med høgast poengsum på kombinertprøve
(på 2UK/AK/VK resultat) gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på
kombinertprøve (på 2AK/VK resultat) bli avgjerande. osv osv.
Dersom det framleis ikkje er muleg å skille hundane (likt antal premiepoeng, like poengsummar),
vil den
yngste hunden med excellent fra utstilling gå av med sigeren.
2. Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng eller 2. premie på kombinertprøve et år,
vinner hunden
med flest premiepoeng ihht tabell 3:
Tabell 3
-3AK fullkombinert 5p.
-3AK/VK samlekombinert 4p.
-3UK fullkombinert 4p.
-3UK samlekombinert 3p.
Dersom 2 eller fleire hundar får lik premiepoengsum, vil hunden med høgast poengsum på kombinertprøve
(på 3UK/AK/VK resultat) gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på
kombinertprøve (på 3UK/AK/VK resultat) bli avgjerande. osv osv.
Dersom det framleis ikkje er muleg å skilja hundane (likt antal premiepoeng, like poengsumar),
vil den yngste
Hunden med excellent fra utstilling gå av med sigeren.
§ 5. I kampen om Årets unghund jaktprøve (”Den gylne apportbukk”) tel berre poeng oppnådd i
UK.
§ 6. For årets hund jaktprøve, er heile poengsystemet med og reknar ut poenga. Altså kan ein
unghund vinne både ”Den gylne apportbukk” og bli ”Årets hund jaktprøve” det same kalendaråret.
§ 7. Årets hund utstilling: Resultater fra max 5 utstillinger skal telle.
Årets utstillingshund blir rekna ut etter følgjande skala:
Antall stilte breton: 1-5 6-15 16-25 26-35 36+
Poeng for Poeng:
1BTK/BHK 1 2 3 4 5
2BTK/BHK 1 2 3 4
3BTK/BHK 1 2 3
4BTK/BHK 1 2
I tillegg vil det bli gitt 2poeng for BIR og 1poeng for BIM.
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Årets hund utstilling må være jaktpremiert.
Om årsmøtet går for forslaget må også ordlyden i hvert enkelt avsnitt i paragraf 2, 3 og 4 endres
slik at det stemmer med meningen med forslaget.
Mvh
Hallgeir Bergh og Gitte Hjorth Sørensen
Innlegg til sak 6. B- Forslag fra Nils B. Skaar, om fjerning av hofteleddsdysplasi og Hip-Quality
i NBKs avlsarbeid
Bakgrunn:
NBK og oppdrettere av breton i Norge har i over 40 år stort sett avlet på HD-frie hunder og siden
2000 stort sett avlet på hunder med samlet avlstall for hofter for foreldredyrene på over 200. Til
tross for at oppdrettere og klubb har gjort sitt ytterste er ikke forutsigbarheten i avlen blitt bedre.
Det er stadig like lite forutsigbart hvor HD dukker opp og HD-prosenten går ikke ned. HQtallene viser heller ingen bedring: Bruk av HQ-tall skulle gi røntgenologisk bedre hofter uten at
det kan sies å ha skjedd.
Kliniske problemer med HD
NBKs spørreundersøkelse konkluderte med at ca 25 % av bretoner med middels grad HD og 50
% av bretoner med sterk grad HD får plager. Med en HD-frekvens for middels og sterk grad HD
på henholdsvis 7.7 og 1.8 betyr det at 2.7 % av bretonene får problemer med sine hofter. Trekker
en fra at det er flere i kategorien bretoner med plager som røntges sammenlignet med de symptomfrie, vil den reelle prosenten for bretoner som plages med sine hofter være noe over 2 %.
Det er altså et lite antall bretoner som plages med sine hofter.
Hensikten med å ta røntgen
I dag utelukkes 20 – 25 % av bretonene i en generasjon fra avl på grunn av for dårlig HD- og
HQ-status. Det har gitt oss en bretonpopulasjon hvor litt over 2 % av bretonene har kliniske
plager med sine hofter. Skal en komme ytterligere ned i antallet breton med plager fra sine hofter
må en enda større andel av bretonene med dårligst HD-status / lavest HQ-tall utelukkes fra avl.
Hva har man da igjen å avle på?
Konsekvenser
Mange føler en usikkerhet i forhold til hva som vil skje dersom vi ikke lenger røntger våre bretoner. Svaret kan finnes i sledehundmiljøet hvor man ikke tar røntgen av hoftene på hundene. Det
er meget sjelden å høre om hunder fra dette miljøet som blir fjernet fra hundespannet på grunn av
hofteplager. Dette til tross for at det avles uten kjent HD-status i dette miljøet.
Forslag til vedtak:
Til tross for store bestrebelser har man ikke lyktes med å bedre rasens røntgenologiske hoftestatus. Ingen metode har gitt den nødvendige forutsigbarhet i avl. Hofter som gir kliniske plager for
bretoner er sjelden. Det er meningsløst å skulle forbedre noe som ikke er et problem for rasen
som helhet. Det er derfor naturlig å avslutte klubbens arbeid med å bedre rasens hoftestatus.
NBK opphever kravet om kjent HD-status på foreldredyrene. NBK publiserer ikke og tar ikke
lengre hensyn til hoftestatus i sitt systematiske avlsarbeid.
Hva den enkelte oppdretter gjør i sitt avlsarbeid når det gjelder prioritering av hoftestatus er en
sak for oppdretteren. Bretoner kan selvfølgelig fortsatt røntges.
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Innlegg til sak 6. C- Forslag fra Arne Klingsheim om endra krav til avlsindekser for breton
Innledning, bakgrunn for forslaget
Jeg vil med dette basert på egne undersøkelser over siste avlsperiode, vedlagt her, fremme forslag til årmøte om justere kravene til HD /HQ seleksjon. Dette for å snu den negative utviklingen med hensyn til HD, og samtidig å beholde handlingsrommet for å bruke importer i samme
grad som i siste avlsperiode.
I perioden 2007-2010 er det i 17 % av kullene (23 av 139 - enkeltimporter holdt utenfor ) avlet
på foreldre med HD. De samme individene ( alle 46 hunder ) har gjennomsittlig hq på 0,94.
Resultet er som følger : vi har for perioden oppnådd en HD prosent på 31.
Dersom en regner importer som eget kull, har en i perioden fra 2007-2011, importhunder bak 87
av 165 kull, og det ligger hd bak 26 av 165 kull.
Ingen av metodene hver for seg har gitt oss en entydig nøkkel. Kravet til HQ er det samme som
om at vi skal avle som gjennomsnittet, og det har vi oppnådd.
Begrunnelse og utfordringer
Vi har redskap for å overvåke hd/hq utviklingen, og sørge for nødvendig handlingsrom. Vi har
betydelig import i forhold til populasjonen som bringer med seg stor usikkerhet med hensyn på
egenskaper. I den siste avlsperioden har vi redusert utvalgskriteriene med hensyn på HD og HQ
kvalitet. Vi har i siste avlsperioden hele 31,3 % HD.
I alt finner en 37 hunder med D og E status for årene 2007-2010 ( 33 D, 4 E). Dette utgjør 9,25
tilfeller pr år. Tre hannhunder står bak 12 tilfeller ( 11 D og 1 E), og kombinasjon med foreldre
der en har HD status C, står for 8 (7 D og 1 E). Svært mange av disse 20 tilfellene kunne vært
unngått.
For resten av de registrerte hunder, inkludert alle importer, har vi igjen 17 tilfeller i de to klassene D og E.
Vi har sunne friske hunder som sjelden utvikler kliniske tilstander som fører til problemer for
hunden. Fortsetter vi dagens trend vil antall tilfeller øke - og de kliniske symtomene vil melde
seg hyppigere.
Avl på hunder med HD
Gjennom den siste avlsperioden har vi åpnet for å avle på hunder med HD status C. Statistikken
for disse kullene, i alt 23 kull + 2 enkeltimporter, er klar - ved å bruke en hund med HD status
C i avl, øker HD til 50 % på avkommet. Dette er mye høyere en for individer uten HD, i tillegg
produseres det tidvis svært mye D hofter. To hunder utmerker seg og produserer ikke hd. Disse
drar prosenten mye ned. Røntgingsprosenten er bare 33.
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Figur 1. Fra venstre.
Gruppe 1 viser resultat for alle hunder født i 2007-2010
Gruppe 2 viser de som er av hd-frie foreldre
Gruppe 3 viser resultat for de med forelder med hd
Gruppe 4 viser hvordan de tre dårligste hannhundene i perioden produserer. Disse er hd-frie.
Få av disse hunder med HD, er hverken genetisk unike eller bidrar med kvaliteter vi savner i stor
grad. Det er også en annen tydelig sammenheng som en bør være veldig oppmerksom på - det er
liten vilje til å bruke de beste makkerne på hundene med HD.
Avkom av disse hundene, med HD i rett nedarvet linje får svært dårlige indekser. Disse blir i
neste omgang mindre attraktive i avl.
Bekymring
En fortsatt bruk av hunder med HD i avl bør konsekvensutredes nøye med tanke på :
- Splitting av avlsbasen mellom gode hoftelinjer og mindre gode hoftelinjer.
- En bevisst lavere kvalitet må utredes med tanke på pris, rasens rykte, klubbens image, rekruttering av gode valpekjøpere og førere. I enhver sammenheng der det diskuteres "rasevalg" fremheves det at Breton har mye HD, og dårlig gemytt. Vi er en rase/klubb i vekst, og er avhengig av
god rekruttering og fremtidens gode førere.
- I Norge har vi et sterkt forbrukervern / lovverk som kan komme til anvendelse dersom en avler
på udokumenterte eller hunder med HD. Dette bør utredes med tanke på garanti, erstatning og
dekning av behandlingsutgifter. Det må utredes hvorvidt klubben bør holde tilbake informasjon
om HD i annonser som i dag.
- Med referanse til overnevnte må forsikringsmessige konsekvenser ved en slik eventuell utvikling utredes.
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Siste avlsperiode har vi åpnet mye opp. Resultatet - med negativt fortegn, lot ikke vente på seg.
På kort sikt oppleves dette nok som å "utvide" avlsbasen, men vi møter oss selv raskt i døren.
Det er nok usikkerhetsfaktorer i forbindelse med importer.
Følgende kriterier bør ligge til grunn for utvelgelse av hunder til avl, hva gjelder HD status, HQ
status og tilhørende beregnet indekstall :
Forslag til vedtak :
Krav til hunder :
- Egenindeks på hofter skal være 100 eller bedre.
- Samlet indeks på tispe og hanne skal være minst 210
- Laveste HQ kan ikke være under 0,92
- Bare hunder med HD status A eller B kan brukes
Unntak
- En kan dispensere for hq mindre enn 0,92, HD status C og indekstall under 100, dersom hunden
har vesentlig andre kvaliteter som forsvarer å bruke den i avl. Kravet for kombinasjonen skal
fortsatt gjelde.
- Importer med kjent HD status A og B er godkjent.
Ved annonsering på hjemmesiden inkluderes informasjon om hundens HD diagnose i tillegg til
avlsindekser.
Mvh Arne Klingsheim
Sign.
Bergen, 04.01.2012

Innlegg til sak 7. B
Forslag fra styret i NBK, om ny stategiplan for periode 2012 – 2016.

Strategiplan
Norsk Breton Klubb (NBK)
2012-2016
Visjonen i foreslått Strategiplan er:
1. At alle som eier en breton i Norge blir medlem av NBK.
2. At NBK skal ha, og ivareta ansvar og rettigheter for raseforvaltningen av rasen breton i
Norge via den delegering om raseansvar gitt i Norsk Kennel Klubb (NKK) lover av 2010.
3. At NBK som bretoneieres klubb er en nyttig og aktiv brukt informasjonskilde for alle
sine medlemmer for så vel avl, hundehold, dressur, jaktbruk, rasens utvikling, rasens
status og rådgiving innen bretonavlen i Norge.
4. At klubben har og opparbeider kontinuitet og ivaretar den kompetanse klubben og
dens medlemmer har opparbeidet og vil opparbeide slik at gående og framtidige prosesser i NBK bygger videre på dette.
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5.
6.

NBK oppfattes som en inkluderende klubb der alle er velkommen og har likeverd så
vel internt i klubben og eksternt i jakthundmiljøet.
Breton som rase blir dokumentert til å være gode nok som fuglehund både på jakt og
prøver i Norge og ikke står tilbake for noen annen rase om den får gode flokkledere/førere.

Strategien for å oppnå disse visjoner:
 Gi gamle og nye medlemmer matnyttig informasjon og tjenester på en slik måte at de
kjenner at de reelt får noe igjen for sitt medlemskap i NBK
 Gjennom sitt medlemskap i NKK å ivareta så vel plikter som rettigheter for klubbens
delegerte raseansvar for rasen breton i Norge og ha en åpen og saklig dialog med NKK
og dets regimer som omfatter rase og raseansvar.
 Synliggjøre og innarbeide internt i klubben og eksternt i fuglehundmiljøet at rasen
breton er god nok som jakthund innen gruppe 7 stående fuglehund i Norge om den
kommer til gode nok førere/jegere.
 For at rasen rettmessig skal få den status i fuglehundmiljøet den bør ha, er det behov
for bedre opplæring av alle nye bretoneiere innen jakthundhold, bruk, flokklederskap,
dressur, føring av hund for jakt og jaktprøver, bakgrunn og historikk om breton som
rase, informasjon fra avlsrådet og DK møter med oppdatering innen rasens status og
utvikling, og bakgrunnsinformasjon om kunnskapsbasert avl.
 Gi de nye bretoneierne og deres valper/unghunder en så god som mulig start på karrieren. Ved at det innføres en form for fadderordning for nye bretoneiere der etablerte bretoneierne viderefører sin erfaring og kunnskap om jakt og jaktprøver til de som
får sin første breton som jakthund. Dette for å bedre våre hundeførere, spesielt de
nye med kunnskap og praktisk hjelp slik at de får vist fram de gode egenskapene breton har. En slik fadderordning vil gi de nye og erfarne medlemmer i klubben bekreftelse for at de får noe igjen for sitt medlemskap i NBK utenom de vanlige fordelene et klubbmedlemskap har. Videre vil en slik strategi bekrefte og forsterke omdømme om at NBK er den klubben som er mest inkluderende og ivaretar sine nybegynnere best.





Strukturere administrasjon av NBK med ivaretakelse av NBKs plikter og rettigheter så
vel internt som eksternt på en slik måte, at arbeidsbelastningen på den enkelte ikke blir
så stor at tillitspersoner bli overarbeidet og går i metning.
Bemanne sentrale funksjoner slik at klubben ikke blir avhengig av enkeltpersoner ved
at sentrale funksjoner beherskes av flere tillitspersoner (personer kommer og går, NBK
skal bestå).
Bevaring, opparbeidelse samt spredning av kompetanse om rasen breton.
Bibeholde og utvikle informasjonsflyt med målsetting at mest mulig av NBKs opparbeidede fakta og kompetanse tilflyter den enkelte bretoneier i Norge.
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Ha som mål at flest mulige av de som har eller bruker en breton i Norge er medlem av
NBK, slik at de har mulighet for å få seg tilflytt oppdatert informasjon og fakta og kan
benytte seg av klubbens kompetanse for sitt hundehold og bruk.
Forvaltning og bevist bruk av klubbens økonomi til det formål klubben har i sin formålsparagraf.
Ivareta og forsterke NBKs posisjon som forvalter av breton i Norge.

Del 2:
Avl og utvikling av Breton i Norge som jakthund i gruppe 7 stående fuglehund

Avls-strategi legges fram som en egen avlsplan med fast revisjon hvert 5 år.

Oppsummering av gående strategiplan perioden 2008 - 2011:
1. Videreføring av nå etablerte DK grupper slik at gruppene fungerer som spredere av
all tilgjengelig hundefaglig informasjon, fakta og viten om breton, avl og avlsfakta,
klubbfakta som klubben og dens tillitspersoner sitter inne med.
Dette medfører at de tillitspersoner som arbeider i klubbens forskjellige fagutvalg har en
distribusjonskanal som bringer viten ut til det enkelte medlem. All kunnskap som er kommet klubben eller dens tillitspersoner til del via klubbarbeid, eller klubben i dennes samarbeid med andre klubber og organisasjoner, er det medlemmenes rett og klubbens plikt
å bringe ut til det enkelte medlem.
Denne delen er pr. 31.12.11 ikke oppnådd. Det er fortsatt for liten flyt av klubbens opparbeidede kompetanse og informasjon ut til den enkelte bretoneier.
2. Psyken hos breton ønskes bedret da det synes som at vi har et økende antall bretoner
som ikke har den selvsikkerhet og derav den rasetypiske åpenhet overfor mennesker og
hunder som skal kjennetegne en breton.
Det vil i perioden 04 - 08 bli informert og gjort oppmerksom på dette mot alle medlemmer.
Her er det heller ikke oppnådd særlig resultat. Dette beror på at det generelt er problemer
med registrering av uønsket adferd på objektivt grunnlag. NBKs strategi bør derfor være
å bringe registrering av adferd inn i raseklubbenes samarbeidsforum RU for en felles større oppmerksomhet i prøver og utstillinger.
3 . I perioden 04-08 og med videreføring 2008-2011 innførte NBK en ny HD
bekjempelse, HQ. Det vil si elektronisk avlesning og måling av hofterøntgenbilder med
utarbeidelser av HQ tall som blir grunnlaget for individets avls indeks. Denne indeks viser hvor stor sannsynlighet det er for at det aktuelle individ vil nedarve HD hos sine avkom. I første omgang beregning og avlesning i Tyskland men målsetningen i perioden er
at HQ tall og avls indekser kan beregnes her i Norge under kontroll av NBK sitt fagråd
innen avl.
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Dette mål er oppnådd til fulle og indeksverktøy og HQ verktøy er nå i NBKs kontroll i Norge,
takket være en utrolig stor innsats fra enkeltmedlemmer og tillitspersoner. Røntgenbilder med
logestikk er inne i gode rutiner ved inngåtte avtaler med NKK og gode prosedyrer. Som kontrollparameter for utvikling av hoftestatusen etter HQ metoden, har NBK bibeholdt vanlig HD avlesning med innføring i stamboka NKK fører for NBK. Foruten dobbel kontroll av hoftestatus gir
dette NBK tilgang til vel innarbeidet bilde-logistikk.
Begrunnelse for behovet for strategimål:
Den utvikling som skjer innen dagens hundeorganisasjon, informasjonsflyt og samfunnsutvikling
gir, behov for at også raseklubber som ønsker å drive en ansvarlig aktivitet, bør ha sine strategiske mål. Det er nødvendig for alle organisasjoner og spesielt de frivillige å holde en klar og forutsigbar linje i sin drift som medlemmene er med på å utforme. I tillegg er det med dagens kvikke
informasjonsflyt, lett for å komme trender som etter forholdsvis kort tid, viste seg å være ødeleggende for organisasjonene på grunn av manglende konsekvensvurdering og kontinuitet av opparbeidet viten.
Disse strategiske mål, i form av strategiplan med delmål, er en felleskapssak som vedtas og
revideres av klubbens årsmøte for bestemte perioder og vil derav framtvinge en helt annen konsekvensvurdering før endring skjer.
Som raseklubb har NBK ansvar og rett til å ivareta rasen breton i Norge.
For å klare dette må klubben sørge for at alle medlemmer har så mye kunnskap som mulig
om rasen, arvelige egenskaper så vel ønsket som uønsket, jaktlige egenskaper, historikk i
Norge, jaktformer og historikk i rasens hjemland og øvrige land der rasen er stor samt tema
og saker som er aktuell innen NBK til enhver tid.
Behovet for denne kunnskap og faktaspredning har aktualisert seg vesentlig etter at Internet
og elektronisk kommunikasjon er blitt allment tilgjengelig og brukes i stort omfang.
Det har vist seg i praksis at det nettopp innen disse kommunikasjonskanalene blir spredd informasjon som ikke er forankret i fakta og som ofte kan være til skade for rasen og klubben.
Faren ved dette, er at innlegg i disse media blir gjort av personer som ikke har nok kompetanse innen vår rase, ofte skaper forvirring og motsetninger blant oss medlemmer. I tillegg
motarbeider dette det som tillitspersoner og fagråd over mange år har nedlagt av arbeid med
faktainnhenting og tilrettelegging for at breton skal bibeholdes som en god sunn og allsidig
jakthund. Selvsagt skaper feil og unyansert informasjon mye merarbeid og uro for tillitsapparatet hver gang slike innlegg kommer. Om alle medlemmene i NBK og øvrige bretoneiere
i Norge har nok kunnskap om reelle fakta vil den enkelte selv kunne vurdere ukvalifiserte
innlegg og påstander.
Det vil derav ikke bli så god grobunn for missforståelser og man unngår faren for de splittelser en del raseklubber har fått i Norge nettop grunnet manglende kompetanse og missforståelser. I NBK kan vi da ivareta den inkluderende klubbfilosofi med en livlig og saklig debatt som fører til konstruktiv utvikling.
Kunnskap gir makt heter det.
Hos oss i NBK kan dette omskrives til samhold, trivsel og videre framgang.
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Innlegg til sak 7. C
Forslag fra styret i NBK, om ny avlsplan for NBK for perioden 2012 – 2016, m/innspill
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Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2012 – 2016
Denne avlsplanen erstatter tidligere avlsplan for NBK for perioden 2007 – 2011, og er vedtatt av Årsmøtet i 2012.
AR legger fram avlsplan basert på de fattede vedtak i NBK årsmøte. Eventuelle nye vedtak
som endrer forutsetninger vil bli å innarbeide når de kommer.
Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten av de tiltak man iverksatte i den tidligere
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 blir gjort av avlsrådet som rapporterer til styret og Årsmøtet.
Avlsmål og tiltak for å nå disse
Avlsarbeidet har som mål å få fram en god jakthund med god helse, godt gemytt og med et
rasetypisk utseende. En må ha alle disse egenskapene for øye når en velger hunder som skal
brukes i avl og utvalgte hunder må tilfredsstille et minimumskrav for samtlige egenskaper.
Kravene som gjelder i dag er at hunden skal ha tre starter på jaktprøve eller oppnådd premie
på jaktprøve, deltatt på utstilling etter 16 måneders alder og være røntget for vurdering av
hofteleddskvalitet. En god del hunder får ikke denne dokumentasjonen eller de kvalifiserer
ikke for avl av andre årsaker. Det gjør at den effektive avls populasjon blir relativt liten. For
å kompensere for dette er det viktig at NBK fortsetter tiltakene for å øke dokumentasjonen
av norskfødte hunder og importerte hunder.
De egenskapene som i praksis bør ha mest fokus er jaktegenskaper og eksteriør. Men hunder med topp karakter i begge disse egenskapene skal utelukkes fra avl hvis gemytt eller
helse ikke tilfredsstiller kravene som er satt. Helse og gemytt er de viktigste basisegenskaper hos en hund og de bør derfor alltid prioriteres høyest.
Sikkerheten i avlstallene øker jo flere starter det er i rasen og per hund. NBK bør derfor
fortsette å oppfordre breton eiere til deltagelse på jaktprøver. Dette gjelder spesielt nybegynnere som ikke har vært på jaktprøve tidligere. Oppdrettere, lokale grupper og NBK sentralt må ha tiltak for gjøre de første prøvestartene til en god opplevelse gjennom gode forberedelser av hund og fører. For oppdrettere og lokale lag vil det i denne sammenheng være
viktig å følge opp det gode arbeidet som gjøres i dag i form av treningssamlinger og rådgivning om jaktdressur.
Jaktegenskaper
Bretonen bør ha jaktegenskaper som er like gode som de andre stående fuglehundrasene.
Målinger av jaktlyst og antall stander på jaktprøver viser at breton er på høyde med de andre
rasene.
Status jaktlyst: NBK bruker indekstall for jaktlyst for å skape framgang for egenskapen.
Når hann og tispe kombineres settes de sammen slik at summen for indeksene blir over 200
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som gjennomsnitt for egenskapen. Ved starten av siste 5-årsperiode var jaktlysten 4,2 og
den har ikke økt i perioden. For 2011 var den i 3,95. Et gjennomsnitt på omkring 4,0 er relativt høyt når en tar i betrakting at det er gjennomsnitt av unge og erfarne hunder på ulike
typer jaktprøver. En må også ha for øye at jaktlysten kan bli for høy slik at det går på bekostning av hundens dresserbarhet og effektivitet under jakt.
Status viltfinnerevne: NBK har benyttet avlstall for viltfinnerevne i hele 5-årsperioden. De
fleste kullene fra siste fem-årsperiode hadde avlstall over 200. Gjennomsnittlig viltfinnerevnen var 3,5 for 2011. Det er betydelig høyere enn i 2010 og høyere enn inngang til forrige
5-årsplan periode og en positiv utvikling. Så lenge tallet er over 3,0 betyr det at breton finner flere fugler enn makker.
Mål for jaktegenskapene: Målet er å ha gjennomsnittlig jaktlyst på 4,2 og viltfinnerevne
på over 3,5 ved utgangen neste 5-årsperiode (2016).
Tiltak jaktlyst: NBK vil videreføre arbeidet hvor en kombinasjon skal ha over 200 i samlet
avlstall for jaktlyst.
Tiltak viltfinnerevne: Indeks for viltfinnerevne i kombinasjoner bør ikke være lavere enn
200.
Eksteriør
Eksteriør er den eneste karakteristiske egenskapen hos en hunderase og som skiller den fra
andre. De nye utstillingsreglene som ble innført i 2011 med en finere inndeling i de øverste
premiegradene vil skille ut de beste hundene fra de nest beste og dermed øke fokuset på eksteriør. I løpet av 2010 har NBK sitt eksteriørutvalg laget et rasekompendium som beskriver
rasen med med gode bilder og illustrasjoner. Kompendiet er en god rettesnor og veiledning
for oppdrettere og bretoneiere om viktige karaktertrekk hos breton og typiske feil og mangler.
Status: 60 % av alle katalognummer på utstillinger i 2010 fikk 1. premie. Andelen 1. premier har vært stabil i siste 5-årsperiode. I 2011 har 37 % av stilte hunder fått premiegraden
”Excellent”.
Mål for eksteriør: Over 65 % av breton bør få karakteren ”Excellent” eller”Very good” ved
utgang av neste periode.
Tiltak: Bidra til å få flere bretoner til å delta på utstilling. Hunder med særlig godt eksteriør
bør brukes mer i avl.
Helse
Breton har få arvelige lidelser. Hoftekvalitet er imidlertid et problem i rasen i Norge. Hofteleddsdyplasi (HD) er en arvelig, polygenetisk betinget lidelse hvor hoftekula ikke ligger optimalt plassert i hofteskåla. Dette gir vanligvis små eller ingen plager, men kan i enkelte tilfeller gi hunder smerter. De få som får dette har gjerne D og E hofter.
I tillegg til HD finnes det mindre utbredte lidelser som antas å være arvelig betinget.
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Hoftekvalitet
NBK har i hele 5-årsperioden siden forrige revisjon av avlsplanen benyttet Hip-Quality
(HQ) som målemetode og brukt denne i indeksberegningen.
Status: Gjennomsnittelig HQ-tall for rasen har de siste 5 årene vært stabil uten framgang eller tilbakegang. HQ-tallene har i gjennomsnitt vært 0,94 i siste periode. De samme hundene
som har fått HQ avlesing har også fått HD avlesing i skalaen A og B (frie) C (svak grad), D
(middels grad), E (sterk grad). I dette systemet har det generelt vært en tilbakegang i perioden. I 2011 har det imidlertid vært en bedring ved at det har blitt færre D og E diagnoser. I
en analyse av hvilke hunder som har gitt svak hoftekvalitet hos avkom i siste 5 års perioden
der det er benyttet HD diagnose som kontrollparameter, viste det seg at i noen kombinasjoner har antall valper med hofteleddsdysplasi økt til 50% målt etter HD parameter. I disse
kombinasjonene var det benyttet individer med HD status C. Populasjonsgjennomsnittet i
samme periode var 28% HD.
Gjennomsnittelig røntgingsprosent de siste 10 årene har vært 58 % og det er relativt bra selv
om den noen år har vært enda høyere. I en begrenset spørreundersøkelse blant bretoneiere
med 8-9 år gamle breton med C, D og E hofter eller HQ i området 0,91 og lavere, svarte noen få at de hadde merket sekundær problemer i form av stivhet i hofteledd og at dette i
mange tilfeller var begrensende for bruken av hunden. Men for de fleste hunder med D og E
status (8 av 18) svarte eierne at de ikke hadde merket noen fysiske plager hos hunden. For
hunder i kontrollparametret med C status (32) svarte ingen eiere at de hadde merket sykdomstegn hos hunden. Hunder i kontrollparametret med A og B status var ikke med i undersøkelsen. Denne relativt spinkle undersøkelsen bekrefter inntrykket mange har om at det er
hos hunder med svært lavt HQ tall eller D og E HD diagnoser sykdom oppstår, men selv
blant disse er det mange uten symptomer
Undersøkelser blant breton kull viser at når man avler på hunder med kontrollparametret C
hofter, middels HQ-tall og lav HQ indeks, men over 200 for kombinasjonen, øker andelen
hunder med lav HQ og kontrollparameteret D og E hofter økes markant sammenlignet med
A eller B foreldre med høyere HQ- tall og med høy HQ indeks (>230). Det er altså større fare for å få individer med sykdommen når en bruker foreldre med dårlige hofter. Over tid kan
dette føre til at antall bretoner med fysiske hofteplager øker.

Mål for HQ-tall: Gjennomsnittlig HQ-tall for populasjonen bør være over 0,95 i 2016.
Tiltak: NBK ønsker fortsatt å bedre hoftekvaliteten i rasen. Det har man ikke lyktes med i
siste periode. I siste periode er det benyttet HQ-indeks som selekteringsmetode, men uten
noen nedre grense for HQ-tall. Dette sammen med forholdsvis stor andel av importhunder i
avlen som NBK ikke har avlsindekser for kan være en årsak til manglende fremgang i kombinasjon med usikkerhet i tallmaterialet.
For å få en fremgang i hoftestatusen bør kravet til samlet avlstall i kombinasjoner økes. For
å motvirke faren for å begrense den reelle avlspopulasjonen dette kan medføre bør det leg-
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ges ressurser på å få flere dokumenterte hunder. Manglende dokumentasjon er den største
begrensningen i dag i forhold til bredden i den reelle avlspopulasjonen.
Skal man kunne forvente en fremtidig fremgang bør det vurderes å innføres en nedre grense
på HQ. Ideelt sett bør man primært avle på hunder som har en høyere egen (HQ) status en
gjennomsnittet for rasen (den er på 0,94), i kombinasjon med økt samlet indeks, for eksempel 215 ved sammensetting av avlspartnere. Gjennomsnittlig avlstall de to siste årene har
vært 210. Konsekvensene av å sette nedre grense på 0,94 er for stor med hensyn til populasjonsbredden ved at det faller for mange hunder i fra. Da har man, basert kun på hoftekvaliteten, 499 individer å benytte i anbefalt avl.
Man kan velge en lavere HQ grense, for eksempel 0,92 og samtidig ikke benytte hunder
som har HD status C eller lavere. En konsekvensanalyse på populasjonsstørrelsen av et slikt
tiltak viser at dette vil få liten effekt, bare 1% av populasjonen ekskluderes. Disse individene har et gjennomsnitt HQ-tall på 0,905. Med denne varianten har man 696 individer
som kan benyttes i anbefalt avl.
Avlsrådet bør uansett gis mulighet til å dispensere i fra disse kravene i spesielle tilfeller. Kravet til kombinasjonen skal fremdeles gjelde.
Denne innstrammingen i avlskriteriene vil heve hofte kvaliteten i den norske populasjonen
slik at eventuelle negative effekter av usikre importer med hensyn til hoftekvalitet vil få
mindre betydning enn i dag. Denne importen vil antakelig øke i omfang i den kommende
periode.
HQ tall har høyere arvbarhet på grunn av finere skala enn HD-tall, og det er derfor viktig at
HQ målingene blir gjennomført som tidligere. En rapport utarbeidet i 2011 av avlsforsker
Jørgen Ødegård konkluderer med at HQ-tall er bedre egnet for å beregne indeks for hoftekvalitet enn HD score fordi arvbarheten er noe høyere (se rapport i Årsrapport 2011). For å
vise at HQ måling er bedre enn HD-målinger er det også viktig å fortsette med HD avlesinger som før for å få en sammenligning. Siden ingen andre en NBK bruker HQ systemet
er det hensiktsmessig at vi fortsetter med den tradisjonelle HD avlesingen for å få en målestokk som kan relateres til HD utviklingen i andre raser. Videre vil HD avlesing være mål i
forsikringssaker hvor en kan skadeerstatning for hunder med svak hoftekvalitet fra HD frie
foreldre.
(Til Årsmøte: Dette avsnittet bør være åpen for justeringer i løpet av årsmøtedebatten,
og etter at Dr. Reiner Beuing har holdt sitt foredrag og kommet med sine anbefalinger.)
Epilepsi
Epilepsi er en arvelig lidelse som skyldes en feil i et genpar. Diagnosen stilles på bakgrunn
av sykehistorien og eliminering av andre sykdommer som årsak til hundens symptomer.
Status: I undersøkelsen som NBK gjennomførte i 2009/2010 ble det kartlagt hunder med
diagnosen. Det var få hunder av de undersøkte som hadde sikker diagnose. Det finnes en
liste over hunder med diagnose som er /vil bli lagt ut på NBK sin nettside og på listen finnes
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omkring 50 hunder. Bruk av hunder i avl som er i slekt med hundene på listen, f.eks søsken,
har vært begrenset ved at AR har forslått for eiere ikke å bruke hundene i avl, eller har foreslått partnere som ikke har slektninger med epilepsi. AR har også unngått å foreslå kombinasjoner hvor det finnes en eller flere slektninger på begge sider med diagnosen. Praksis i
AR sitt arbeid med å eliminere epilepsi fra norsk breton har derfor vært basert på skjønn og
det ser ut til å ha blitt godt akseptert hos bretoneiere og det er ingen indikasjoner på at andelen hunder med epilepsi øker.
Tiltak: . NBK ønsker å ha en liste over hunder med epilepsi publisert på nettsiden. Denne
vil bli brukt skjønnsmessige som i forrige periode.
Andre arvelige lidelser
Det er få andre arvelige lideleser i breton. Av de som finnes kan nevnes skjelettlidelser som
spondylose og patellaluksasjon. I siste periode dukket det opp noen få individer med arvelig
blødersykdom. Man har konstatert hvilket individ sykdommen kom fra og avkom fra denne
hunden vil derfor ikke bli brukt i avl. Sykdommen er som regel dødelig og oppstår bare hos
hanner. Hundene får sykdomsgenet fra sine mødre som er bærere av genet uten å vise symptomer, og det er derfor disse som må identifiseres og utelukkes fra avl.
Mål: Holde kontroll med individer som har en av de nevnte diagnosene ovenfor og sørge
for at de ikke blir brukt i avl.
Tiltak: AR vil i kommende periode informere om symptomer på blødersykdom for å sikre
at det ikke finnes andre hunder i den norske populasjonen med sykdommen. Oversikt over
hunder med veterinærdiagnose på patellaluksasjon, spondylose og blødersykdom skal gjøres
tilgjengelig for oppdrettere.
Gemytt
Godt gemytt er den viktigste basisegenskapen hos en hund. Gemyttet er av avgjørende betydning for bretoner 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 registreringsmetoder for
gemytt hos stående fuglehunder. Gemyttmessige avvik skal bemerkes på utstillingsskjemaet
og på jaktprøveskjemaet. I løpet av et år er det få bemerkninger på gemyttsvakheter på kritikkskjemaene. Terskelen for å påføre en anmerkning må derfor antas å være relativt høy
hos dommerne.
Det finnes dessverre en del bretoner med for mye lyd og for stort markeringsbehov. Denne
adferden er ikke forenelig med den kvikke og omgjengelige hunden breton skal være. AR
oppfordrere oppdrettere som får forslag på hannhunder til å vurdere mindre gemyttavvik
som unødig bjeffing, redsel for bilkjøring m.m. når de skal velge hannhund slik at ikke slike
egenskaper forsterkes i avkom.
Mål for gemytt: Holde samme fokus på gemyttavvik som tidligere for å redusere andelen
hunder med for mye lyd og for stort markeringsbehov.
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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 gjøres kjent for oppdrettere. Individer med uønsket adferd skal utelukkes i
fra avlen. For tisper med små avvik bør gemytt være den høyest prioriterte egenskapen hos
hannhunden når det planlegges kull.
Praktisk avlsarbeid og bruk av indekser
Breton er en liten rase i Norge. Hvert år blir det født omkring 30 kull med til sammen 180
valper. Det gjør at faren for innavl er stor fordi man hele tiden ønsker å avle på de beste
hundene. Import av utenlandske hunder som er lite i slekt med norske er derfor en forutsetning for å kunne drive forsvarlig avlsarbeid over lengre tid. Avlsrådet skal derfor legge vekt
på å bevare og gjennom importerte hunder øke den genetiske bredden. Det gjør at AR ikke
bare skal legge vekt på avlstall og sikkerhet i avlstallene når de setter sammen kombinasjoner, men og ta hensyn til faren for økt innavlsgrad som følge av for stort fokus på avlstall.
For å få en framgang for de egenskaper som NBK måler, må summen av avlstallene 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.
For jaktlyst og viltfinnerevne kan en derfor akseptere kombinasjoner under 200, men ikke
for hofteledd hvor den bør være over 210.
Målet er å få flere hunder dokumentert for avl og bruke flest mulig av disse i avl. De kvalitativt beste hundene i populasjonen brukes mer enn de med svakere avlsverdier enn gjennomsnittet.
Presentasjon av tallmaterialet
På bakgrunn av avlstall framstilles det rangeringslister for hundene. Rangeringslister lages
for summen av egenskapene: Hoftekvalitet, jaktlyst, viltfinnerevne og eksteriør. Avlstallene
for jaktegenskapene jaktlyst og viltfinnerevne summeres, og hundene rangeres etter summen av disse tallene. Beste utstillingsresultat skal oppgis sammen med samlet avlstall.
Genotypetallene for epilepsi finnes på en egen alfabetisk liste når man får etablert rutiner for
beregning av disse. Fram til da publiseres navn og foreldre på hunder som epilepsi eller har
gitt epilepsi.
I tillegg til disse genotypelistene vil klubben fortsatt ha lister som rangerer hundene etter
egenprestasjoner alene (fenotypelister). Dette for å framholde de til enhver tid beste hundene og som en inspirasjon for prøvedeltagelse. Her legges det hovedvekt på jaktprøveresultater da disse uttrykker avlsmålet mens avlstallene uttrykker middelet.
For å sette prestasjonene i et historisk perspektiv utarbeides det også en ”Hal of Fame” liste.
Import
Bretonpopulasjonen i Norge består av relativt få individer, omkring 2000. Blant disse er det
en liten del som er godkjent for avl slik at det kanskje er snakk om ca 400 individer i det ef-
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fektive avlspopulasjonen. Det gjør at det må legges et betydelig arbeid i å holde den genetiske bredden stor nok. I så måte er import av bretoner helt avgjørende.
Breton i Norge har i dag en så god kvalitet at bare en del av de importerte hundene betyr en
kvalitetsmessig framgang. Importen de siste årene har økt betydelig, og utenlandske hanner
er langt oftere brukt til norske tisper enn norsk fødte hanner. Omfanget av importen gjør at
ikke alle importerte bretoner representerer nye linjer. Importen 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 relativt godt dokumentert hva
gjelder de egenskaper NBK ønsker å fokusere på i avls sammenheng. 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. Generelt bør utenlandske hunder
som er godt dokumentert i avl foretrekkes brukt.
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. Import hunder må rerøntges i Norge for å få oppdatert HD/HQ statusen
før de settes i avl. Dette vil være en kvalitetssikring av vår avl med import hunder.
6. Avslutning
NBK sin viktigste oppgave i årene framover er å få flere bretoneiere til å stille flere ganger
på jaktprøve. Videre er det viktig å beholde eller øke den genetiske bredden, samt å øke innsatsen for å få ned antall hunder med svak hoftekvalitet. Rasen har vært i sterk framgang de
siste 10 årene og svak hoftekvalitet er et negativt trekk som kan bedres gjennom de foreslåtte tiltak.
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 avlsmessig framgang for rasen. I
dette er arbeidet er bruk av indekser avgjørende for å kunne ha kontroll med avlen og for å
få forventet framgang i de ulike egenskapene. Gjennom å legge fram mest mulig informasjon om hundene 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
retning.
Målet er felles:
En liten, rasetypisk, energisk, sunn og trivelig fuglehund.
Den skal være lettdressert, jakte i god kontakt med fører, og finne fugl oftere enn
andre.

64

Avlsrådet har i forbindelse med arbeidet på ny avlsplan fått inn 3 forslag/innspill til ny
avlsplan. De er lagt inn uredigert.
Forslag 1. fra Svein Hjelle:
Hei !
Gjeldende avlsplan avsluttes med "Målet er felles; en liten, rasetypisk, energisk, sunn og trivelig
fuglehund som finner fugl oftere enn andre, og behandler den eksemplarisk." Jeg synes dette er
en god målsetting for rasen. Om ordlyden skulle endres noe, ville jeg foreslå "Målet er en liten,
rasetypisk, energisk, sunn og trivelig fuglehund. Den skal være lettdressert, jakte i god kontakt
med eier, og finne fugl oftere enn andre."
Grunnen til min foreslåtte endring er det faktum at rasen i senere år har fått indekser som viser en
klar stigning i "jaktlyst", uten at tallene for "viltfinnerevne" langt fra stiger i samme grad. D.v.s.
at NBS og OHS´ hypotese fra ti år tilbake om korrelasjon mellom disse to egenskapene ikke
stemmer.
Vi ser også at mange hunder nå jakter altfor langt fra eier, og må til stadighet letes etter. Dette er
en lite ønskelig utvikling. "Jaktlyst" er som regel blant dommere definert som "stort søk"; ergo
får de hundene som går stort (og ofte med dårlig kontakt) høye karakterer på denne egenskapen.
Det er viktig å være klar over at "jaktlyst", slik den er begrunnet på et prøveskjema, ikke trenger
være synonymt med "stor intensitet", som er egenskapen vi har definert som ønskverdig i
avlsplanen. "Et stort søk" trenger nemlig ikke å bety at hunden søker etter fugl hele tiden.
Enkelte hunder liker "å være ute og springe"... Et godt søk er derimot der hunden viser oss at den
kontinuerlig søker med stor intensitet etter fugl i de gode biotopene, uansett om den går stort
eller ikke ! Altså må vi avle mer på hunder som beviselig finner mye fugl.
Ser man på foreldrenes indekser i annonserte kull, viser det seg svært ofte at tallene for "jaktlyst"
er atskillig høyere enn de er for "viltfinnerevne". Mitt forslag er derfor at man toner ned
betydningen av jaktlyst til fordel for viltfinnerevne.
Når det gjelder de andre egenskapene synes jeg vi burde likestille dem, slik det ligger an i rasen
nå. Det er selvsagt viktig å kontinuerlig holde et våkent øye med utviklingen både av helse,
gemytt og eksteriør. Men det er først og fremst viltfinneregenskapene som bør forsøkes
forbedret, samtidig som man er påpasselig med å bibeholde kontaktegenskapene i rasen. - Så
unngår man gjerne å falle i samme felle som flere av setterrasene har falt i tidligere.
Mvh
Svein Hjelle#

Forslag 2. fra Hallgeir Bergh
Innspill til nye retningslinjer for avlsplan for Norsk Breton Klubb
Jeg tillater meg å gripe fatt i siste setning i avslutningen av avlsplan for 2007-2011:
‘Målet er en liten, rasetypisk, energisk, sunn og trivelig fuglehund som finner fugl oftere enn
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andre, og behandler den eksemplarisk’
Hvis dette er målet, hvorfor har man hatt følgende prioritering:
1. hofteledd
2. epilepsi
3. jaktlyst
4. viltfinnerevne
5. eksteriør
Skal man drive avl av en rase, så bør man bruke rasens standard som den er tiltenkt: en arbeidstegning for å opprettholde/videreføre rasen til dens beste. Når det er gjort, er alle andre egenskaper like viktige.
Det er oppdretterens ansvar å sette sammen disse på en slik måte at det gagner rasen på best
mulig måte.
I dag er breton-avlen styrt av klubbens avlsråd. 3-5 personer, utpekt av styret, er satt til å bedømme hvilke kombinasjoner DE synes er ok, og kun disse blir solgt via valpeformidling.
Dvs at rasens utvikling, til enhver tid er avhengig av hvilke personer som sitter i avlsrådet eller er
valgt inn i styret!
Som det er i dag, så fungerer på ett vis oppdretterne som en slags ‘forverter’ for avlsrådet. Vi blir
pålagt å gjøre de kombinasjonene de synes er riktige, hvis ikke, blir vi ‘straffet’ med at valpene
må selges utenom klubben.
Avlsrådet fraskriver seg likevel alt ansvar for de foreslåtte kombinasjonene. Det skal de også
gjøre, for det er til syvende og sist oppdretterens ansvar, MEN da skal det heller ikke være de
som bestemmer hvilke kombinasjoner oppdretterne skal gjøre, og de kan ikke forlange at det kun
er deres forslag som skal selges via klubben. Det er visse retningslinjer man bør forholde seg til
når det gjelder sykdommer, men jeg synes at avlsrådet har alt for stor makt i valg av avlspartner .
Avlsrådet er personer valgt inn i styret som styret setter til et verv. Jeg som medlem/oppdretter
har ingen mulighet til å være med å velge/bestemme hvilke personer som skal styre avlen, ei
heller vite om de personene er kompetente til å veilede oppdrettere som søker råd. Det blir kanskje satt inn personer som sjeldent eller aldri har drevet avl og oppdrett, som skal bestemme hva
jeg, som har vært oppdretter i snart 30 år, skal gjøre!!
Er det riktig?? Er rasen tjent med det?? NEI !!!
Derfor foreslår jeg at avlsrådet blir det navnet sier, et RÅD og et informasjonsorgan. De som
innehar vervene fortsetter, som i dag, med å innhente faktaopplysninger, informere om sykdommer og lager statistikker over resultatene.
De skal ikke utnevne avlspartner for oppdretteres tisper, uten at denne selv ønsker det, men
utarbeide en hanhundliste som innehar alle opplysninger som er viktige, slik at oppdrettere selv
kan finne seg en passende hanhund. På denne måten blir det oppdretterens ansvar ene og alene.
Er det oppdrettere som ønsker seg råd og veiledning, skal de selvfølgelig få det
Avlsrådet/klubben bør arrangere oppdretterseminarer, eller anbefale sine oppdrettere til å delta på
NKKs meget utmerkede kurs/seminarer. Også avlsrådets medlemmer bør kurses, slik at alle kan
tilegne seg så mye kunnskap som behøves.
At alle tilegner seg denne kunnskapen, oppdrettere som avlsrådsmedlemmer, vil gagne rasen og
gjøre alle trygge på at det jobbes SAMMEN for å videreføre/forbedre vår herlige rase. Det gjøres
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nemlig IKKE ved at 3-5 personer skal bestemme og styre alt!
Jeg tenker som så at alle foretatte kombinasjoner skal legges ut på liste. Her skal alle tilgjengelige resultater på begge foreldre offentliggjøres, kanskje etter et tallsystem, beregnet etter hva de
har prestert på jakt og utstilling. HD resultater og evt sykdommer skal også med. Etter hvert som
resultater lagres i databasen, kan disse tillegges de hundene som står på listen. Da er det opp til
hver valpekjøper å velge hvor han/hun vil kjøpe, og hva som ønskes vektlagt, og INGEN oppdretter blir forfordelt eller ‘utestengt’ . Vervet valpeformidler gjøres overflødig, og vi unngår den
uheldige, litt kinkige situasjon vi har i dag; to fra samme familie sitter som formann og valpeformidler!
Når det gjelder HD, så synes jeg at dagens system er forvirrende, ikke bare for oss oppdrettere,
men også for valpekjøperne. Jeg kan forstå at avlsrådet i sin tid hadde gode intensjoner med å
innføre HQ avlesing, men nå som NKK tilbyr index utregning via dog web, og det faktisk har
vist gode resultater for flere hundeklubber, synes jeg vi skal holde oss til det. Her er det tross alt
ikke bare det enkelte individ som teller, men alle de hundene som har relasjon til individet som
utregningen gjøres ut ifra. NKKs veterinær Astrid Indrebø, fortalte på siste avlsrådsseminar i
januar at de er i forhandlinger med de andre skandinaviske kennel klubber, om muligheten for å
kunne dra nytte av hverandres database, slik at det blir enda lettere å benytte seg av indexbassert
avl i praksis, og enda flere opplysninger vil bli tilgjengelige.
Jeg håper med dette at styret i Norsk Breton Klubb vil ta dette til etterretning, og jeg legger dette
frem som et åpent forslag.
Det skal være breton oppdretterne i fellesskap som skal formidle rasen. Vi skal jobbe sammen
for rasen vår!
Jeg brenner for denne lille, herlige, energiske, sunne og trivelige fuglehunden. Det er derfor jeg
årlig reiser til rasens hjemland, nettopp for å oppdatere meg, slik at jeg følger med på hva hjemlandet anser som er viktig, for en god JAKT- OG RASETYPISK BRETON.
Hallgeir Bergh

Forslag 3. fra Jan Monsen
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Forslag til endringer i avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2012-2017
Innledning
Å avle er lett, å avle bra er meget vanskelig. Norsk Breton Klubb er pålagt ansvaret for rasen i
Norge og plikter derfor å avle i henhold til de kriterier som er fastlagt fra rasens hjemland Frankrike, nedfelt i standarden gjennom FCI og NKK. Det er ikke ønskelig å endre rasen slik at det
utvikler seg en nasjonal type ulik den en finner og gjenkjenner i andre land. Breton er en stor rase
internasjonalt. I et lite land som Norge med en populasjon på 2-3 tusen individer vil det derfor
være nødvendig å ha en bred avlsbase som stadig styrkes med gode importhunder, for at en ikke
skal oppleve innavls tendenser og innavlsdepresjoner. Rasen er passe populær slik at en ikke
opplever at tispeeiere står i kø for å avle fram kull som er lett salgbare, selv om det er en tendens
i de senere år til at etterspørselen etter valper er noe større enn det som produseres. Dersom rasen
blir mer populær må en være på vakt for økt ”bakgårdsavl”.
Det er den enkelte oppdretter som står ansvarlig for valpene som leveres. Kjøpere har rettigheter
og det er økende oppmerksomhet knyttet til kjøpslov og skriftlige avtaler/reguleringer som sikrer
kjøpers rettigheter også når det gjelder hunder. NBK sitt ansvar knytter seg spesielt opp mot
kompetanse og veiledning mot den enkelte oppdretter, slik at kjøpere er sikret at de får det produktet som er beskrevet. NBK plikter også å og å spre informasjon om rasens utseende og egenskaper samt å gripe inn når en ser at avlen går i feil retning, så som økt sykdom, utypisk utseende, samt endring i bruksegenskapene. Vi har i dag flere oppdrettere med stor kompetanse innen
avl. Noen har egne linjer som en følger, mens andre søker til utlandet for å hente inn nytt avlsmateriale. Overfor disse kompetente oppdrettere bør avlsråd og NBK støtte opp under deres arbeid
og verdsette innsatsen. Så har vi også enkelte førstegangs bretoneiere som har en tispe og har
deltatt aktivt på jaktprøver og som ønsker å sette på et kull eller to. Ofte har disse lite kjennskap
til de ulike linjer og aktuelle hannhunder. Her har AR og NBK en viktig oppgave med å veilede
og bidra til gode valg. Det er spesielt to forhold som er viktig i avlsammenheng, slik jeg ser det;
bretonens spesielle eksteriør og størrelse og dens spesielle jaktegenskaper. Breton er den eneste
av fuglehundene som har en fast høydemål å forholde seg til. Hunder utenfor maks og minimums
mål skal ekskluderes på utstilling, og bør derfor også ikke være aktuelle i avlsammenheng.
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Det andre av vesentlig betydning er bretonen som en glimrende stående fuglehund som på jaktprøver konkurrerer mot alle i gruppe 7. Slik er ikke tilfelle i de fleste andre land i Europa. De
konkurrerer normalt i egne arrangementer eller med de kontinentale rasene. Konflikt kan derfor
oppstå med hensyn til søksbredde og fart som normalt er noe mindre hos de kontinentale. Samtidig ønskes det større samarbeidsvilje og viltfinner evne av en breton.
Det har vært naturlig å hente inn importhunder med bakgrunn i mange av de mest betydningsfulle kennelene i Frankrike. Belgia, Danmark, Italia og Tyskland er land med mange interessante
breton. Mange av disse har også Franske linjer bak seg. Mange av de importerte hundene har gitt
god avlsmessig påvirkning og noen har også glimrende egenprestasjoner på jaktprøver i Norge.
Det har også vært forholdsvis stor interesse for å hente inn blodslinjer gjennom sed eller import,
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fra USA. Dette har gitt en del gode prøvehunder som har hevdet seg godt i konkurranse med de
engelske rasene i Norge. Kjennetegnet ved å være stortgående raske, god jaktlyst, men også
ganske stridbare, for store i forhold til standarden og ikke alltid like lett å dressere. Eksteriørt har
enkelte av linjene fra USA vært en katastrofe. Store og utypiske i kroppsfasongen da de mangler
cob preget og ofte er rektangulære istedenfor kvadratiske i kroppsform. Kort pointerpels og mye
hvit farge kjennetegner en del av disse hundene.. Det hevdes fra kompetent hold at en av grunnene til at mange USA breton er blitt en dårlig kopi av den lille franske, skyldes at en har blandet
inn pointer for bedre å takle jaktprøver til hest/bil på det store åpne prærielandskapet. Etter min
mening bør det ikke importeres flere breton fra USA til Norge. Vi har mange nok av disse linjene
i Skandinavia nå!
Avl bør så langt det er mulig baseres på objektive kriterier men i den sammenheng reiser det seg
mange problemer. Hvordan kan en få fram objektive kriterier? Størrelse kan måles i cm. HD kan
dokumenteres på røntgenbilde. Apportøvelsene som det konkurreres i er lett observerbar og må
sies å være objektive. Gemytt kan kontrolleres ved adferdstester gjort av profesjonelle. NBK har
i sin avlsplan lagt stor vekt på resultater for enkeltindividene i jaktprøver og på utstillinger. Det
er utviklet kompliserte indeks beregninger som benyttes for å kunne si noe om jaktegenskaper til
det enkelte individ (fenotype egenskaper) samt også til en viss grad noe om de genotype egenskapene ved å legge in resultater fra foreldredyr og avkom). Problemet er at disse indeksbaserte
resultatene har sitt utgangspunkt i ulike dommeres bedømmelse. Alle vet at det er en subjektiv
bedømmelse som varierer stort fra den ene dommer til den andre. Videre er det mange faktorer
som ikke tas med. Spesielt dette med at jaktprøver er å anse som en sportskonkurranse hvor
enkelte av medlemmene i NBK satser stort på å få fram gode prøvehunder gjennom trening og
riktig dressur. Faren blir derfor at det blir denne gruppen som styrer avlen og at en avler mer ut
fra eiers egenskaper som fører enn på de genetiske egenskaper som ligger i det enkelte hundeindivid. Dette kan gjøre at vi i Norge får en alt for smal avlsbase. Selv om det stadig oppfordres til
at flere skal vise fram sine hunder på jaktprøver, ser det ikke ut til at det øker noe av betydning
for avlen. Fortsatt er det ca 10-20% av hundene som deltar. Får å bøte på dette bør NBK opprette
egne jakttester som har til hensikt å få resultater fra flere hunder samt å stimulere til deltagelse
på jaktprøver. I Frankrike har CEB (Fransk Breton Klub) en egen test for breton under 2 år som
de kaller TAN prøve. ”Test av naturlige anlegg” som søk (at hunden jakter) finner fuglen og tar
stand. Bare hunder med godkjent fra en slik prøve kan benyttes i avl. CEB utdanner egne dommere og testene arrangeres i alle distrikter i Frankrike.Slike tester skulle være lett å arrangere i
Norge nå hvor det spesielt i Sør Norge, finnes flere områder for trening på rapphøs, kvail eller
fasan som kan benyttes.
Rasens status, avlsmål og tiltak for å nå disse
Avl er i all vesentlig grad oppdretters ansvar. NBKs ansvar er å veilede og gi råd til oppdrettere
om hva en mener er best for rasens avlsmål. NBK plikter å gi klare tilbakemeldinger til alle som
ønsker å drive oppdrett av breton om ansvar og spesielt gi tilbakemelding dersom avlen ikke
samsvarer med klubbens mål for rasen og/eller kan gi uheldige utglidninger i forhold til de kriteriene som er oppsatt i denne avlsplanen.
Avlsarbeidet har som hovedmål å beholde og videreutvikle en topp jakthund med rasetypisk
utseende, god helse og godt gemytt. For å videreutvikle bretonen i Norge over flere generasjoner,
er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen. I all avl må man se helheten og
prioritere de enkelte egenskapene ut fra dette. Ulike egenskaper vil kunne endre seg over tid. Det
er derfor viktig at NBK har best mulig tilgjengelig data om status for rasen på disse hovedområdene og foretar vurderinger ut fra tendenser og aktuelle utviklingstrekk. Topp jaktegenskaper
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og typeriktig eksteriør må alltid ligge til grunn for avlsarbeidet. Helse og gemytt er egenskaper som kan variere og utvikle seg negativt uavhengig av hovedmålet men som uansett
må telle i de valg en gjør avlsmessig for å hindre uheldig utvikling.
Arbeidet med avl bør derfor prioriteres ut fra dette, noe som ikke betyr at helse og gemytt nedprioriteres, men som en følge av at jakt og eksteriør er hovedfokus, mens god helse og typeriktig
gemytt er mål som delvis vil være situasjonsbestemt og eller kan endre seg raskt og kreve strakstiltak. (opp prioritering) Et hovedmål for en oppdretter må alltid være å søke å finne fram til
en kombinasjon som en mener og tror kan gi avkom som er bedre enn foreldredyrene. AR
og NBK vil derfor være viktig som støtte og bidragsyter med faktagrunnlag kompetanse slik at
oppdretter kan oppfylle dette målet best mulig.
Prioriterte egenskaper.
Jaktegenskaper
Eksteriør
Helse
Gemytt
1. Jaktegenskaper
Bretonen skal være en allsidig, stående fuglehund som i kvalitet skal kunne konkurrere med de
andre stående fuglehundrasene. Viltfinnerevne, hurtig løpesett, godt standinstinkt, apportegenskaper og samarbeidsevne skal prioriteres. For å kunne si noe ”objektivt” om bretonens kvaliteter, må en benytte data fra ulike jaktprøver og tester.
Status jaktlyst: ?
Tiltak jaktlyst: Økningen i jaktlyst kan ha sammenheng med at metoden med bruk av avlstall
for å bedre jaktlysten i rasen fungerer? Samlet avlstall for jaktlyst bør likevel brukes med forsiktighet og kun gjelde som informasjon og støtte til oppdretter. Sikkerheten i avlstallene øker jo
flere starter det er i rasen og per hund, NBK må derfor gå aktivt ut og oppfordre til deltagelse på
jaktprøver eventuelt finne andre metoder for å få status for denne egenskapen.
Status viltfinnerevne: NBK har benyttet avlstall for viltfinnerevne Det har vært en økning i
viltfinnerevne 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 økning i gjennomsnittlig jaktlyst og viltfinnerevne den
kommende 5-årsperiode.
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Tiltak:
NBK bør vurdere grundig om en skal fortsette med indeksberegninger for jaktlyst og viltfinnerevne. Mye tilsier at dette er mye arbeid med minimal nytteverdi og som innbefatter
alt for få individer av bretonpopulasjonen i Norge. Dersom en ønsker å fortsette bør disse
tallene kun benyttes som en informasjon til AR/NBK og oppdretter. For utenforstående gir
tallene liten mening.
Eier/fører av breton på jaktprøver har utvilsom stor betydning for hundens prestasjoner.
Et viktig mål for NBK blir derfor å øke hundefører/eiers kompetanse i å utvikle en hund
som kan vise sine beste egenskaper på prøver. Dette er en faktor som ikke er lett å måle,
men som AR bør ta hensyn til ved vurdering av hundenes egenprestasjoner dersom en skal
fortsette med avlstall beregningene..
2. Eksteriør
NBK er forpliktet ovenfor FCI å ivareta bretonens spesielle eksteriør i Norge. Helhetsinntrykk:
Den skal være den minste av de stående fuglehundene av langhåret kontinental type, kort eller
ikke-eksisterende hale. Harmonisk bygget. Substansfull uten å være tung, og med tilstrekkelig
eleganse. Livlig, våken, med et intelligent uttrykk. Gir inntrykk av en kompakt (cobby) hund full
av energi.
Det er i 2011 utarbeidet et rasekompendium godkjent av NBK og NKK som i detalj forklarer
rasens eksteriør. Dette skal ligge til grunn for avlsplanen og være retningsgivende for alt avlsarbeid. Får å få oversikt over status er deltagelse på utstillinger og utstillingsresultater viktig. Deltagelsen på utstillinger er god, og de fleste bretoner har vært på utstilling en eller flere ganger.
Eksteriørdommernes kvalifikasjoner er derfor av stor betydning. NBK bør derfor ha fortløpende
dialog og gi informasjon om typeriktig eksteriør. Det bør i kommende periode arrangeres minst
en dommerkonferanse. Dagens eksteriør spriker for mye. Generelt kan en se flere forskjellige og
utypiske breton på utstillinger og jaktprøver, noe som gjør at mange lurer på hvordan en breton
egentlig skal se ut.
Mål for eksteriør:
Bretonens eksteriør i Norge skal være typeriktig og mer ensartet enn i dag. Utypiske breton bør
derfor ikke benyttes i avl selv om dens jaktegenskaper er gode. Standardens høydemål og den
kvadratiske cobby kroppsformen skal overholdes.
Tiltak: NBKs eksteriørutvalg skal på bakgrunn av alle utstillingsresultater vurdere årlig eksteriør
status for rasen i Norge. Utvalget rapporterer til styret og til AR. Hunder som ikke oppnår Excellent eller Very Good på utstilling, bør muligens ikke benyttes i avl, Heller ikke hunder som
ligger utenfor høydemålene
3. Helse
Breton har få arvelige lidelser. Man har erfaring for at hoftekvalitet og epilepsi er problemer i
rasen i Norge. I tillegg finnes det mindre utbredte lidelser som antas å være arvelig betinget.
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Hoftekvalitet
NBK har i hele 5-årsperioden 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 hoftekvalitet. 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-utviklingen 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. Dersom
framgangen i hoftekvalitet fortsetter, kan man i nær framtid nedprioritere denne egenskapen til
fordel for andre i avlsammenheng.
Epilepsi
Epilepsi er en arvelig lidelse som skyldes en feil i et genpar. Diagnosen stilles på bakgrunn av
sykehistorien og eliminering av andre sykdommer som årsak til hundens symptomer. Da det
finnes ulike typer av epilepsi og breton ikke er analysert grundig på dette området er det vanskelig å si noe om den generelle status for rasen.
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. Løsningen på kort sikt vil
være å publisere lister over 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 epilepsi til å melde dette til AR.
NBK arbeider for å få tilgang til å kunne kjøre regelmessige beregninger av genotypetall for
epilepsi. etter avtalte rutiner
Andre arvelige lidelser
Det er også rapportert om bretoner med spondylose (forkalking mellom lendevirvler) og
patellaluksasjon (kneleddsproblem) samt andre arvelige problemer. Hunder med vesentlige
arvelige lidelser skal utelukkes fra avl.
Oversikt over hunder med veterinærdiagnose på patellaluksasjon og spondylose skal gjøres
tilgjengelig for oppdrettere.
4. 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:
Generelt må en slå fast at breton i Norge har godt gemytt. Det finnes subjektive registreringsmetoder for gemytt hos stående fuglehunder. I enkelte linjer forkommer en del aggressive hannhunder som viser dette i omgang med andre hannhunder. Det er viktig at AR registrerer disse avlsmessige avvikene. Gemyttmessige avvik skal bemerkes på utstillingsskjemaet og på jaktprøveskjemaet. I løpet av et år er det få bemerkninger på gemytt/ svakheter på kritikkskjemaene.
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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 både utstillings- og jaktprøvedommerne har økt fokus på gemytt og benytter
muligheten til å bemerke gemytt i sine skjema. Informasjon om gemyttmessige avvik som kommer fram på kritikkskjema på utstilling eller jaktprøver, skal gjøre kjent for oppdrettere.
5. 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 bør legge vekt på avlstall når de setter sammen forslag til kombinasjoner, men også ta
hensyn til faren for økt innavlsgrad. Det er meget viktig å tenke genetisk bredde for bretonen i
Norge.Genotypetallene for epilepsi finnes på en egen alfabetisk liste når man får etablert rutiner
for beregning av disse. Fram til da publiseres navn og foreldre på hunder som epilepsi eller har
gitt epilepsi.
I tillegg til disse genotypelistene vil klubben fortsatt ha lister som rangerer hundene etter egenprestasjoner alene (fenotypelister). Dette for å fremholde de til enhver tid beste hundene og som
en inspirasjon for prøvedeltagelse.
Import
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 bretoner viktig. Ikke alle
importerte bretoner representerer nye linjer eller kvalitativt bedre hunder. Importen 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 være forsiktig med bruk av den enkelte
hunden i avl før vi ser avlsresultater. AR skal samarbeide med den i styret som har ansvar i forhold til importarbeidet.AR/NBK må benytte de medlemmene som har vist stor interesse for å få
kompetanse om gode breton i de Europeiske land som er av interesse. Vi har medlemmer som
årlig drar til bl. a. Den Nasjonale Bretonutstillingen i Frankrike og har grundig kjennskap om
breton i Frankrike, Belgia, Italia, Tyskland og Danmark. På denne utstillingen møtes breton eiere
fra hele Europa og mange verdifulle kontakter knyttes. Disse bør brukes aktivt i avlsarbeidet og
ved import.
Forslag på hannhund og annonsering på nett.
Hannhund foreslås etter vedtatte retningslinjer når oppdretter ønsker forslag fra AR..
Alle kull kan få mulighet til å annonsere på NBK internetside. AR forbeholder seg retten til å
utvikle et enkelt poengsystem i tre kategorier som blir en form for rangering i forhold til avlsmålene.
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1. Kull som fullt ut tilfredsstiller ARs kriterier og avlsmålene
(gratis annonsering)
2. Kull hvor et av avlsdyrene eller at kullet samlet ikke tilfredsstiller alle mål. (annonse kr. 100)
3. kull som ikke har blitt vurdert av AR/NBK
(annonse kr. 300)
6. Avslutning
NBK må ha som mål å øke den genetiske bredden på avl i Norge. Et mål må være å øke antall
bretoneiere som stiller flere ganger på jaktprøve eller ved ¨utvikle TAN prøver tilpasset norske
forhold.
I en tallmessig liten rase som breton er det avgjørende at avlsrådet fører en linje som gjør at
oppdrettere samarbeider med AR/NBK og benytter seg av avlsrådet og følger opp målene i avlsplanen. Gjennom å legge fram mest mulig informasjon om hundene og et konkret avlsopplegg
som ivaretar oppdretternes ønske om valgfrihet innenfor visse rammer, håper vi å få til en kultur
i klubben som gjør at vi drar i samme retning. Målet er felles; en liten, rasetypisk, energisk,
sunn og trivelig fuglehund som finner fugl oftere enn andre, og behandler den eksemplarisk.
1.08.2011 Jan H. Monsen

Hvor blir avlshundene av?
Jeg tok utgangspunkt i rådataene til tispelisten og hannhundlisten for å se hvor avlshundene blir
av. Det mangler noen hunder med utenlandske regnr i dette eksempelet men det er ikke vesentlig
for resultatet.
Det er ikke mange som blir kvalifisert til å komme på hannhund og tispelistene, og det er interresant å se hvor de blir av - og samtidig holde dette opp mot dokumentasjonskrav i den gamle
avlsplanen ( uavhengig av resultatet ). Hvorfor er det så få igjen ?

Av et basisutvalg på 846 tisper født mellom 2001 til og med 2010 gir dette oss følgende resultat:
1. 76 % eller 646 tisper mangler nok jaktprøvestarter (3).
2. 47 % eller 400 tisper mangler hoftedokumentasjon.
67 % eller 566 tisper har ikke utstillingspremie ( her er dog ikke krav til premie men at de skal
være stillt på utstilling og det tallet har jeg ikke)

Tilsvarende resultat dersom en sier at tisper født mellom 2001 til og med 2009 skal gjelde :

Antall rtg
Antall jakt
Antall m utst
Sum

Ja
434
192
277
764

Ja %
56,81
25,13
36,26

Nei
330
572
487
764

Nei %
43,19
74,87
63,74

74

Antall rtg
Antall jakt
Antall m utst
Sum

Ja
446
198
280
846

Ja %
52,72
23,4
33,1

Nei
400
648
566
846

Nei %
47,28
76,6
66,9

Av et basisutvalg på 904 hanner født mellom 2001 til og med 2010 gir dette oss følgende resultat:
1. 80 % eller 729 hanner mangler nok jaktprøvestarter (3).
2. 67 % eller 667 hanner mangler 2 premie eller bedre på utstilling
3. 49 % eller 446 mangler hoftedokumentasjon.

Antall rtg
Antall jakt
Antall m utst
Sum

Ja
458
175
237
904

Ja %
50,66
19,36
26,22

Nei
446
729
667
904

Nei %
49,34
80,64
73,78

Dersom en sier også her at det skal gjelde mellom 2001 til og med 2009 årgangen blir resultatet
som følger:

Antall rtg
Antall jakt
Antall m utst
Sum

Ja
447
170
237
837

Ja %
53,41
20,31
28,32

Nei
390
667
600
837

Nei %
46,59
79,69
71,68

De fleste hundene kommer ikke i betraktning avlsmessig, fordi at eier ikke stiller på jaktprøve
eller utstilling.
Arne Klingsheim
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RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDETS ARBEID.
Revidert 4. februar 2012






Avlsrådets overordnede oppgaver


Avlsrådets er styrets rådgivende organ i forhold som vedrører avl.



Avlsrådet skal sørge for at den genetiske bredden i rasen i Norge ikke blir mindre.



Avlsrådet skal arbeide for å opprettholde en sunn og frisk populasjon ved å holde
oversikt over arvelig betingede sykdommer.



Ved å kombinere avlstall skal avlsrådet sørge for at hunder med dokumentert gode
egenskaper brukes mer i avl enn hunder med dårligere egenskaper.



Avlsrådet skal registrere og gjøre kjent hundenes prestasjoner på jaktprøver og utstilling. I tillegg skal de samle og offentliggjøre andre avlsrelaterte opplysninger.

Avlsrådets tjenester til tispeeier


Avlsrådet skal betjene alle som er medlem i NBK og som har ei tispe som er berettiget
til 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 skal være dokumentert på jaktprøver, utstilling og ha kjent hoftestatus.



Avlsrådet gir anbefaling på 3 hannhunder. Med forslaget følger også stamtavler og
avlstall for de aktuelle hundene. Alle kull kan annonseres på NBKs websider. Kull som
er i henhold til retningslinjene i dette dokumentet påføres kommentaren ”Denne parringen/kombinasjonen er i samsvar med NBKs avlsplan”. I Fuglehunden presenteres
bare de kombinasjoner som er i henhold til NBKs avlsplan.

Krav til tisper for å få forslag


Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikke ha arvemessige diagnoser som utelukker
fra avl. Følgende krav må tilfredstilles for å få forslag:
o
o

Være stilt på utstilling etter fylte 15 måneder.
Jaktprøvepremiert eller egne avlstall. Hunden får egne avlstall for jaktlyst etter 3 starter og for viltfinnerevne når den har vært i 3 standsituasjoner, egne eller makkers.
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o





Unntak fra enkeltkrav kan gjøres dersom tispas bruksegenskaper er av dokumentert
meget høy kvalitet.



Dersom ei tispe har avlstall som er mer enn 20 % under rasegjennomsnittet, vil avlsrådet anbefale at det ikke settes på mer enn to kull på henne. Dersom det skal avles mer
skal minst 50 % av tidligere avkom være godt dokumentert med egne indekser som i
gjennomsnitt skal være høyere enn moras. Samt at 70 % av valpene skal være hoftefotografert og ha avlsindekser for hofter som i gjennomsnitt er over rasens gjennomsnitt.



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 oppdretter et
vurderingsansvar og ikke avle på hunder som gjennomgående ligger langt under snittet
for rasen på avlstall for hofter, eksteriør og bruksegenskaper.

Krav til hannhunder for å bli foreslått


Hannhunden skal være gemyttmessig stabil, og ikke ha arvemessige diagnoser som utelukker fra avl. Følgende krav må være tilfredstilt:
o
o
o
o



Minimum HQ-tall 0,92 og HD B.

Minimum ”Good” på utstilling i AK eller BK.
Jaktprøvepremiert eller egne avlstall. Hunden får egne avlstall for jaktlyst etter 3 starter og for viltfinnerevne når den har vært i 3 standsituasjoner, egne eller makkers.
Minimum HQ-tall 0,92 og HD B.
Import hunder må rerøntges i Norge for å få oppdatert HD/HQ statusen
før de kan godkjennes for avl.



Avlsrådet kan anbefale hannhunder som ikke tilfredsstiller alle kravene, men som avlsrådet 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.



Gjenparringer godtas kun hvis kullstørrelse ved første parring var lavere enn 3.

Forslag på hannhunder
 På forespørsel fra tispeeiere vil avlsrådet anbefale 3 hannhunder. Avlstall for de enkelte
egenskapene blir oppgitt for hver enkelt hund, og avlsrådet vil i henhold til priorite-

77

ringene i avlsplanen legge vekt på disse egenskapene.
 Tispeeier kan benytte en annen godkjent hannhund enn de som AR foreslår. Hvis det er
spesielle grunner til at AR ikke ønsker denne hannhunden benyttet på denne tispa, skal
oppdretter ha beskjed om dette.




AR ønsker å bruke hunder i avl mens de er unge. Dette for å få ned generasjonsintervallet slik at avlsresultatene raskere kan bedømmes. Antatt gode hannhunder bør i første omgang få inntil 20 valper før man avventer videre avl i 2-3 år for å se hvordan avkommene utvikler seg basert på egenprestasjoner. Hannhunder som avler godt anbefales det å bruke mer, men med et tak på 5 % av en hundegenerasjon d.v.s. 45-50 valper.

Avlsrådets arbeidsrutiner


Avlsrådet skal vedlikeholde dokumentet ”Arbeidsoppgaver i AR” med oversikt over
”hvem gjør hva”.



Avlsrådet skal ha jevnlige telefonmøter der de diskuterer kombinasjoner og videre strategi for avl. Referat fra møte sendes styret. Dersom avlsrådet velger å benytte hunder
som ikke oppfyller klubbens generelle krav for avl skal styret ha informasjon om det.



Avlsrådet skal gjøre informasjon om rasen tilgjengelig ved hjelp av Årboka, internettsidene og Fuglehunden.

Innlegg til sak 7. D
Nye lover for NBK

Lover for Norsk Breton Klubb stiftet 25. februar 1957
Vedtatt av generalforsamling den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 4. februar 2012
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt
og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK),
og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Breton.
Klubben har verneting i Trondheim.
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§1-2 Formål
Klubbens formål er å ivareta raseansvar for rasen Breton i Norge delegert fra NKK i NKKs lover
om raseansvar. NBK skal bestrebe seg på å høyne bretonens generelle kvalitet og å fremme et
ansvarlig hundehold. Dette søkes fremmet ved å veilede i avls og oppdretterarbeid, arrangere
utstillinger og jaktprøver, og å stimulere medlemmene til å delta på klubbens egne og samarbeidende klubbers arrangement.
Norsk Breton Klubb har også til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Norsk Breton Klubb skal også arbeide
for etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl av breton skal høyne bretonens
generelle kvaliteter hva gjelder sunnhet, eksteriør ihht til rasestandarden og jaktegenskaper. Dette
søkes fremmet ved å veilede i avls og oppdretterarbeid, arrangere utstillinger og jaktprøver, samt
å stimulere medlemmene til å delta på klubbens egne og samarbeidende klubbers arrangement.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
Årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite
Revisor
Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt
av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Det fastsettes medlemskontingent for følgende medlemskategorier:
- Hovedmedlem
- Familiemedlem. Herunder kommer et medlem med samme adresse som hovedmedlem. Familiemedlemmer mottar ikke eget tidsskrift, men har ellers fulle medlemsrettigheter.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Breton Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet
samt å følge Norsk Breton Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene
er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik
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de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
1. Utmeldelse
2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av februar.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett
og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det
kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Medlemmene
kan stemme med fullmakt som framlegges før avstemningen. Dog kan ingen møte med mer enn
2 fullmaktsstemmer.
Forhåndsstemmer skal være klubbens leder i hende før Årsmøtet begynner. Forhåndsstemmer
kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes
over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering
med andre innspill/forslag.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes
medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
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- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor med vararevisor for 2 år.
Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år og 1 vararepresentant for 1 år
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger
det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker
på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
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Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Beslutninger i
styret fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders stemme stemmeutfallet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
lede klubben mellom årsmøtene
avholde årsmøte
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
oppnevne komiteer bl.a. avlsråd bestående av minst 3 medlemmer som velges for perioder
på 2 år, redaktør, redaksjonssekretær, valpeformidler og internettredaktør. Representanter
for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
oppnevne representant til NKK-regionen.
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv
som skal besettes.
§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte
noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Utmerkelser
Æresmedlemskap kan tildeles den som i særlig grad har gagnet klubbens virksomhet og som på
særlig måte har bidratt til å høyne bretonens og klubbens anseelse. Forslag til æresmedlemskap
fremmes for styret av minst to medlemmer som begge har vært medlemmer i minst 5 år. Avgjørelsen i styret krever minst 2/3 flertall. Er avgjørelsen negativ, skal intet protokolliseres. Tildeling av æresmedlemskap vil bli foretatt på første årsmøte eller landstreff etter vedtak i styret
Æresmedlem tildeles diplom med begrunnelse for tildelingen samt klubbmerke. I tillegg tildeles
gratis livsvarig medlemskap med fulle medlemsrettigheter.
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Gullmerke kan tildeles personer som gjennom sitt arbeid med breton i sterk grad har bidratt til å
høyne rasens og klubbens anseelse, ved vedkommendes innsats gjennom kortere eller lengre tid.
Med unntak for jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke per år. Med jubileumsår menes her de år
hvor klubben har offisielt jubileum. Gullmerkekomiteen består av 4 medlemmer, 3 medlemmer
fra foregående års Valgkomite, og i tillegg styrets leder.
Opprinnelige lover vedtatt på generalforsamling 19.mars 1958. Revidert pga. navneforandring
25.februar 1965 og 25.februar 1967. Revidert pga. tilføyelse av eksklusjonsparagraf 28.april
1976 og tilføyelse av paragraf om medlemmer dømt etter ”Lov om dyrevern” 22.mars 1985.
Revidert pga. ny lovnormal fra NKK, og endret prosedyre for æresmedlemskap 12. februar 2006.
Revidert pga. ny lovmal fra NKK 4. Februar 2012.

Innlegg til sak 7. E

Styrets innstilling
Norsk Breton Klubbs saksinnlegg for sak:
FKF nye lover/vedtekter fremmet FKF RS juni 2011 med vedtak om utsettelse og fremming av
nytt omarbeidet vedtak for FKF RS juni 2012.
Klubbene fikk fra FKF sekretær den 12.12.11 tilsendt ett lovforslag med kommentar fra FKF
lovkomite datert 7.desember 2011.12.
Deretter fikk klubbene den 16.12.11 fra FKF et nytt lovforslag med kommentar datert
13.des.2011. med beskjed om at dette siste er gjeldende forslag.
NBK baserer derfor sitt saksinnlegg på det site forslaget datert 13.des. 2011.
Norsk Breton Klubbs styre har ansvar for ledelse av en raseklubb med raseansvar i NKK og har
følgende konklusjon og forslag til det nye lovforslag/vedtektsrevisjonen og lovkomiteens kommentar som begge fremmes for FKF RS juni 2012.
Lovkomiteens kommentar vil derav bli framtidig gunnlag for lovenes (lovgivers)intensjon med
de nye FKF lover.
Basert på at NKK fikk sine nye lover april 2010 og ny lovmal 2011 er det uansett nå nødvendig
med en revisjon av FKF lover i RS 2012.
Norsk Breton Klubb vil, for å imøtekomme eventuelle missforståelser og eller feiltolkning, klargjøre følgende:
Norsk Breton Klubb som de fleste andre klubber og foreninger innen FKF ønsker et sterkt og
homogent FKF innen den nye NKK organisasjonen som kan ivareta medlemsklubbenes felles
interesser for sektoren stående fuglehund i Norge.
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Til det utsendte vedtekt/lovforslag med FKF lovkomites kommentar datert 13.12.2011 har NBK
følgende konkrete komentar og forslag.
Det nye lovforslaget m/kommentar fra FKF lovkomite motatt av klubbene 13. Desember2011
har to vesentlige og avklarende endringer fra det omstridte forslaget som ble framlagt i FKF RS
juni i år.

1.


I lovforslaget:
Tidligere punktet om at kun klubber som er medlem av FKF skal kunne holde jaktprøver er tatt ut/fjernet i det nye lovforslaget. Det medfører at prøveavholdelse
forsetter som før.

2.


I lovkomiteens kommentar:
Punktet om at klubbene kun skal være medlem i FKF og derav si opp sitt medlemskap i NKK er tatt ut kommentarene. Men under § 1.1 står det fortsatt: ”det at klubbene ikke lenger har direktemedlemskap i NKK hindrer ikke at NKK kan gi klubbene
raseansvar”. Denne teksten/linjen under § 1.1 antas å ha blitt hengende igjen ved
en feil og må utgå for ikke å skape forvirring eller divergerende tolkning.

Endringene i lovforslaget og kommentarene er nå så vesentlig i forhold til det som ble framlagt i
FKF RS juni 2011 at intensjonen for klubbenes tilknytting til FKF nå er på linje med klubbenes
klare signal gitt i siste FKF RS.
Videre anser Norsk Breton Klubb at det nye forslaget med kommentar nå tilfredstiller raseklubbenes behov for suverenitet i sin raseforvaltning og at deres formalialinjer for raseansvar
som før går direkte til NKK.
I tilegg synes det som at klubbenes selvstendighet og suverenitet i dette forslaget ikke forrykkes.
Det vil si at NBK oppfatter at i både lover og kommentar er det ikke lengre intensjon eller forslag om at klubbene må/skal si opp sitt medlemskap i NKK.
Videre foreslår NBK at i lovforslaget og lovkomiteens kommentar gjøres følgende endringer:
I lovforslaget:
 § 1.1 siste del står: «raseklubbene har selv ansvaret for de raser de representerer»
her bør tilføyes: «gjennom NKKs lover der medlemsklubber er delegert raseansvar».
I kommentarene:
1. I § 1-2 strykes siste setning om at FKF skal ha det internasjonale forpliktelser når det
gjelder stående fuglehund da dette er NKKs ansvarsområde og ligger under NKKs
formalialinje mot FCI. I stedet foreslås følgende tekst:
FKF kan fra NKK delegeres internasjonale forpliktelser for gruppe 7 i saker som er
innen FKFs ansvarsområde. Ikke vedtatt i RU.
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2.

3.

I § 1-3 må klargjøres at kommunikasjon mellom klubber og NKK i saker som omhandler spesifikt den enkelte klubbs drift eller raseansvaret for den enkelte rase
skal denne gå utenom FKF.
I § 1.4 bør det endres i første avsnitt til «raseklubbenes kynologiske ansvar er knyttet til raseklubbenes medlemskap i NKK via NKKs lover» Ikke vedtatt i RU.

Om disse endringer/bemerkninger ivaretas kan vi i Norsk Breton Klubb ikke se øvrige innvendinger til det motatte lovforslaget og lovkomiteens kommentar.

(I det følgende er gult tekst som skal utgå, rødt er ny tekst)

Lovkomiteen i FKF fremmer 13/12 2011 følgende forslag til:
Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965.
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.
Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xxx
Kapitel 1 – Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub (NKK), og
FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at beslutninger
skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes selvstendighet
og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKK`s lover der medlemsklubber er delegert raseansvar.
FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød, , kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og strihåret,
weimaraner langhåret og korthåret.
FKF har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
FKF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling
av hunder. og for at Og at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandarder og rasenes sunnhet, dette er et raseklubbansvar.
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FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående fuglehund i
Norge.
FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ Fuglehundtinget beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse.
FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd når det gjelder hundehold og
avl.
FKF skal ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK.
§1-3 Definisjoner
Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på
Fuglehundtinget.
Medlemsklubber – De raseklubber, distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er medlemmer
i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF gjør.
Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter
forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter vedtatte
instrukser.
Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg i et
raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet. Utvalgene
arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3.
FKFs organer:
- Fuglehundtinget
- Ekstraordinært Fuglehundting
- Styret
- Valgkomite
- Medlemsklubber
§1-4 Tilknytning og organisering
FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er
beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover.
Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber.
Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig rasjonelle
nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.
Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold
som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb eller felles rasemessige forhold vedtatt av Raseutvalget, skal ikke styret i FKF endre på med mindre de strider mot FKFs
vedtekter eller vedtak på Fuglehundtinget.
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FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning av
jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.
Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål og som har lover i samsvar med FKFs og NKKs lovmal.
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget
regelverk.
Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte
FKFs og NKKs virksomhet.
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder, kan
bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap. Ingen
har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for Fuglehundtinget via
FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter at FKFs medlemsklubber i
tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal medlemsklubber som arbeider med andre
raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli
medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for rasene betyr at
forhold som rasestandard, avelskriterier, registreringskriterier, championatregelverk og helse er
et raseklubbansvar administrert gjennom FKF.
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøveregelverk. og championatregelverk.
§2-2 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.
Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med
den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte FKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge
FKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i FKF opphører ved:

a)

Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen har virkning fra årsskiftet.

b)

Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at Fuglehundtinget fattet sitt vedtak.
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c)

Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik
måte at det må antas å skade FKFs eller NKKs anseelse utad.

Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sine
rettigheter i FKF og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben skal
få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.
Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet i NKK opphører, og alle
hundedata lagret hos NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og eierrettigheter.
§ 2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker
fra medlemsklubber sendes FKF – medlemsklubb i FKF kan ikke selvstendig bringe saker etter
NKKs lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK.
§2-6 NKK Representantskapsmøte
FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs styre
har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og valg til
NKK RS. FKFs medlemsklubber sender forslag på saker og valg til NKK RS til FKFs styre, som
sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK RS stemmer etter de
vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.
2.7 – Habilitet
Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene på
Fuglehundtinget plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det tvil
om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite, utvalg og
Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i.
Kapitel 3 – Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6.
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om oppløsning
av FKF (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må avgjøres av Fuglehundtinget.
I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler,
samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter stemmerett.
Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF.
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Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert direkte eller ved fullmakt.
§3-2 Møte- og stemmerett
Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100 medlemmer. Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i Fuglehundtinget og
personene er valgbare til verv i FKF.
Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt.
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har talerett, Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i FKF kan møte
med fullmakt fra en eller flere medlemsklubber.
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten
stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3 -3 Innkalling
Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden.
- Årsberetning.
- Regnskap med revisors beretning.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende innen 6 uker før Fuglehundtinget. 1. mars.
- Budsjett for neste år.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende innen 6
uker før Fuglehundtinget. 1. mars.

§3-4 Fuglehundtingets oppgaver
Fuglehundtingets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og dagsorden,
samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen
fra møtet.
c) Behandle styrets årsberetning.
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d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget.
g) Godkjenne budsjett for neste år.
h) Velge:
- Leder for 2 år.
- Nestleder for 2 år.
- 3 styremedlemmer for 2 år.
- 2 varamedlemmer for 1 år.
- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.
- Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra valgkomiteen.
Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved første gangs valg
velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har fungert lengst, er valgkomiteens leder.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i FKF.
Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under på Fuglehundtinget, dog ikke ved
valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg.

§3-5 Ekstraordinært Fuglehundting
Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det. Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 6 klubber og 20
prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber.
Møtet holdes inne 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på
dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved valg, med unntak av når det ikke
foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.
Kapitel 4 Styret
§4-1 Styret
Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede.
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Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres protokoll over styremøtene.
§4-3 Styrets oppgaver
Styret oppgaver er å:
- Lede FKF mellom Fuglehundtingene.
- Avholde Fuglehundting.
- Drive FKF i samsvar med FKFs formål.
- Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget.
- Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for utvalg og
komiteer.
- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.

Kap. 5 Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv
som skal besettes.
§5-2 Revisor
Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning
til Fuglehundtinget.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer
beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formål. Bestemmer ikke
Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.
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Bretonklubbens websider: www.breton.no

Landstreffet 2012
DK-gruppa i Sør.Trøndelag skal i år arrangere klubens landstreff.
Treffet vil finne sted 6-8 juli 2012.
Vi har valgt å legge treffet til Selbusjøen Hotell ved idylliske Selbusjøen.
Det er opprettet egen hjemmeside for treffet, så det er bare å følge med der.
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Vinterprøve Dovre 23.- 25. mars 2012 – flotte terreng
Fredag: UK – AK – VK Lørdag: UK – AK – VK Søndag: UK – AK
Hovedkvarter/overnatting Furuhaugli fjellhytte
Påmelding: Påmeldingsavgift kr. 375/425(VK) til bankgiro 4230.54.47506 seinest
14 dager før. Spørsmål vedr. påmelding til prøveleder, Asjørn jensen, 72889587/91736733, asbjenss@online.no
Husk reg.nr, klasse, dag og ev. annen fører enn eier i merknadsfeltet i nettbanken.
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