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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 9. FEBRUAR 2013 med festmiddag og en del sjølskryt.  
 
Styret inviterer til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag den 9. februar 2013 kl. 16.00. 
 
I forkant av årsmøte er det åpent medlemsmøte med matnyttig informasjon.  
 
NBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper at så mange som mulig kommer! Her er det mye nyttig klubb og 
hundefaglig informasjon, beslutninger om klubbens framtidig og strategi, samt informasjon om klubbens aktiviteter. 
 
Medlemmer som ønsker å delta på festmiddagen, betaler inn kr 295,00 til konto 4213.48.53896. Merk innbetalingen med 

”Årsmøte 2013” innen 30. januar. Det må også gis beskjed til Kenneth Sveen på e-post: ke-sveen@live.no.  
 
Overnatting og eventuell lunsj for de som ikke er spesielt invitert av kubben, ordnes av den enkelte direkte med hotellet. 
 
Program: 
 
Lørdag 9. februar: 
12.00 – 12.15 Åpning og velkommen v/leder 
12.15 – 13.30 NBKs plass i den nye NKK totalorganisasjon, inklusive FKF  
13.45 – 14.30 Redegjørelse fra dommerkonferanser eksteriør og felt 
14.45 – 15.30 Avlsrådets årlige oppsummering og aktuelle saker. 
16.00 – 18.30 Årsmøte 
20.00      Festmiddag 
 
Søndag 10. februar: 
09.00 – 10-00 Konstituering av nytt styre 
10.00 – 12.00 DK-treff 
  
 
SAKSLISTE ÅRSMØTE: 

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 3.  
 
Sak 4.       Regnskap for 2012, side 15. 
 
Sak 5.       Budsjett 2013, side 17. 
  
Sak 6. Styrets orientering til årsmøtet, side 19.  
 
Sak 7.       Saker fremmet til årsmøtet av medlemmer, side 26: 

A Jan B Skrøppa. Endring av krav Elitehund og B. lista for annonsering. 
B  Lars Farnes. Endring av krav til Elitehund. 
C  Nils B. Skaar. Forslag om å fjerne kåring av mestvinnende breton på NKK utstilling. 
D Ida Fossum og Terje Sæther. Forslag om at NBK kan ovenfor NKK gi anbefaling om dispensasjon fra regelen om 
kjent HD status hos foreldredyr 
 

Sak 8.    Valg – se valgkomiteens forslag, side 28.   
 
Sak 9.       Saker fremmet av styret, side 30: 

a. Kontingent for 2013 foreslås uendret. 
b) Nye NBK lover fra og med 2013, side 30. 
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Sak 3.       Årsberetning fra styret og avlsrådet.  
 
Styremedlemmer: Styret har bestått av Gunnar Handberg leder, Lars Farnes nestleder, Kenneth Sveen kasserer, Tove I. 
Løvås administrasjonssekretær, Martin Haugestad administrativ leder avlsgruppen, Arne Abel-Lunde, Geir Håvard Ingdal.  
Vararepresentanter: Lena Marie Borlaug, Baard Birkeland. 
Valgkomite: Kjell Engen, Arild Dystland og Rolf Arne Tønseth. Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen.   
 
Styreutnevnte komiteer og ansvarsområde:  
Avlsråd/ avlsgruppe som har en avlsfaglig del som steller med raseforvaltning og avlsrådgivning samt en datagruppe som 
produserer og framskaffer geno og fenotype avlsdokumentasjon for NBKs egen indeksberegning samt støtter administrative 
program, hjemmesider og årbokproduksjon. Avlsgruppens administrative leder har vært Martin Haugestad. Avlsrådet har 
bestått av faglig leder Christopher Høstmælingen, Randi Mathisen, Freddy Lillevik, Rune Østraat, Øystein Ahlstrøm og 
Martin Haugestad med god støtte i fra Jan Bjarte Skrøppa. Datautvalget har bestått av leder Arne Klingsheim, Bjørn 
Sakariassen og Kjetil Andresen. 
 
Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Ann-Kaetrin 
Handberg Ansvarlig for medlemsregisteret både som servise mot medlemmene og koordinator mot NKKs sentralregister 
Jan Monsen. 
 
Styrets hovedoppgave foruten drift av klubben har i 2012 vært og restrukturere avlsgruppen for tilpassing til den data og 
kunnskapsbaserte avl via indekser etc som er vedtatt av årsmøtene i NBK, senest i februar 2012. Denne type avl og 
detaljinformasjon krever stor kapasitet og kompetanse innen datafaget. Behovet er spesielt aktualisert nå når vi har vært så 
heldige at vi nå i 2012 har fått avtaler med Dr. Reiner Beuing som medfører at vi kan benytte hans Indeks programmer for 
så vel bruksegenskaper som HQ. Disse indeksene har vært brukt av NBK siden starten av 2000 tallet og har vist seg å gi 
ønskede resultater innen Bretonavlen i Norge. Tidligere har indeksene vært utarbeidet i Tyskland ved at klubben har tatt ut 
og oversendt data for kjøring og oppdatering der. NBK betjener nå selv kjøring og oppdatering av geno og fenotype 
indeksprogram for hele Bretonpopulasjonen i Norge. For å sikre framtidig kontinuitet innen data- og avlskompetansen i NBK 
er avlsgruppen strukturert slik at flere personer har samme kompetanse og bakgrunnsinformasjon. Klubben vil derav ikke 
være så sårbar om enkeltpersoner av forskjellige grunner ikke har mulighet til å fortsette aktivt i sine verv. 
Det skal ikke unnlates å nevnes at i denne prosessen har datagruppens leder Arne Klingsheim og avlsgruppens 
administrative leder Martin Haugestad nedlagt ett bemerkelsesverdig stort arbeid. 
 
Pr. 31. desember 2012 var medlemstallet 986 og ved samme tid i 2011 var dette 982. Dette er en økning på 4 medlemmer. 
Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige nye valpekjøpere er kollektivt innmeldt.  Styremøter: Styret har i 2012 
avholdt 6 styremøter pluss ett strategimøte og behandlet 72 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 Sørbøen og Nils B. Skaar.   
 
Representasjoner 
Klubben har vært representert på FKFs RS–møte v/ nestleder Lars Farnes og Tove Irene Løvås. Lars Farnes har stilt i FKFs RU. 
Martin Haugestad har representert NBK i Felles Avlsråd. Gunnar Handberg har vært medlem i NKK kontrollkomite fram til 
NKK RS november, 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 2012 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. Resultater vil bli kunngjort 
etter hvert som de kommer inn. NBK blir representert i USA på beste måte. NBK har deltatt med sponsing av DNA 
prosjektet med USD 1000. NBK står derav oppført som offisiell delsponsor for DNA prosjektet i USA. 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 fortsatt 
meget godt i konkurranse med de øvrige raser av gruppe 7–hunder  
 
Utmerkelser 
Gunn Jenssen fikk Norsk Breton Klubbs gullmerke. Gullmerke ble delt ut under festmiddagen på årets Landstreff. 
 
Nils B Skaar og Odd Harald Sørbøen fikk FKFs gullmerke utdelt ved FKFs RS i 2012. 
 
Arrangementer 
NBK var i regi av DK-gruppa Østlandet arrangør av Fellesutstillingen Østlandet. DK-gruppa Sør-Trøndelag var arrangør av 
fellesutstillingen for Midt-Norge. 
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Jaktprøver 
Det har vært arrangert jaktprøve i regi av klubben. Vinterprøven ble avholdt på Dovre med god oppslutning og godt teknisk 
arrangement. Høstprøven i Meråker ble avlyst etter en vurdering av styret men prøven vil bli avholdt i 2013 Styret anser det 
som meget viktig at NBK har sine to prøver, da det erfaringsmessig kommer flere Bretons på disse prøvene enn før de 
øvrige prøvene. 
 
Landstreff 

Landstreffet 2012 ble avholdt i Selbu i Sør-Trøndelag av DK gruppe Sør-Trøndelag med DK Frank Jensen i spissen. 42 

påmeldte Breton pluss valper og ca 130 bretoneiere deltok i et fint sosialt arrangement. Det var ekstra hyggelig at det 

møtte mange deltakere fra Sverige som deltok på utstillingen og arrangementene. Vi må få berømme hotellets spesiell og 

trivelige atmosfære samt et gjestfritt og deltakende vertskap. Været og rammen rundt treffet var helt perfekt trønder vær, 

det vil si vekslende. Fredag var det sosialt samvær som fortsatte på lørdag – her med en festmiddag for alle deltakere. 

Søndag var det klart for vår store utstilling, med Frank Christiansen som dyktig og åpen dommer. Vi gratulerer vinnerne og 

takker DK Sør-Trøndelag gruppa med hjelpere som sørget for et godt sosialt arrangement som også ga et fint overskudd i 

klubbkassa.  

 
Årbok  
Også i 2012 har klubben fått fram sin årbok – denne gang gjeldende for 2011. Det er Arne Klingsheim som har hatt 
hovedansvaret for arbeidet. Randi Mathisen, Anniken Mjåland, Lena Borlaug, Ivar Myrli, Kenneth Sveen, Monica Talhaug og 
Freddy Lillevik har blant annet skrevet jaktprøvekritikker. Utstillingskritikkene er renskrevet av Ann-Kaetrin Handberg. 
Årboka er ett av klubbens ”varemerker” som vi ønsker å fortsette med, men kostnadene og arbeidet stiller store krav til oss. 
Årboken ble lagt ut på nettet og de som ønsket det bestilte trykket utgave. 
Avlsrådets informasjon i årboken krever et stort og presisjonskrevende arbeid. Her har ARs administrative leder Martin 
Haugestad og AR sammen med data gruppen og avlsrådet som vanlig gjort en kjempe jobb. Vi i NBK er bortskjemte med en 
flott årbok med pinlig presisjon over lang tid. Det er som kjent vanskelig å hoppe etter Wirkola (Odd Harald & Co som fra 
gammelt av som la grunnlaget og malen for årboka) men de som har jobba fram årboka har gjort det igjen med 3X 19,5 i 
stil. Gratulerer nok en gang. 
 
Breton Base 
Nye BB er i full drift med moderne programmer og mye nytt innhold. Arne Klingsheim og hans hjelpere har gjort en 
formidabel jobb men hviler ikke på laurbærene tvert i mot forbedrer de stadig Breton Base til ett ennå bedre program for 
avls og klubbdrift. Styret takker for den positive innstillingen og den ekstraordinære innsatsen. 
 
Distriktkontaktarbeid 
Våre distriktkontakter i de fleste henseender NBK’s ansikt utad – mot medlemmer i distriktene, og gjennom arbeidet 
opprettholder de kontakten mellom medlemmene og styrker samholdet i vår klubb. DK’ene gjør derfor et svært viktig 
arbeid for NBK. Det enkelte distrikt har tildelt hver sin hjemmeside på internett og denne brukes og skal brukes til nyttig 
informasjon til den enkelte leser. En stor takk til dere alle for godt utført arbeid i 2012. Uten deres innsats vil klubben 
antakelig stagnere. Det er styrets håp at Bretoneierne holder den hundefaglige og sosiale kontakten med sine DKer slik at 
aktiviteten opprettholdes. 
 
Samarbeid med andre raseklubber 
Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) og Felles Avlsråd (FA) i FKF. I tillegg korresponderes 
det via e-post mellom klubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. NBK samarbeider også i stor utstrekning med 
distriktsklubber om dressurarrangement, samlinger etc. 
 
Internett sidene 
Vår web-ansvarlig Tor Einar Jørgensen gjør en meget god jobb med vår hjemmeside. Martin Haugestad har bistår 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. Tor Einar og Bjørn Sakariassen har startet arbeidet med å fornye våre web 
sider. Takk til Tor Einar og øvrige bidragsytere.  
 
Bretonkalenderen 2013 
Kalenderen for 2013 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember 2012. Denne er blitt en meget 
trivelig trykksak som er ønsket fra medlemmene. Stor takk til Henry Andersen, Martin Haugestad og trykkeriet for god jobb. 
Takk til alle fine foto som er sendt inn. 
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Avlsråd 
Avlsrådet er nå integrert i en avlsgruppe sammen med datagruppen for å sikre kontinuitet innen funksjoner og kompetanse. 
Styret har utnevnt en administrativ leder for avlsgruppen for å lette den interne kommunikasjonen og oppgavefordelingen. 
Denne funksjonen er i starten ivaretatt av Martin Haugestad fra styret. Det er også opprettet en kontinuitetsgruppe innen 
avlsdelen der tidligere medlemmer i avlsrådet har stilt seg villige til å stå på e-post listene og derav blir informert om 
pågående saker. Det er meningen at de skal være støttespillere for avlskontinuitet for sittende AR. Slik ønsker styret å sikre 
at vi ikke taper opparbeidet viten i NBK. Denne kontinuitetsgruppen kan gi et varsko om viten eller saker som klubben har 
fra før. De skal ikke være noen syvende far i huset og en hemsko for den videre utviklingen av NBKs avl. Avlsgruppen 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 er allsidige, interessante og leservennlige. Marit har 
fremmet for styret noen forslag om ytterligere forbedringer av sidene og har fått frie tøyler til det. Vi vil se endringene etter 
hvert som de blir implementert.  
 
Eksteriørutvalg 
Jan H. Monsen er fortsatt leder av eksteriørutvalget. Utvalgets instruks finnes på nettet. I 2012 har de foruten de vanlige 
oppgavene påtatt seg å forberede en eksteriørkonferanse for dommere og andre interesserte 26-27. januar 2013 sammen 
med to andre klubber i gr. 7. 
 
Medlemsregister  
Klubben har hatt sitt medlemsregister via NKKs database siden 2008. Dette krever spesifikk oppfølging fra klubben med 
kunnskap om NKKs systemer og ansvarlig personell. Styret utnevnte en egen funksjon for denne oppgaven underlagt 
nestleder i 2012. Jan H. Monsen stilte seg villig til å ta i ett tak for klubben også på dette området. Jan gjør her en stor og 
presisjonskrevende jobb i en av klubbens viktige oppgaver. Styret takker Jan for innsatsen og jobben han forhåpentligvis vil 
fortsette i leeeenge. 
 
Valpeformidling 
Styret retter en stor takk til Ann-Kaetrin Handberg for sitt arbeid med valpeformidling som ofte er førstelinje kontakt med 
nye Breton eiere og derav NBKs ansikt mot disse. Se for øvrig egen melding fra Ann-Kaetrin. Hun overlater nå dette arbeidet 
til Anne Merete Jørgensen etter å ha hatt den i mange år. 
 
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2012. 
 
 
 
Gunnar Handberg  Lars Farnes  Kenneth Sveen  Geir Håvar Ingdal  Arne Abel-Lunde 
         
Tove Irene Løvås  Martin Haugestad  Baard Birkeland  Lena Marie Borlaug   
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Årsrapport fra avlsrådet i NBK 2012. 
 
Medlemmer i avlsrådet: 

 
Leder: Martin Haugestad. 
Medlemmer: Randi Mathisen, Rune Østraat, Freddy Lillevik og Christopher Høstmælingen.  
 
Andre som bidrar med registreringer og opplysninger som AR har hatt stor nytte av, er Ann Katrin Handberg som er 
valpeformidler, Arne Klingsheim som bidrar med statistikk og datakunnskap. Jan Bjarte Skrøppa og Øystein Ahlstrøm bidrar 
og gir gode råd i avlsarbeidet. Anders Ellefsen har hentet ut hoftebilder hos NKK og sendte de til Strinda Smådyrklinikk for 
HQ avlesing. Randi Mathisen, Freddy Lillevik, Arne Klingsheim, Lena Borlaug, Anniken Mjaaland, Ivar Myrli , Kenneth Sveen 
og Monica Tallhaug har skrevet jaktprøvekritikkene som kan leses i Årboka og i Bretonbasen. Jan H. Monsen har renskrevet 
alle utstillingskritikker for utstillingene i 2012 og fortjener stor takk for det. I tillegg takkes datagruppa og årbokkomiteen for 
sine gode bidrag. 
 
Møter og aktivitet  
Mesteparten av kontakten har foregått gjennom daglig e-poster og telefoner. Vi har hatt flere telefonmøter, og har hatt en 
arbeidshelg sammen med styret i Lofsdalen i Sverige i november 2012. Mye av kommunikasjonen på e-post har vært 
omkring forslag på hannhunder. Martin Haugestad har deltatt i Felles Avlsråd for NBK. (Felles Avlsråd er et fora for 
avlsrådslederne i gruppe 7, stående fuglehunder) 
 
Det ble registrert 189 Bretonvalper av NKK. Etter NBKs retningslinjer ble det registrert 163 valper i NKK, disse fordelt på 87 
hanner og 76 tisper i 2012 i totalt 31 kull. I tillegg ble 4 kull annonsert utenom NBK, fordelt på 13 hanner og 13 tisper. 
Tilsvarende i 2011 var 144 valper i 25 kull, der 23 kull var etter NBK sine retningslinjer. AR har sendt ut forslag på 
hannhunder til 25 tispeeiere i 2012, i tillegg til flere som har tatt kontakt for å få aksept for hannhunder de ønsker å 
benytte. Det er også i 2012 et generelt inntrykk av at det har blir født for lite valper i forhold til etterspørselen.  
 
Avlstall og indeksberegninger  
Indeksberegningene for jaktlyst, viltfinnerevne og avlstall for hofter, har blitt gjennomført av Arne Klingsheim. Vi får tall fra 
NKK hver uke, men enkelte prøver blir veldig sent registrert. HQ- avlesing har blitt gjort av Ingrid Hanssen, Strinda 
Dyreklinikk etter opplæring av Reiner Beuing. 
  
Utstillinger/eksteriør:  
Utstillinger. 
Det var i alt 251 deltagende bretoner på 42 forskjellige utstillinger i 2012 mot 229 deltagende i 2011.  
 
Det er gitt i alt 131 excellent, 66 Very Good, 40 Good og 4 Sufficient. Prosentmessig fordeler dette seg på 52,2 % Excellent, 
26,3 % Very Good, 15,9 % Good og 1,6 % Sufficient. Avlsrådet er meget fornøyd med at 78,5 % av premiene er av nest 
høyeste valør eller høyere. 
 
NBK landstreff 2011: 
 
BIR: NO 17163/04 WW-08  NV-09 Litjåsens Pacho Eier: Rune Lilleløkken 
BIM: LOSH 1047374 Birtens Hetra  Eier: Bjørn Løver 
 
Norsk Vinnerutstilling 2012: 
 
BIR:  Zeus (ONYX - LANGVADS LINKA) som ble BIR med NKK CERT og CACIB i dag. Zeus ble også BIG. 
BIM: Eirams Raska Rivjern (MALTHE - S N UCH S JCH Eirams Wakna Wimsa) til Marie Nylander ble BIM. 
 
Jaktprøver 
Alle jaktprøvestarter i 2012 har ikke blitt registrert hos NKK, så tallene som er presentert her er noe ulike de reelle tallene. 
Det mangler ennå 5-6 prøver. Komplett og oppdatert liste vil bli lagt ut på nettet straks de foreligger, og de vil komme i 
årboka for 2012. Premieringsprosenten i 2012 var 18,2. Tilsvarende for 2011 var 16,9. Det har vært en markert økning i 
antall startede breton i UK i 2012. I tillegg en økning i premieringsprosent i unghundklassen. Dette er gledelig.  
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Antall starter i ulike klasser og premieringsprosent i 2012 og 2011  
 
2012: 
 

Delt/klasse UK PR% AK PR % VK  PR % ALLE PR % 

Vinter 167 29,9 % 250 19,7 % 102 11,8 % 519 22,2 % 

Høst 100 13,0 % 175 14,8 % 119 15,1 % 395 14,4 % 

Lavland 16 12,5 % 49 18,4 % 27 18,5 % 92 16,8 % 

Skog     47 8,5 %     47 8,5 % 

Sum 283 23,0 % 521 17,7 % 248 14,1 % 1053 18,2 % 
 
 
2011: 
 

Delt/klasse UK PR% AK PR% VK PR% ALLE PR% 

Vinter 172 14,7 269 18,6 155 19,4 526 18,0 

Høst 79 19,0 132 12,9 75 18,7 286 16,0 

Lavland 15 33,3 34 11,8 18 0,0 67 13,4 

Skog     43 14,0     43 14,0 

Sum 196 17,9 478 16,1 248 17,7 922 16,9 
 
Gjennomsnitt tallkarakterer for 2010, 2011 og 2012: 
 

  
Antall 

hunder 
Antall 
starter 

Antall 
sit. 

Viltf. 
evne Jakt-lyst Fart 

Selv-
stend. 

Søks-
bredde 

Revi-
ering 

Samar-
beid 

2012 235 4,3 2,7 3,5 4,1 4,1 5,6 3,4 3,5 3,7 

2011 206 4,5 3,4 3,5 4,0 4,0 5,7 3,3 3,4 3,8 

2010 209 4,7 3,0 3,2 4,0 4,0 5,6 3,4 3,5 3,8 
 
 
Årets Hund Jaktprøve 2012: 
 

1. NO14923/04 TOYA (SUHLEGAN SPEEDY IVAR - KIA) 20 poeng  
1.AK (3p), 1.VK m/CACIT finale >90 starter (12p), 1.VK m/CK semifinale (5p)  

 
2. LOI04/121388 VELVET DEI FIORINDO (MARLY DE KERANLOUAN - PENNY DEI FIORINDO) 19 poeng  

1.VK m/CK kval (4p), 1.VK kval (3p), 3.VK finale, 34 starter (2p), 1.VK m/CK kval (4p), 3.VK semi (2p), 2.VK kval (2p), 
2.VK kval (2p)  

 

3. NO 23827/08 BREKKESAGAS TIRI (KRUTTÅSEN’S EIR - BREKKESAGAS NELLIE) 9 poeng  

1.AK (3p), 1.AK (3p), 1.VK (3p)  
 
4. NO19548/04 NJCH BRUSTINDENS E FRØY (SUHLEGAN NO RISK - MAMMA MIA) 9 poeng  

1 VK m/CK (4p),1 AK skog (3p), 2 VK kval (2p) 
 
 
Årets unghund jaktprøve 2012 :  
 
1. NO49412/10 DONNA (TRÅSLETTEN’S W T RAPP - BEKKAUREN’S D-DREAMLINE) 6 poeng, 3 x 1. UK   
 
2. NO 49414/10 MIA (TRÅSLETTEN’S W T RAPP - BEKKAUREN’S D-DREAMLINE)  4 poeng, 2 x 1. UK   
 
3. NO 49409/10 MIKKO (TRÅSLETTEN’S W T RAPP - BEKKAUREN’S D-DREAMLINE)  4 poeng, 2 v 1. UK   
 
4. LOF 263208 FEMME FATALE DE LA SOURCEAUXPERDRIX (BEST DE LA SOURCE AUX PERDRIX - VENUS DE LA 

MALBIRADO) 4 poeng, 2 x 1. UK  
 
5. NO 36704/10 ISMENNINGENS A-KASPER (M K-FALCO - SÆTERTUNETS MILLE) 4 poeng, 2 x 1. UK 
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Årets hund kombinert 2012: 
 
1. BONNEE DES PLAINES DAUXEENES (FR JCH THOR DU MAS DES CAPELIERS - FR JCH POLKA DE LA SOURCE AUX 

PERDRIX) 1,AK apport (med 28 poeng) + 1.AK jaktprøve gir 1.AK samlekombinert og 4 poeng  
 

2. AFRIKANTÄHTI (S N UCH S JCH SUHLEGAN TARZAN - NORD JCH TRÅSLETTEN’S AABITTE) 1,AK apport (med 28 poeng) + 
1.AK jaktprøve gir 1.AK samlekombinert og 4 poeng 

Årets hund utstilling 2012: 
 
1. LOF249156 COCO DU VALLON DE LA RIGAUDE (NT CH TEMPO DU VALLON DE LA RIGAUDE - USTIE DU VALLON DE LA 

RIGAUDE) 1.BTK (38 katalognr) 5p, BIM 1p, 1.BTK (5 katalognr) 1p, BIR 2p. Totalt 9 poeng  
2. 17163/04 LITJÅSEN’S PACHO (RAZ DEI FIORINDO - N UCH N JCH SUHLEGAN PRINCESS) 1.BHK (41 katalognr) 5p, BIR 2p. 

Totalt 7 poeng  
3. 01690/08 REISAVANNET’S D-TRINE (WW-08 NV-09 LITJÅSEN’S PACHO - LOCAR’S SHOOTING STAR ZELA) 2.BTK (41 

katalognr), 4p, 1.BTK (5 katalognr) 1p, BIR 2p. Totalt 7 poeng 
 
Hunder uten jaktprøvepremie i år:     
 
DK11931/2005 ZEUS (ONYX - LANGVADS LINKA) 1.BHK (38 katalognr) 5p, BIR 2p, 2.BHK (41 katalognr) 4p, 1.BHK (xx 

katalognr) 2p, BIR 2p. Totalt 15 poeng  

 

VDH/CBV050/08 DIRK VOM SCHWANENBERG (VENUS DU BOIS DES ECRIVAINS - ULESCA DU PETIT ODON) 2.BHK (41 
katalognr) 4p, 2.BHK (8 katalognr) 1p, 1.BHK (4 katalognr) 1p, BIR 2p. Totalt 8 poeng 
 
Avlsrådet gratulerer årets vinnere med flotte resultater i NM og Høystatusløp:  
 
NM-LAG VINTER 2012: 
Bretonlaget kom på 3 plass med 39 poeng.  
Bretonlaget:  
Litjåsens de Rene e/f Gunnar Guttormsen 
Raunakkens Roma e/f Ronny Sagmo 
Blueprint Kira e/f Kurt Landau 
Reserve: Velvet dei Fiorindo e/f Tove Løvås/Nils B. Skaar 
 
NM VINTER 2012:  
4 breton til start, hvorav to videre til semifinale. 
Velvet dei Fiorindo , e/f Tove Løvås/Nils B. Skaar: 1 VK m/CK. 
Litjåsens de Rene, e/f Gunnar Guttormsen, 2 VK. 
 
Ingen til finalen. 
 
NM- lag høyfjell 2012:  
Breton kom på 4 plass med 40 poeng.  
Bretonlaget:  
Orreskogens B-Røm e/f Morten Tidemann, 5 VK NM lag 
Brustindens D-Frøy e/f Stig Håvard Hansen/Åse Kristin Andersen 
Velvet dei Fiorindo e/f Tove Løvås/Nils B. Skaar 
 
NM Høyfjell 2012: 
5  breton til start 
 
NM Skog 2012: 
2 breton til start. 
 
NM-lag lavland 2012 
Breton ble nr 2 med 52 poeng, KV vant med 69 poeng. 
Bretonlaget:  
Min Vesla e/f Arild Dystland 
Orrskogens B-Maia e/f Anders Ellefsen, 6 VK NM lag. 
Orrskogens Ulla e/f Anders Ellefsen, 2 VK NM lag. 
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NM Lavland 2012. 
5 breton til start, 4 til semifinale og 1 til finalen. 
 
Arctic cup 2012:  
4  breton til start, hvorav 1 til finalen. 
 
Rjukan Grand Prix: 
Ingen premierte. 
 
Norsk Derby 2012: 
En breton i semifinalen. Ingen breton i finalen 
 
Kongsvoldprøven september 2012: 
 
Toya (Suhlegans Speedy Ivar/Kia) e/f Jonny Aas gikk av med seieren med 1 VK m/CACIT.  
 
Det skulle gå 18 år før en Breton klarte å kopiere Pia (Nat Du Buisson De Choisel/Sheila) e/f Nils B. Skaar sin prestasjon på 
Kongsvold. Pia var første Breton som fikk tildelt Cacit på Kongsvold. 
 
På en god 3 plass fulgte Raunakkens Cox (N JCH NMFHv 11 Velvet dei Fiorindo/Raunakkens TA Roma Røvarlegg) ført av Nils 
B. Skaar.  
 
Avlsrådet ønsker spesielt å gratulere Jonny Ås med dette sterke resultatet. Breton har ikke vært bortskjemt med 
finaleplasseringer i Cacit løp på Kongsvold. Gratulerer til dere begge! 
 
Nye Jakt championer i 2012 
 
INT NORD UCH DKV-10 N J(K)CH BONNEE DES PLAINES DAUXEENES ( FR JCH THOR DU MAS DES CAPELIERS - FR JCH POLKA 
DE LA SOURCE AUX PERDRIX) fikk 1.AK på jaktprøve i Kautokeino 19. august. Hun har fått 1.AK på apportprøve i Kirkenes 
den 29. juli. Med 1.VK i NM-vinter kval og 3.VK i finale i Tromsø i 2011 så er Bonnee derved ny Norsk Jakt Champion 
(Kombinert) N J(K)CH. 
 
Nye Utstillings championer i 2012 
 
NUCH REISAVANNET’S D-TRINE (WW-08 NV-09 LITJÅSEN’S PACHO - LOCAR’S SHOOTING STAR ZELA) eier Asbjørn Jenssen, 
oppdretter Tor-Eivind Båtnes 
 
NUCH ZEUS (ONYX - LANGVADS LINKA) eier Kåre Vangelsten og oppdretter Torben Andreassen 
 
N SE UCH Tråsletten`s Sally (Tråsletten`s Wirco - INT NORD NO SE FI DK UCH DKV-10 HEW-11 V-11 Bonnee des Plaines 
Dauxeenes) fikk Excellent med CK i bruksklassen på utstillingen i Överkalix i Sverige den 5. August. Sally har fra tidligere en 
CERT og en CK i bruksklassen i Sverige. Så hun ble med dette SVENSK UTSTILLINGSCHAMPION. 
Sally har også fått CERT i Finland og er ny FINSK UTSTILLINGSCHAMPION. 
Sally har også fått STOR CERT i Norge og er dermed ny NORSK UTSTILLINGSCHAMPION. 
Dermed er hun også nå NORDISK UTSTILLINGSCHAMPION. 
eier Vesa Virkkula, og oppdretter Bjørn Tråslett! 
 
Elitehundregisteret  
Elitehundregisteret består av hunder med 1AK på jaktprøve i Norge og 1AK/BK på utstilling før 2012. Fra 2011 har kravet til 
utstilling vært VG. Hunden må ha kjent HQ tall, samt at eier må være medlem av NBK. Nye elitehunder i 2012:  
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Nye Elitehunder 2012 
 

Ismenningens Kasper NO 36704/10  MK-Falco/ Sætertunets Mille  Geir Bakkhaug/Solfrid 
Lægdheim  

Orrskogens B-Maia  NO 55223/10  FR UCH FR JCH Uman de Bois de 
Courcol/N JCH Reisavannets Guri 

Hege og Anders Ellefsen  

Sætertunets Mille NO 05683/08 WW-08 NV 09 Litjåsens Pacho/Vestløkkas 
Atetra 

Brian Herje 

Femme Fatale de la Source 
aux Perdrix 

LOF 263208 Best de la Source de Perdrix/Venus de la 
Malbirado 

Morten Løken 

INT NORD NO SE FI DK UCH 
DKV-10 HEW-11 V-11 
Bonnee des Plains 
Dauxenees 

LOF 245045 FR JCH Thor de Mas des Capelliers/FR JCH 
Polka de la Source aux Perdrix 

Vesa Virkkula/Bjørn 
Tråslett 

Aulumboens C-Kita DK 
17704/2009 

DK JCH Markpr Loui/ Stenøis Tjui Jarle Berentzen 

Brekkesagas Tiri NO 23927/08 Kruttåsens Eir/Brekkesagas Nellie Ingvild Dahl/John Arnt 
Arvola 

Havredalens Kritt NO 59204/09 N JCH N UCH Suhlegans Drillo/Vestløkkas 
Atanja 

Arne Abel Lunde 

Tilleråsens Litj Sahra NO 10366/06 NUCH Litjåsens Prince/INT N S UCH NV-
01-03-04-05 Litjåsen´s Sara 

Jan Hind 

Reisavannets Ja-Kaos NO 33598/10 Alex dei Fiorindo/Reisavannets B-Java Jan-Erik Jensen 

Reisavannet’s D-Hårek 01688/08 LITJÅSEN'S PACHO/ LOCAR'S SHOOTING 
STAR ZELA 

Martin Haugestad 

Orreskogens B-Røm NO55221/10 FR UCH FR VCH UMAN DU BOIS 
COURCOL/ REISAVANNET'S B-GURI 

Hege Hukkelberg 
Tidemann 

TROMSØRYPA’S AM TEA  NO34628/09 BEKKAUREN’S MAILO - ALASKA DEI 
FIORINDO 

Skjæran, Per Johnny 

Min Vesla 02497/08 HOT CHILLI/ VANITY EMMILI Arild Dystland 

REISAVANNET’S D-LA TROJA 01691/08 WW-08 NV-09 LITJÅSEN’S PACHO - 
LOCAR’S SHOOTING STAR ZELA 

Finn Erik Knutsen 

BLUEPRINT KIRA 24963/06 SUHLEGAN NO RISK – AKIRA Kurt Landau 

Tulla   Hot Chilli - Trulte Trond Guttormsen 

TRÅSLETTEN’S SALLY NO37262/09 Tråsletten`s Wirco - NORD DK FI NO SE 
UCH C.I.B C.I.E DKV-10 HeW-11 V-11 
Bonnee des Plaines Dauxeenes 

Vesa Virkkula 
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Nye kull 2012 
 

Oppdretter Kennelnavn Født T H Reg.Nr Far/Mor 

    09.01.2012 1 0 
LOF263705/33018  Faust De Passemarais 

06591/2005  Engbjergvejs Abelone 

Jørgensen, Andreas  Rypkleppens 16.02.2012 5 1 
15915/06 BEKKAUREN'S D-STOY 

19699/05 RYPKLEPPENS A RUNA 

    17.02.2012 1 0 
DK06790/2009 FØNSVIGS DARWIN 

DK11209/2009  Stevnsåen's Fendi 

Norén, Anna   29.02.2012 1 0 
15915/06 BEKKAUREN'S D-STOY 

S32962/2008 Suhlegan Diana 

ANDERSSON, AGNETA  Red Garlic 01.03.2012 0 1 
NO55221/10 ORRESKOGEN'S B-RØM 

S11985/2005 BIJAN'S LEXUS 

SØRENSEN, TORE   02.03.2012 1 5 
AKCSBSN172725/01 PINEY RUN SAM 

19810/04 BEKKAUREN'S TUXI 

Brevik, Tom Henning   14.03.2012 1 3 
VDH/CBV050/08 DIRK VOM SCHWANENBERG 

09130/05 HÅGAKOLLEN'S LANA 

Hansen, Stig- Håvard   19.03.2012 5 2 
22721/05 REISAVANNET'S B-AYLO 

19548/04 BRUSTINDENS E FRØY 

KLINGSHEIM, ARNE   25.03.2012 4 2 
01688/08 REISAVANNET'S D-HÅREK 

NO38443/09 SA AMAYA 

    25.03.2012 1 0 
DK06790/2009 FØNSVIGS DARWIN 

S46626/2008  Tors Riva 

HOVDE, TOR MORTEN   01.04.2012 3 2 
NO55222/10 ORRESKOGEN'S B-TROY 

S15824/2006 SUHLEGAN ALLEY MOLLY 

Landau, Kurt   01.04.2012 1 5 
21423/05 HOT CHILLI 

24964/06 BRÅKE-BØTTA PIPPA 

ELLEFSEN, HEGE BJØRGE  Orreskogens 04.04.2012 5 4 
NO55221/10 ORRESKOGEN'S B-RØM 

19549/04 BRUSTINDENS E ULLA 

Johansen, Arne   07.04.2012 3 2 
06930/04 KAMVATNET'S RIDDER ROMPELØS 

24856/08 BRUFJORDEN'S DOLLY 

Sørensen, Gitte Hjorth og 
Hallgeir Bergh 

 Vanity 08.04.2012 3 4 
LOF239436/29684 BAYARD DIT BONO DE SAINT LUBIN 

NO47967/09 VANITY KITCHENETTE 

ELLEFSEN, ANDERS  Orreskogens 09.04.2012 3 3 
LOF7255899/31973 ELVIS DU BOIS COURCOL 

22727/05 REISAVANNET'S B-GURI 

SØRUM, JAN   10.04.2012 2 1 
08844/06 LV TAKO 

02576/04 STELLA 

MONSEN, JAN HENRIK   12.04.2012 2 3 
LOF7264779/0 FABIAN DU VALLON DE LA RIGAUDE 

VDH/CBV054/08 DEMYE VOM SCHWANENEBERG 

HØYDAL, EIVIND   16.04.2012 3 2 
06411/03 BRUSTINDENS D DØNN ROLIG 

11360/07 SUSIE 

Abel-Lunde, Arne  Holmvass 17.04.2012 4 3 
NO55221/10 ORRESKOGEN'S B-RØM 

08401/07 HOLMEVASS B GILLI 
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Bakkevold, Anne Grethe   21.04.2012 4 3 
13501/08 TROMSØRYPA'S P E APPO APPORTØR 

22884/08 CESSNA AV SÁRÁHKKÁ 

KVAMME, ELDBJØRG   28.04.2012 2 3 
17161/04 LITJÅSEN'S PRINCE 

16760/04 TYRA 

Blø, Arnfinn   06.05.2012 0 2 
AKCSR03822601  Terra's Cabo Wabo 

S69342/2006 SUHLEGAN BEA 

Skjæran, Per Johnny   23.05.2012 0 1 
NO55221/10 ORRESKOGEN'S B-RØM 

19811/04 BEKKAUREN'S PIA 

Johnson, Curt   28.05.2012 0 3 
NO33543/10 SÆTERTUNETS EIK 

14682/07 MØYSALEN'S SMILLA 

VEDELER, ANNE-LISE  Kamvatnets 15.06.2012 2 2 
09286/08 S G CÆSAR 

04485/07 KAMVATNET'S AQUA VITA 

VEDELER, ANNE-LISE  Kamvatnets 15.06.2012 3 6 
NO33543/10 SÆTERTUNETS EIK 

22861/04 VALIUM 

Tidemann, Morten   26.06.2012 3 3 
NO33543/10 SÆTERTUNETS EIK 

NO45299/09 RUTH 

    28.06.2012 2 6 
LOI06/107710 ALEX DEI FIORINDO 

S45943/2009 RED GARLIC'S MOZARELLA 

Farnes, Lars  Bolhøgdas 01.07.2012 2 4 
LOF231166/28440 VULCAIN DE SAINT LUBIN 

LOF249156 COCO DU VALLON DE LA RIGAUDE 

Rones, Jens-Harald   16.07.2012 0 1 
16693/06 HEGGMOTINDENS BAILEY 

NO37263/09 TRÅSLETTEN'S SOKIRA 

ELIASSEN, DAG-ERIK   27.07.2012 4 3 
13688/07 POLLISTAS BLACK MOZART 

22725/05 REISAVANNET'S B-VARGA 

Johansen, Oline   27.08.2012 4 2 
23486/06 STRÅMYRAN'S ZIKO 

18605/08 HERA 

AHLSTRØM, ØYSTEIN   15.09.2012 4 3 
NO36704/10 ISMENNINGENS A-KASPER 

21735/06 REISAVANNET'S C-BELL 

Knutsen, Finn Erik  Vestløkkas 28.09.2012 1 2 
NO59204/09 HAVREDALEN'S KRITT 

01691/08 REISAVANNET'S D-LA TROJA 

 
Importerte Breton 2012. 
 

Navn  Reg.nummer  Land  Foreldre  Eier  

Camille DK01420/2012 Danmark  
Faust de Passemarais/ Engebjergvejs 
Abelone 

Bjørn Greene Nilsen  

Stevnsåens Issa DK04106/2012  Danmark  Fønsvigs Darwin/ Stevnsåens Fendi 
John Kenneth 
Berentsen 

Ripvidets  Gaisa SE24887/2012  Sverige 
NO SE JCH NO SE UCH Bekkaurens 
Stoy/ Suhlegans Diana 

Asbjørn Strømdal 

Red Garlics Vino SE30449/2012 Sverige Orreskogens B-Røm/ Bijan´s Lexus Alf Grytdal 

Almkullens Bea SE27118/2012 Sverige Fønsvigs Darwin/Tors Riva Svein Erik Standahl 

Heart of Chelsea 
Van´t Passant 

FI53495/2012 Finland 
Vulcain de Saint Lubin/NO SE FI 
Bonnee des Plains Deuxenees 

Randi Mathisen 
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Avlsmål:  
 
Helsetilstand 
 
Hoftekvalitet 
Status: Tabellen under viser HQ snitt for de siste årene og prosent av HD frie hunder de siste årene. HQ for 2012 ligger om 
lag på det samme som i 2011, men prosenten HD-frie hunder har gått noe ned. 
 

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 0,952 81,3 

2011 0,946 71,5 

 
Årsmøtet 2012 vedtok en fortsatt bruk av HQ som eneste vurdering av hofter på breton. AR er av den oppfatning at målet 
må være en fortsatt fremgang mht hoftekvaliteten hos breton. Samtidig er det ikke ønskelig å snevre inn avlmaterialet for 
mye all den tid C- hofter ikke anses som et definert problem i rasen. AR er av den oppfatning at en avlsmessig tilbakegang 
mht hofter ikke er ønskelig i rasen.  
 
Tiltak: Årsmøtet i 2012 vedtok i den nye avlsplanen at samlet HQ indeks for foreldrene i en kombinasjon skulle heves i fra 
200 til 210. Dette har ikke medført vanskeligheter i å finne hannhunder til tispene vi sender ut forslag på. 
 
Et brev om påminning om hofterøntgen 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 noen 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 tillegg er vi 
observante på linjer der vi vet at spondylose forekommer. Det er ikke registrert nye tilfeller av hunder med blødersykdom, 
som det ble registrert ett kull med til sammen to kliniske tilfeller av i 2011. Det ble anbefalt avlssperre fra oppdretters side 
på avkom i kullet med der blødere ble registrert. Foreløpig vil AR ikke gjøre noe annet en å informere om dette ene tilfellet. 
I tillegg er det viktig at man ikke avler på hunder med allergier/atopi. Dette er ikke utbredt i rasen etter det AR kjenner til, 
selv om man vet at enkelttilfeller forekommer. Tilstanden er til stor plage for de individer som har det og frustrerende for 
eier. 
 
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 brukes i avl blir likevel pålagt den 
enkelte oppdretter. Andre gemyttmessige egenskaper som kan være viktig å holde øye med er bjeffing, frykt, med mer. 
Egenskapene er listet opp på NBK sin nettside. En har enkelte hunder og linjer, der dette med mye lyd (bjeffing/hyling) og 
aggressivitet mot andre hunder går igjen.  
 
Tiltak: Avlsrådet vil fortsatt ha fokus på gemytt gjennom å tydelig oppfordre oppdrettere om ikke å bruke hunder med 
uønsket gemytt i avl, samt og oppfordre dommere på utstilling og jaktprøve til å være flinkere med å notere alvorlige 
gemyttavvik. Avlsrådet har i noen tilfeller bedt tispeeier om å prioritere å bruke en gemyttsterk hannhund i kombinasjonen. 
Det har også forekommet at avlsrådet har oppfordret hundeeier om å avvente avl inntil videre. 
 
En vil være forsiktig med bruk av hunder med som viser uønsket adferd mot andre hunder og bjeffer mye i avl. Avlsrådet 
har i året som gikk brukt mye energi på å sette fokus på uønsket gemytt i avlsarbeidet.   
 
Bruksegenskaper  
I NBK er jaktlyst og viltfinnerevne prioriterte avlsmål, siden breton først og fremst er en jakt- hund.  
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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 2012 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 tidligere. Avlsrådet vil fortsette med å oppfordre 
bretoneiere til å dokumentere hundene 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. Avlsrådet ønsker å prioritere viltfinnerevnen høyere i fremtiden. 
 
Eksteriør  
 
Status: Andelen hunder med premiegrad Excellent på utstilling i 2012 var 51 %. Andelen er dermed høyere enn i fjor med 
sine 37 %. Det var 180 ulike hunder som ble utstilt til sammen 267 ganger i 2012. Tilsvarende i 2011 var 149 hunder som 
stilte 231 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. Det er viktig å beholde 
bredden i populasjonen. 
 
Sluttord  
 
Avlsrådet har i 2012 hatt disse hovedoppgavene:  
Være tilgjengelig for oppdrettere med å finne forslag til aktuelle avlspartnere og svare på andre henvendelser.  
Ajourføre opplysninger og resultat for publisering på nettsiden, Fuglehunden, i Breton- Base og ajourføre geno- og fenotype 
lister.  
Forvalte NBK sin avlsplan som er gjeldende fra 2012 - 2016.  
Ansvarlig for å sette opp lag for NM deltagelse.  
Være delaktig i avlsrådsmøter med andre fuglehund klubber.  
 
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 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 tilgjengelig for alle. For å fremme Breton som jakthund er det gode resultater i høystatusløp som 
betyr mest. 
 
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 2012.  
 
Avlsrådet I Norsk Breton Klubb, januar 2012  
 
Mo i Rana/Trysil/Vallavik/Tromsø/Ås/Lillehammer, 
 
Randi Mathisen/ Martin Haugestad/Rune Østraat/Freddy Lillevik/Øystein Ahlstrøm/Christopher Høstmælingen  
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Sak: 4.  
Norsk breton klubb 2012 – resultatregnskap og balanse. 

2012 
Budsjett 

2012 
Medlemskontingent  361 280 380 000 
Kollektivt innmeldte 14 000 20 000 
Sponsoravtaler (Egmont) 18 950 12 000 
MVA Refusjon 29 056 30 000 
Andre inntekter, administrasjon 0 3 000 
Godtgjørelser -20 000 -20 000 
Instruktørutdanning 0 -12 000 
Telefon/møteutgifter, Styre -15 588 -15 000 
Data-/WEBkostnader -36 000 -35 000 
Premier, Administrasjon -13 817 -12 000 
Porto, Administrasjon -11 689 -20 000 
Reiseutgifter, Administrasjon -41 419 -15 000 
FKF Samarbeidsavgift -14 790 -15 000 
AICEB -2 226 -3 000 
Kollektivt medlemsskap NKK -8 550 -6 000 
Fuglehunden -132 925 -140 000 
Diverse kostnader, Administrasjon -16 416 -20 000 
Diverse kostnader, utstillingsutstyr 0 -2 000 

Diverse kostnader, lagring 0 -3 000 

Renteinntekter 9 014 7 000 
Renteutgifter og gebyrer -1 599 -2 000 

Overskudd administrasjon 117 281 132 000 

 
Salgsartikler 43 622 30 000 
Salgsartikler -41 632 -25 000 

Overskudd salgsartikler 1 990 5 000 

Parringsavgift 4 600 3 000 
Import av valper/sæd 0 15 000 
HD/HQ avlesning 0 -4 000 
Import av valper/sæd 0 -15 000 
Diverse kostnader, avlsrådet -10 919 -10 000 

Underskudd avlsrådet -6 319 -11 000 

Bidrag kalender 50 050 50 000 
Trykking, Kalender -37 813 -46 000 

Overskudd kalender 12 238 4 000 

Bidrag/salg årbok 17 382 25 000 

Annonser i årbok 28 600 20 000 
Trykking, Årbok -53 160 -35 000 
Databehandling, Årbok -5 000 -50 000 

Underskudd årbok -12 178 -40 000 

Lotteri Årsmøte 14 300 0 
Reiseutgifter, Årsmøte -44 961 -55 000 
Opphold/overnatting, Årsmøte -67 858 -45 000 

Underskudd årsmøte -98 519 -100 000 
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Startkontingent, Landstreff 12 999 110 000 
Andre inntekter, Landstreff 30 204 25 000 
Dommergodtgjørelse, Landstreff -2 908 -5 000 
Porto, Landstreff -5 171 -5 000 
Opphold/overnatting, Landstreff -11 800 -100 000 
Diverse kostnader, Landstreff -7 520 -15 000 

Overskudd Landstreff 15 804 10 000 

Startkontingent, vinterprøve 99 413 90 000 
Dommergodtgjørelse, Vinterprøve -39 827 -35 000 

Andre godtgjørelser, Vinterprøve -10 492 -10 000 

Terrengleie, Vinterprøve -15 370 -10 000 

Premier, Vinterprøve -9 000 -7 000 

NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve -8 920 -8 000 

FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve -1 770 -1 500 

Diverse kostnader, Vinterprøve -6 739 -3 500 

Overskudd Vinterprøve 7 296 15 000 

Startkontingent, høstprøve 0 48 000 

Sponsorinntekt, høstprøve 0 7 000 

Dommergodtgjørelse, høstprøve 0 -25 000 
Andre godtgjørelser, høstprøve 0 0 

Terrengleie, høstprøve 0 -10 000 

Premier, høstprøve 0 -4 000 
NKK Aktivitetsavgift, høstprøve 0 -5 000 

FKF Aktivitetsavgift, høstprøve 0 -1 000 

Diverse kostnader, høstprøve 0 -10 000 

Overskudd høstprøve 0 0 

Startkontingent, DK-aktiviteter 13 414 15 000 
Deltageravgift, DK-aktiviteter 9 588 50 000 
Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -5 950 -30 000 
Diverse kostnader, DK-aktiviteter -15 008 -15 000 

Overskudd DK-aktiviteter 2 045 20 000 

Reisetilskudd, NM-Lag -10 350 -25 000 
Diverse kostnader, NM-Lag -11 317 -5 000 

Underskudd deltagelse NM-Lag -21 667 -30 000 

Overskudd 17 970 5 000 
 
Balanse pr 31.12.2012 
 

Eiendeler 

Varige driftsmidler 
Hundedatabase 8 800 

Aksjer i Fuglehunden as 20 500 

Sum varige driftsmidler 29 300 

  
Omløpsmidler 

 
Varelager salgsartikler 45 050 

Varelager, premier 2 740 

Kunder, debitorer 30 367 

Forskuddsbetalte kostnader 44 560 

Sum omløpsmidler 122 717 
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Bank og kasse 
 

Kasse DK Østlandet nord/øst 17 225 

Kasse Vinterprøve 5 250 

Sp.bank M-Norge, brukskonto, 4213.48.53896 15 200 

Sp.bank M-Norge, sparekonto, 4213.09.06413 319 289 

Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøndelag 9 774 

Bank 1280.26.52495 DK Østlandet Nord 398 

Sum bank og kasse 367 135 

  
Sum eiendeler 524 152 

  
Egenkapital -402 375 

  
Gjeld 

 
Leverandør, kreditorer -913 

Kalenderbidrag 2012 -34 450 

Annen kortsiktig gjeld -86 414 

Sum gjeld -121 777 

Sum egenkapital og gjeld -524 152 
 
SAK 5. BUDSJETT 2013. 

2010 2011 2012 

Budsjett 

2013 

Medlemskontingent  266 650 346 330 361 280 370 000 
Kollektivt innmeldte 13 090 19 600 14 000 15 000 
Sponsoravtaler (Egmont) 27 105 0 18 950 6 000 
MVA Refusjon 28 821 35 177 29 056 30 000 
Andre inntekter, administrasjon 2 998 6 083 0 0 
Godtgjørelser -18 800 -19 000 -20 000 -20 000 
Andre godtgjørelser, Administrasjon -3 121 0 0 0 
Instruktørutdanning -28 000 0 0 -2 000 
Telefon/møteutgifter, Styre -9 287 -14 701 -15 588 -15 000 
Data-/WEBkostnader -17 086 -28 758 -36 000 -45 000 
Premier, Administrasjon 0 -17 716 -13 817 -13 000 
Porto, Administrasjon -15 800 -19 887 -11 689 -10 000 
Reiseutgifter, Administrasjon -7 241 -33 350 -41 419 -30 000 
FKF Samarbeidsavgift -31 155 -14 730 -14 790 -15 000 
AICEB 0 -2 466 -2 226 -3 000 
Kollektivt medlemsskap NKK -280 -4 250 -8 550 -6 000 
Fuglehunden -137 650 -136 035 -132 925 -135 000 
Diverse kostnader, Administrasjon -25 183 -20 236 -16 416 -15 000 
Diverse kostnader, utstillingsutstyr -5 676 -784 0 -2 000 
Diverse kostnader, lagring 0 0 0 -3 000 
Renteinntekter 8 347 7 630 9 014 8 000 
Renteutgifter og gebyrer -1 391 -1 326 -1 599 -2 000 

Overskudd administrasjon 46 341 101 581 117 281 113 000 

 
Salgsartikler 20 082 25 304 43 622 45 000 

Salgsartikler -4 373 -30 310 -41 632 -40 000 

Overskudd salgsartikler 15 709 -5 006 1 990 5 000 

Parringsavgift 1 400 3 000 4 600 4 000 

Import av valper/sæd 24 600 0 0 15 000 

HD/HQ avlesning -420 -1 719 0 -4 000 

Import av valper/sæd -29 406 0 0 -15 000 
Diverse kostnader, avlsrådet 0 0 -10 919 -10 000 

Underskudd avlsrådet -3 826 1 281 -6 319 -10 000 
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Bidrag kalender 60 431 45 500 50 050 44 000 
Trykking og porto, Kalender -29 050 -39 750 -37 813 -39 000 

Overskudd kalender 31 381 5 750 12 238 5 000 

Bidrag/salg årbok 45 150 17 150 17 382 20 000 

Annonser i årbok 23 000 18 400 28 600 28 000 

Trykking og porto, Årbok -128 295 -27 113 -53 160 -55 000 

Databehandling, Årbok 0 0 -5 000 -20 000 

Underskudd årbok -60 145 8 437 -12 178 -27 000 

Lotteri Årsmøte 0 0 14 300 8 000 

Trykking og porto, Årsmøte -14 213 0 0 0 

Reiseutgifter, Årsmøte -64 430 -29 200 -44 961 -40 000 

Opphold/overnatting, Årsmøte -57 165 -71 125 -67 858 -70 000 

Underskudd årsmøte -135 808 -100 325 -98 519 -102 000 

Startkontingent, Landstreff 68 193 117 675 12 999 60 000 
Andre inntekter, Landstreff 12 321 10 515 30 204 15 000 
Dommergodtgjørelse, Landstreff -9 339 -3 110 -2 908 -5 000 
Trykking og Porto, Landstreff -20 250 -6 114 -5 171 -5 000 
Opphold/overnatting, Landstreff -66 356 -100 221 -11 800 -45 000 
Diverse kostnader, Landstreff -16 209 -23 800 -7 520 -10 000 

Overskudd Landstreff -31 640 -5 055 15 804 10 000 

Startkontingent, vinterprøve 64 000 91 050 99 413 105 000 
Dommergodtgjørelse, Vinterprøve -30 495 -33 722 -39 827 -40 000 
Andre godtgjørelser, Vinterprøve -14 565 -8 560 -10 492 -10 000 
Terrengleie, Vinterprøve -8 640 -9 500 -15 370 -20 000 
Premier, Vinterprøve -5 260 -6 400 -9 000 -8 000 
NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve -5 528 -7 304 -8 920 -9 000 
FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve -1 088 -1 448 -1 770 -2 000 
Diverse kostnader, Vinterprøve -5 135 -2 672 -6 739 -6 000 

Overskudd Vinterprøve -6 711 21 444 7 296 10 000 

Startkontingent, høstprøve 19 875 42 856 0 55 000 
Sponsorinntekt, høstprøve 0 0 0 0 
Dommergodtgjørelse, høstprøve -8 205 -27 474 0 -25 000 
Andre godtgjørelser, høstprøve -2 848 0 0 0 
Terrengleie, høstprøve -4 800 -9 600 0 -10 000 
Premier, høstprøve -950 -2 881 0 -4 000 
NKK Aktivitetsavgift, høstprøve -2 226 -4 419 0 -5 000 
FKF Aktivitetsavgift, høstprøve -398 -720 0 -1 000 
Diverse kostnader, høstprøve -3 420 -27 922 0 -10 000 

Underskudd høstprøve -2 972 -30 160 0 0 

Startkontingent, DK-aktiviteter 10 450 11 405 13 414 30 000 
Deltageravgift, DK-aktiviteter 135 330 52 664 9 588 10 000 
Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -61 500 -26 000 -5 950 -15 000 
Diverse kostnader, DK-aktiviteter -58 854 -14 197 -15 008 -10 000 

Overskudd DK-aktiviteter 25 426 23 872 2 045 15 000 

Reisetilskudd, NM-Lag -28 058 -15 164 -10 350 -12 000 
Diverse kostnader, NM-Lag -6 398 -6 780 -11 317 -7 000 

Underskudd deltagelse NM-Lag -34 456 -21 944 -21 667 -19 000 

OVERSKUDD/UNDERSKUDD -156 701 -125 17 970 0 
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Sak 6. Styrets orientering til årsmøte fra Styreoppnevnte utvalg, komiteer og DK-er  
 
Årsrapport fra Datautvalget 
Datautvalget har i løpet av året fått to nye medlemmer, Bjørn Sakariassen og Kjetil Andresen, i tillegg til Arne Klingsheim. 
Datautvalgets oppgave er å drifte systemer og levere data til årbok, og avlsarbeid. 
 
Bretonbasen virker tilfredsstillende, men utviklingsarbeidet har lagt litt på vent på grunn av oppkjøp av bedrift osv. Denne 
situasjonen er nå avklart og utviklerkompetansen står igjen til rådighet for oss, og prosjektleder og utvikler disponeres i et 
eget selskap som heter Doghound AS, som vil stå som fremtidig leverandør. Det kan nevnes at nesten hele gruppe 7 er en 
del av dette samarbeidet. 
 
Vi ønsker i året som kommer å automatisere produksjonen av statistikker, tabeller og årbok mest mulig i denne løsningen, 
slik at vi hyppigere, enklere og med høyere kvalitet kan publisere data. Vi ser for oss at det er hensiktsmessig å ta en høring 
rundt hva som skal produseres, slik at vi ikke utvikler utdaterte statistikker. Det er viktig for oss med gode bidrag både fra 
avlsråd og avlskyndige medlemmer i utviklingen. Det er andre en data utvalget som er ”premissgiverne” i avlsarbeidet. 
 
Driften av løsningen er meget stabil, og oppdatering av indekser skjer når vi selv ser at det er kommet vesentlig mengde nye 
data, enten fra jaktprøver eller HQ avlesing.  
 
HQ avlesing foregår som før ved Strinda – takk til Ingrid Hansen for sin serviceinnstilling og velvillighet.  
 
Datautvalget er avhengig av gode hjelpere. Takk til alle som bidrar gjennom året. 
 
Plan for 2013 
 

- Levere data til årbok 
- Støtte i arbeidet med ny hjemmeside 
- Gjennomføre ”høring” på hvilke statistikker og lister vi trenger med utgangspunkt i årboken.  
- Utvikle rapporteringsfunksjoner i nye BB, og statistikker til årbok og hjemmeside.  Mest mulig automatisering av 

produksjon. 
- Drift 

 
Datautvalget 
Arne Klingsheim 
 
Årsmelding fra eksteriørutvalget 2012 
 
Generelt/bakgrunn 
Utvalget ble opprettet etter årsmøtet i 2011 og har bestått av Jan H. Monsen (leder), Anne Merete Jørgensen og Tove 
Naper. Anne Merete Jørgensen påtok seg oppgaven som valpeformidler og ønsket å fratre utvalget i løpet av 2012. Tor 
Einar Jørgensen trer inn som medlem. 
 
Formål 

1. 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. 

2. 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. 

 
Arbeidsoppgaver 2012 
Utvalget har sammen med en stor gruppe fra Østlandet vært på CEBs Nasjonale utstilling i Frankrike, som i 2012 fant sted 
utenfor Marseille i Bouc Bel Air ved Middelhavet. Tidlig på året startet  planleggingen av en dommerkonferanse for våre 
nasjonale eksteriør dommere. På forespørsel om en fransk dommer som foreleser ble vi anbefalt Michel Corre av CEB. 
Han er både jaktprøve og eksteriør dommer og ekspert på deres såkalte ”konfirmasjon”. Konferansen ble utvidet med to 
andre raser, Vorstehe og Munsterlander. Breton på lørdag 26. januar 2013 og de to andre på søndag 27. I alt 21 dommere 
påmeldt samt at ca 15 oppdrettere deltar på konferansen. Utgangspunktet for innholdet i konferansen er vårt 
rasekompendium som ble godkjent av NKK i 2011. Å planlegge en slik dommerkonferanse tar tid og er arbeidskrevende. 
Lars Farnes, vår nestformann i perioden har deltatt aktivt i dette. En viktig oppgave har vært å samle utstillingskritikker og å 
overføre disse til data. Utdrag av statistikk fra utstillingene i 2012 følger. 
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Utstillinger 2012 
 
Eksteriør/Utstillingsstatistikk  

Det var i alt 251 deltagende bretoner på 42 forskjellige utstillinger i 2012 mot 229 deltagende i 2011. Interessen for 
utstilling er økende og resultatet viser at en må kunne si at det gjennomgående er meget bra eksteriør i populasjonen på 
utstilte hunder. Spesielt gledelig med mange deltagere på de største utstillingene, Fellesutstillingen på Østlandet 38 
bretoner, Landstreff 43 og Dogs4all på Lillestrøm 14.  

Det er selvsagt en del gjengangere på utstillingene blant de 251. 168 forskjellige hunder er stilt en eller flere ganger. Se 
statistikk forøvrig. 10 hunder har fått KIP eller 0 premie. Dette skyldes at enkelte disse er utenfor høydemålene samt at 
noen ikke lot seg bedømme i ringen.  
 
10 Hunder med KIP eller 0 / diskvalifisert 

1 Klarte ikke å trave I ringen 
1 ville ikke vise tenner 
1 Underbitt 
5 er for store 
2 er for små 
 
Når det gjelder gemytt er det ingen merknader om aggressivitet. 5 hunder har fått merknad for at de er sky eller vanskelig 
tilgjengelig for bedømming. 
 
Det er gitt i alt 125 excellent, 69 Very Good, 40 Good og 4 Sufficient 
I alt er det benyttet 29 forskjellige dommere ved i alt 42 utstillinger. Av disse er 9 dommere fra utlandet, Av de 42 
utstillingene er det 17 utstillinger hvor høyden ikke er målt. Spesielt skuffende at dette gjelder blant annet alle NKK 
utstillingene. FCI/ NKK har i rundskriv gjort det klart at på utstillinger skal alle Breton høydemåles.  
Antallet 180 breton ved utstillinger bør kunne økes betydelig. Her bør klubben ved eksteriørutvalget, avlsrådet og DK 
systemet samarbeide om å markedsføre betydningen av eksteriøret i avls sammenheng.  
 
”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. 
 

Nr Poeng Navn/Rase/Eier Sted Antall Plassering 

1 8 Zeus Lillestrøm 14 BIR 

    Vangelsten, Kåre og Sonja Lovise        

2 5 Te Luna Tromsø 6 BIR 

    Rist, Daniella og Endre        

2 5 Reisavannet's D-Trine Trondheim 5 BIR 

    Jenssen, Asbjørn        

2 5 Dirk Vom Schwanenberg Hamar 4 BIR 

    Sveen, Kenneth        

2 5 Fabian Du Vallon De La Rigaude Drammen 3 BIR 

    Eikeland, Arild        

6 5 Eirams Raska Rivjärn Lillestrøm 14 BIM 

    Nylander, Marie        
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Utstillingsstatistikk 
 

Resultater pr klasse alle utstillinger 

Hannhund Excellent Very Good Good Sufficient Sum 

Juniorklasse 16 14 4 0 34 

Unghundklasse 3 3 2 0 8 

Åpenklasse 12 1 3 1 17 

Brukshundklasse 27 7 2 0 36 

Championatklasse 0 0 0 0 0 

Veteranklasse 0 1 0 0 1 

Tispe Excellent Very Good Good Sufficient Sum 

Juniorklasse 12 9 6 2 29 

Unghundklasse 3 4 4 0 11 

Åpenklasse 15 9 6 1 31 

Brukshundklasse 36 18 13 0 67 

Championatklasse 4 0 0 0 4 

Veteranklasse 3 0 0 0 3 

Sum premier / klasser 131 66 40 4 241 

Totalt antall hunder stilt 168 

Totalt antall starter (klasser som over) 251 

Antall KIP og 0 Premie (klasser som over) 10 
 
 
Dommere med flest bedømte hunder: 
 

F. Christiansen 43 

C. Schatzmann 38 

F. Nordgren 14 
 
Premieringsprosent: 
 

Premiering 2012: Excellent Very Good Good Sufficient 

52,2 26,3 15,9 1,6 
 
 
Årsmelding fra valpeformidler 2012. 

 
Det har vært jevn aktivitet på etterspørsel av valper i 2012. De fleste søker info via mail, men ser en liten tendens til økt 
telefonkontakt, der indeks ofte er et tema, mange skjønner ikke hvordan det skal tolkes og spør hvor viktig dette er. Det kan 
bli lange og koselige samtaler der alt tas opp til vurdering, hender jeg anbefaler en annen rase, da det er selskapshund som 
søkes. 
 
Det har ikke vært problem med å få solgt valper i 2012, mange oppdrettere har lange ventelister. Det har vært større 
etterspørsel enn tilgang på valper i 2012. 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☺ 
 
Mvh Ann-Kaetrin 
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Distriktskontakter i 2012  
 

Finnmark Øst Ikke besatt i 2012 

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 

 
Årsrapport for DK Østland 
 
Året startet med at Østlandet sør/vest ble slått sammen med Østlandet Nord/øst. 
 
 24.januar: Medlemsmøte på Mortens kro. Ca 30 medlemmer møtte og fikk se forslaget til ny avlsplan og aktivitetsplan. 
Enkel servering. Ansvarlig Anders Ellefsen.  
12- 15.april: Villmarksmessa med nytt utseende. Bra besøkt. Ansvarlig Sven Jøleid 
April/mai: Dressurkurs Nittedal.  Ansvarlig Anders. Avlyst da kun 5 meldte seg på. Disse fikk noen kvelder med 
dressur/apportkurs på Minnesund hos Anne-Lise Vedeler.  
Vintersamlingen ble avlyst pga vanskeligheter med terrenget. Ansvarlig Martin Haugstad 
5. mai: Fellesutstillingen. 43 breton stilte og det er ny rekord på Fellesutstillingen. Det var Christa Schatzmann fra Sveits 
som dømte. Ansvarlig: Monica Tallhaug. 
Juni: Hovedutstillingen til Fransk Breton klubb. 17 medlemmer besøkte utstillingen. Ansvarlig Monica Tallhaug. 
8.-9.juni: Halsnestreffet. Bra besøkt familie arrangement. Ansvarlig Jan Monsen 
Vi hadde valpe-og unghundskue samme helg med 7 valper/unghunder.  
3.-5.august: Treningssamling lavland Krogstad Herregård. Ansvarlig Anders Ellefsen.  
18 august: Jakt instruksjon i samarbeid med Vestfold Fuglehundklubb instruktør Tore Langerud Vestfold Fuglehundklubb. 
Ansvarlig Jan Ivar Johannessen 
August/sept: Valpekurs. Bra besøkt. Instruktører Hege H Tidemann og Tove Stenerud. Ansvarlig Hege Tidemann. 
Okt/nov: Valpekurs og grunnkurs. Instruktører Hege H Tidemann og Tove Stenerud. Ansvarlig Hege Tidemann. 
03. november: Fasan Cup på Årnes. Veldig bra med 26 deltagere. Tom Middelhuis og Arild Dystland var dommere. Ansvarlig 
Stian Aaserud.  
04. november: Østlandsmesterskapet Lavland i Vestfold. Veldig bra med 22 deltagere. Dommere Per Tufte og Roar Karlsen 
fra Vestfold Fuglehundklubb. Ansvarlig Jan Ivar Johannessen. 
 
I 2012 har NBK Østlandet inngått samarbeid med Vestfold Fuglehundklubb (ansvarlig Jan Ivar Johannessen) og Østfold 
Fuglehundklubb (ansvarlig Trond Guttormsen). Samarbeidet går ut på at medlemmene får tilgang til de ulike 
arrangementene i de forskjellige klubbene. I 2013 skal vi klare å få til samarbeid med Romerike FK og Hedmark og Oppland 
FK!! 
 
Årsrapport for DK Rogaland  
 
I år som i fjor har det vært mange arrangement for medlemmene I Rogaland å velge i mellom.  
Det ble invitert til treningsamling i februar for Bretonhorden i Rogaland ved treningsterrenget til Rogaland Fuglehundklubb.  
Her var det beklageligvis ingen som meldte sin interesse og heller ingen som møtte.                        
 
Raseklubbene i samarbeid med RFK har gjennomført følgende aktiviteter i 2012:  
 
Dressurkurs I, ”valpekurs”  januar. 
Dressurkurs II, ”jaktkurs”  april. 
Vintersamling I, arrangert i februar. 
Vintersamling II, arrangert i februar på Hovden Fjellstoga. 
Apportkurs, oppstart i april.  
Apporttrening gikk parallelt med aportkurset. 
Vann/spor kurs, oppstart mai gikk over 5 kvelder.  
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Vann/spor trening foregikk parallelt med kurset og fortsatte videre ut over sommeren. 
Utstillingskurs, arrangert i juni. 
Sauedressur, oppstart juni. 
Skyting på Jæren Jakt og Fiskelags leirduebane, oppstart april.  
Rypetelling, arrangert 10 - 12 august. 
Apportbevis,  
Høstsamling / anleggsparti (trening for jaktprøve) august. 
Medlemskveld med tema som Ny på jaktprøve og fòring av jakthunder. 
 
Utstilling, jakt og apportprøver: 
 
Jaktprøve vinter, Sirdal I, februar 
Jaktprøve vinter, Sirdal II, mars 
Utstilling, arrangert i juni. 
Apportprøve,(bråstein) juli 
Apportprøve,(Horve) juli 
Jaktprøve høst, Sirdal, august. 
Jaktprøve lavland, Forus, oktober. 
Klubbmesterskap november 
 
Mvh Terje Egeland Dk Rogalamd 
 
 

Årsrapport for Hordaland 2012 

 

Hordalandsgruppa. 

Olaf Hafstad DK, Paul Å. Høines, Christian Parmann, Eigil Haug, Rune Østraat og Arne Klingsheim. 

 

Premieliste Hordaland høst 2012 

Det kom inn følgende premieringer: 

2 x 2UK & 1 x 3UK Allure E. Benedicte S. Lunde & Andreas Stien. 

2 UK & 3 UK Lavland Midtfjellets Easy E. Rune Østraat.  

Hordalandsgruppa gratulerer med flotte resultater.  

 

Rypetaksering 4. & 5. August 

Lørdag morgen startet årets rypetakseringen i Eidfjord statsallmenning på Hardangervidda. Det var bla. 6 Breton med i år. 

Også i år var det Rune Østraat som stod for organiseringen av takseringsgruppene. Dessverre så var det få ryper, og 

terrenget ble stengt for rypejakt. 

 

Vestlandets Fuglehund Festival 15.-17. juni. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandets Fuglehund Klubb og alle Fuglehund raseklubbene i Hordaland.  Her var 
det mulighet til å stille på to utstillinger samme helg. Om fredagskvelden var det foredrag om «godt lederskap gir dyktig 
apportør og stødig fuglehund» av Randi Schulze. 
Lørdagskveld var det Geir Kjellmann som hadde foredrag om «Stressless pyramidebygging, en dressurmetode», Etter 
foredragene var det grillfest. 
 
Premieliste Vestlandets Fuglehund Festival 
Vestløkka`s D Luna fikk VG.JK lørdag E. Egil Prestnes. 
I K M Groix fikk VG AK lørdag E. Øystein Eide. 
Vestløkka`s D Luna fik G. JK søndag E. Egil Prestnes. 
I K M Groix fikk EXC AK 1AKK CK 1BHK BIR søndag E. Øystein Eide. 
 
Hordalandsgruppa gratulerer med flotte resultater. 
 

Premieliste Hordaland, Apport 2012 

Det kom inn følgende premiering: 

1UK Reisavannet`s ZR Reno E. Eva Hafstad/Olaf Hafstad 
 
Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat 
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Duetrening på Askøy 
Tirsdag 24. april og 8. mai var det igjen klart for avdeling Hordaland sine årlige duetreningsøkter på Askøy. I alt seks voksne 
hunder med førere stilte hver kveld. tot.12 hunder. 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 Vosteh folket, både når det gjelder duetrening og apportprøven på 
Askøy.  
 
Premieliste Hordaland vinteren 2012 
Det kom inn følgende premiering: 
2 UK Midtfjellets Easy E. Rune Østraat. 
 
Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat. 
 

Årsrapport for DK Vestland Nord 
 
Mangler. 
 
Årsrapport for DK Sør-Trøndelag 
 
Gruppens medlemmer ved årsskiftet 2012-13 er Frank Jensen, Ketil Antonsen, Marit Paulen, Alf Birger Skinstad og Tone 
Kristin Selnes. 
 
Gruppens Aktiviteter 2012. 
I Januar og Februar hadde vi trening i fjellet på Lundamo Bruks terreng ved Håen i Gauldal med oppmøte kl 0900 på Statoil 
Lundamo hver Lørdag. 
Vi hadde også dressurkurs med Pål Skarstein det det var ca 10 deltakere med hunder på mellom 6 mnd og 2 år. 
Felles Treningssamling med Nord Trøndelag i Lifjell 
Vinterprøven på Dovre var også i år suksess med mange starter og godt med premieringer. Stor takk til 
arrangementskomiteen. 
I Mai Startet leirdueskytingen på Melhus jff sin bane hver onsdag til fellesferien. 4-10 Deltakere. Startet på igjen etter 
fellesferien og på gikk til starten på jakta og avsluttet med en uhøytidelig duell. 
6.-8. juli arrangerte vi landstreff i Selbu som ble et kjempemessig arrangement vi ble veldig fornøyd med.  
I November var vi medarrangører i Fellesutstillingen, som foregikk i skotthyllhallen i Trondheim. 
I Desember hadde vi vårt tradisjonsrike Julebord der vi i år var over 30 stk til bords med julemat og kaffe. 
 
Mvh Frank Jensen 
 
Årsrapport fra DK Nord Trøndelag 
 
DK-gruppa består av: Eirik Sklet, Andreas Jørgensen og Ingeborg Aarmo. 
 
25-26.februar: Treningshelg Lierne. Fantastisk heldig med både vær, føre og ryper. Sør-Trøndelag også invitert. 11 
oppmøtte, 13hunder.  
28.juli: Treningsdag i Heia, Ogndalen. 9oppmøtte, like mange hunder.  
14.august: Finpussing av skytterferdigheter, simulatorskyting i Trondheim. 7stk møtte opp. 
That`s it fra N-Trøndelag... 
 
Mvh Eirik 
  
Årsrapport fra DK Nordland SØR 
 
Året startet med et medlemsmøte den 5.Januar og siden det var ganske liten/dårlig interesse og det ikke var så godt 
oppmøte(3stk.) og det kun ble varslet i fra 5stk. som ikke hadde muligheter til å møte opp så ble det bestemt av DK gruppa 
at vi ikke skal prøve å arrangere så mye siden det ikke vises noe særlig interesse blant medlemmene for å være med på div. 
arrangement. Det ble satt opp en “Aktivitetsplan” for 2012 av DK over det som hovedsakelig skulle skje i løpet av året 2012. 
 
Den 18-19. Februar arrangerte Region Nordland Sør sammen med Nordland Nord en treningssamling på Saltfjellet, der vi 
overnattet på Lønnsstua hytte. Vi var tilsammen 13stk. som var påmeldt: Trond Nordås Bjørkås, Thom Fiva, Robin Dahl, 
David Summers, Jens Harald Rones, Tormod Korneliussen, Roger Strand, Levi Sakariassen, Sture Wilmann, Trygve Nordås, 
Lena Borlaug og meg selv. Tilsammen hadde vi med oss 17 hunder, 15 av disse var Bretons. På fredagskvelden spiste vi en 
kjempegod fiskesuppe og på lørdagen vartet Sture Wilmann opp med Reinskav til middag. Vi delte hundene opp i 3 parti 
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som ble ført av Sture Wilmann, Trygve Nordås og Levi Sakariassen både lørdag og på søndag for å få mest mulig slipptid, og 
noen ryper fant vi også etterhvert. Vi var dessverre litt uheldige med været så vi måtte “grynne” en god del i dyp snø og vi 
kunne ikke trene i høyden pga.stormfare. Det ble likevel en veldig lærerik og trivelig sosial samling og man fikk sett en god 
del hunder i aksjon. På søndag arrangerte vi også et uhøytidelig Nordlandsmesterskap, med Trygve Nordås som dommer. 
Det ble 1 godkjent fuglearbeid på Stråmyran’s Zina Little Heart og hun gikk dermed av med seieren. Beste unghund ble også 
kåret av Sture Willmann og det ble AILO NO43099/11, eier/fører: Trond Nordås Bjørkås. 
  
Det ble arrangert Apportkurs i Regi av Rana Jeger-og Fiskeforening den 26-27.Mai av Hundskolan Vision v/Mattias 
Westerlund. Her deltok kun 1 Breton og det var Ailo med eier Randi Mathisen, kurset var veldig bra og kan absolutt 
anbefales! 
 
Vefsn JFF arrangerte også Apport- og Apportprøvekurs med Trygve Nordås som instruktør den 8. 9. og 10. juni 2012 på 
Kvalforssetra, her deltok 2 Breton.  
 
Fuglehundutvalget i Rana JFF arrangerte et Unghundstreff tirsdag 21/8 og onsdag 22/8. Dette var et hyggelig og lærerikt 
treff for eiere av unge fuglehunder. Treffet gikk gjennom en teoridel og en praktisk del og ga en innføring i føring av hund 
med tanke på jaktprøvedeltakelse. Her deltok 1 Breton: PT CARA Eier: Gunnar Øvringmo. 
 
Den 5.Desember 2012 arrangerte fuglehundutvalget i Rana Jeger- og Fisk også en førjulskveld Jon Georg Hov fra 
fuglehundskolen kom til Mo i Rana for å holde foredrag. Tema på foredraget er: “Hvordan få en lydig hund og hva påvirker 
fuglearbeidet til hunden” her deltok det 4 Breton-eiere. 
 
Det er mange av distriktets medlemmer som har oppnådd gode resultater både på jaktprøver og på utstilling i året som har 
gått, ingen nevnt, ingen glemt. 
 
Vi håper at trenden fortsetter sånn i 2013. Det er også gledelig at det er endel som har skaffet seg Breton-valp i distriktet i 
året som har gått det blir spennende å følge utviklingen fremover!  
 
Vennlig hilsen 
Randi Mathisen. 

 
Årsrapport fra DK Nordland Nord 
 
Mangler rapport  
 
Årsrapport fra DK – Troms 
 
Vi har hatt to medlemssamlinger. 27-29. Januar var det treningssamling på Arnøya i Nord-Troms. De 20 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. St. Hans feiring på Brensholmen nydelig vær, det kom mange medlemmer med hunder. 
Rypetelling på Brensholmen 10-12.august. Flott vær begge dagene, mange gode hunder og mye ryper. Den andre 
samlingen var den årlige sommersamlingen hos Tor-Eivind i Nordreisa. Denne gikk av stabelen 3-5. august, med rundt 20 
deltagere. Treffet i Nordreisa er en sosial samling for hele familien. Deltagerne kunne her trene på tamduer og dressur. 
Distrikt Troms har også fått 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 oss 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 som 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.  
 
Mvh Jan-Erik Jensen (DK), Per Johnny Skjæran, Kjell Engen, Inge Sakariassen. 
 
Årsrapport fra DK Vest-Finnmark  
 
Startet vinter trening torsdag 5. januar på Lathari. Det er ukentlig trening med unge og voksne hunder, det er innkalling, sitt 
og gå fot som vi startet med. Avslutter treningssamlingene til påske da det er lite folk som stiller opp. 
 
Det er mye dårlig vær i januar, så trening på fjellet kommer ikke i gang før ut i februar.  Det er bra med ryper men de er 
veldig skye, så det blir ikke så mange situasjoner på hundene.  Vi starter på en del prøver, men i år er det mye stang ut. 
Renè blir tatt ut på NM lag sammen med Kira og Raunakkens T Roma, reserve er Pronto. Plassering på oss er 3. plass. Renè 
får 2. VK kval, og ryker ut i semien. 
 
Alta prøven får Rene 2.VK m/ck, og ryker ut semin.  Kutta til Geir Landmark får 2. AK på Arnøya.  
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1. mai helga hadde vi Breton samling med 4 deltakere og 5 hunder, hvorav 2 av disse er unghunder, det var lite og vanskelig 
fugl, men det ble da fuglearbeid på samtlige hunder. 
 
Sommeren hender ikke så mye, jeg og Solbjørg tar med hundene og drar på Landstreff til Selbu, Renè får reserve cert. på 
utstilling. Geir Landmark er også der med Kutta.  Det ble det en trivelig helg, med hyggelige folk og god stemning. Vi får 
overrekt Breton flagget for neste års  landstreff i Alta. 
 
22. august  har vi en liten trenings tur til Årøya,  Gunnar, Geir, Jørn og Vidar, Vi har med tre unghunder Tiff, Fox og Vinna, 
Renè og Kutta står for opplæring av de unge røverne. Vi har bra med fugl. 
 
1. september Breton treff på Sennalandet.   8 hunder er med, 2 erfarne hunder og 6 unghunder som jobber godt, vi ser 4-5 
fugler på hele dagen. 
 
13. september hadde vi jakt trening i Bidjovagge vi er 8 hunder Kurt Landau er også med på jakt han kommer hit på jakt fra 
Tromsø og har med tre hunder, en ung på 4 mnd. Det var bra med fugl  og vi fikk etter hvert mange situasjoner  på 
unghundene. Vidar B Hansen har med unghunden Vinna. Jørn Lille stilte med Fox, Kurt Landau med Alex, Gunnar hadde 
med Tiff.  
 
Gruppens Medlemmer: Geir Landmark, Vidar B Hansen, Jørn Lille, Solbjørg Holmgren, Jan H Henriksen 
 
Vennlig hilsen 
Gunnar Guttormsen 
 
Årsrapport fra DK Øst-Finnmark 
 
Her har vi fått en ny DK Kristian Lauland fra desember i 2012 slik at aktivitetene for ham i Finnmark Øst har oppstart i 2013. 
 
Sak 7.       Saker fremmet til årsmøtet av medlemmer: 
 
Forslag frå Jan B. Skrøppa til årsmøte 2013: 
 

1. Elitehund: 
Når ordet elite blir nemnt, så tenkjer dei fleste på dei som er i ”høgaste divisjon”. Slik bør det etter mi meining 
også være for dei hundane vi har i NBK. Altså dei hundane som har fått dei høgaste premiane på utstilling og 
jaktprøve (kvalitetsklasse etter fylte to år) skal kunne bli elitehund i NBK. Det skal være noko å strekke seg etter å 
bli elitehund i NBK. Dette betyr at det skal være krav om excellent og 1AK. Ein elitehund i NBK skal ha overbevisst 
at den går til høgaste premie i AK og at den tilfredsstiller høgaste premie når det gjeld eksteriør. 
Forslag til vedtak: Elitehundkravet skal være som i dag, berre med at krav til utstillingspremie skal være 
excellent og ikkje very good. 
 

2. Kull-lister 
Det vart på årsmøtet i 2012 innført at NBK skulle kunne presentere ei B-liste for kull som ikkje tilfredsstilte kravet 
for avl i NBK samanheng etter tidlegare gitte retningslinjer. Det vart på årsmøtet ikkje utarbeida noko 
retningslinjer for kva kull som skulle være her. 
Ei B-liste som inneheld foreldredyr som ikkje er dokumentert på verken utstilling eller jaktprøve, eit steg i feil 
retning når det gjeld avl på dei rette individa. Ein veit lite om hundanes brukseigenskap, samt at moglegheita for å 
kunne sjekke hundanes gemytt og generelle helse også blir svekka ved at hundane ikkje blir ”sett på av andre”.  
Ein undergrev samstundes avlskrava som NBK over fleire år har bygd opp som krav til avlsdyr, samstundes som 
ein sender ut eit inntrykk om at klubben ikkje lenger er opptatt av at avlsdyra skal tilfredsstille krava til å bli kalla 
for ”ståande fuglehund”.  
 
Det er også eit dårleg signal opp mot dei oppdretterane som legg ned mykje tid og pengar i å dokumentere 
hundane sine, at andre no berre kan få kjent hoftestatus på tispa si, før at kull etter desse tispene blir presentert 
på heimesida til NBK. 
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Forslag til vedtak: 
1. Fjerne B lista heilt og gå tilbake på tidlegare krav til avlsdyr. 

Eller 
2. Fjerne dagens B liste, men tilføre eit nytt punkt under krav til tispe for avl: 

Ein hund kan brukast i avl maks ein gong via NBK sine kanalar, dersom den manglar dokumentasjon på 
jaktprøve eller utstilling.  

Forslag til ny tekst under tispekravet for avl: 
- Ei tispe kan ha eit kull som blir annonsert via NBK sine kanalar dersom den manglar enten 

jaktprøvedokumentasjon eller utstillingsdokumentasjon (stilt ut etter fylte 15 mnd). Dette er gjeldane kun 
for eit kull pr hund, uavhengig av kullets storleik. 

 
Kommentar til punkt 2: 
Ein slepp å annonsere to typar kull, samt at ein inkluderar alle som ynskjer å avle, til å avle via NBK sine kanalar og til å få 
bistand av AR. NBK legg også opp til at ein lite dokumentert hund kan bli brukt i avl, men likevel ikkje meir enn maks eit kull. 
På den måten vil ein kunne bidra til ei viss breidde i avlen, utan at enkelte skal kunne avle mykje på individ som NBK har lite 
kunnskap om.  
 
Jan B. Skrøppa 
 
Forslag til årsmøtet fra Lars Farnes 
NBK Elitehund. 
 
Utgangspunktet for Elitehundtittel er at den skal tildeles de hunder som er av meget god kvalitet på jakt og eksteriør, men 
som ennå ikke har oppnådd et championat. 
 
Elitehund tittelen ble i sin tid gjort da avlsbasen for breton var snever og begrenset med Jakt- og Utstillingschampioner å 
velge i. For å fremme avlen ble Elitehundtittelen laget. Den har helt klart hatt sin misjon for utviklingen av rasen i Norge. 
Breton har utviklet seg godt, hvilket resultater på jaktprøver og utstillinger viser.  
 
Tiden er imidlertid moden for å revurdere Elitehund konseptet. For å oppnå Elitehund status kreves i dag 1 AK på jaktprøve 
og Very Good på utstilling. Det er et misforhold mellom jaktprøvekravet på 1 AK (som er den beste og mest krevende 
bedømmelsen å oppnå) og Very Good på eksteriør (som ikke er beste kvalitet). Her må det være samsvar. På eksteriør er 
Excellent med CK det som best samsvarer med en 1AK. 
 
Forslag til nye krav til Elitehund: 
1 AK på jaktprøve. 
2 x Excellent, hvorav minst en med CK. Bedømmingen skal være foretatt av 2 forskjellige dommere. 
 
Begrunnelse for 2 x Excellent av to forskjellige dommere er at breton er en vanskelig rase å dømme og at kvaliteten på 
eksteriørdommerne dessverre har vist seg å være meget varierende. En kvalitetssikring med to forskjellige dommere anses 
derfor som påkrevet. NBK har et overordnet ansvar som raseklubb å ivareta rasen i Norge på både jaktegenskaper og 
eksteriør - derfor Excellent med CK som er et kvalitetskrav på linje med 1 AK Jakt. 
 
Med denne foreslåtte endringen vil Elitehund tittelen beholde sin status. Alternativet er å avskaffe Elitehund ordningen og 
at NBK kun forholder seg til de offisielle NKK Jakt og Utstillings Championat. 
 
Forslag til årsmøte fra Nils B. Skaar 
Fjerning av tittelen Årets mestvinnende breton på NKK utstillinger 
NBK som en av få raseklubber for jakthunder har sagt ja til å innføre tittelen Årets mestvinnende breton på NKK-utstillinger. 
Jeg ber om at årsmøtet 2013 vedtar at tittelen fjernes med følgende argumentasjon: 

- Tittelen kommer i tillegg til og konkurrerer med klubbens egen tittel Årets hund utstilling 
- Det er dårlig deltagelse av bretoner på de fleste NKK-utstillingene og dermed liten konkurranse om bli beste 

hund. 
- Det er ofte dommere på NKKs utstillinger som kjenner rasen svært dårlig med følgende manglende kvalitet i 

bedømmelsen. Klubben er utelukket fra å komme med forslag til dommere. 
- Begrepet Mestvinnende breton på NKK-utstillinger sier for mange svært lite, men kan misforstås slik at noen tror 

dette er et kvalitetsbegrep.  
- Tittelen er allerede benyttet i salgsøyemed i valpeannonser. Dette villeder valpekjøpere til å tro at tittelen sier 

noe om foreldredyrets kvalitet som jakthund. 
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Forslag til årsmøte i NBK 9.2.13 
Fra Ida Fossum Gammelløfta 3 7550 Hommelvik 
Terje Sæther Postboks 98 7601 Levanger. 
  
I NBKs avlsplan vedtatt av årsmøtet sies at det skal være kjent HD status på foreldre dyr. 
Dette rammer valpekjøpere mere enn oppdretter da valpekjøperne derav blir utelukket fra all aktivitet med hund som er i 
form av NKK prøver eller utstillinger. 
Mens oppdretter kun blir rammet ved lavere pris for sine valper ved salg. 
  
At det mot oppdretter ikke gis dispensasjon er forståelig og akseptert av oss valpekjøpere. 
Men vi som valpekjøpere foreslår at den enkelte valpekjøper kan søke NKK med NBKs støtte om dispensasjon for registering 
av valpen. 
I vårt konkrete tilfelle har oppdretter Nina Holmen Johansen/Freddy Johansen søkt NBK styre i høst om å få registrert hele 
kullet, men fikk avslag.  
  
Våre hunder viser gode egenskaper på fugl. Det være seg Due, vaktel og villfugl i fjellet. Vi kjøpte hundene i den tro at de 
ville bli etterregistrert. Vi er interesserte i å stille hundene på utstilling og på jaktprøver. Har fått god info og "opplæring" av 
Ronny Sagmo. Har han har kommet med gode råd og har også hatt Maya på duetrening hjemme hos seg.  
Vi vil også ha valper på hundene med tid og stunder. Vi var på landstreffet i sommer, og vil svært gjerne være en del av det 
felleskapet det å være registrert vil gi. 
Ida har en eldre Breton, men siden den fikk epilepsi, var det da moralsk feil å sette valper på henne. Så vi er begge seriøse i 
vårt hundehold. 
Da vi ikke ønsker at Norge skal fylles med ikke registrerbare valper stiller vi følgende: 
  
Forslag til vedtak: 
Styret i NBK kan ovenfor NKK gi anbefaling om dispensasjon fra regelen om kjent HD status hos foreldredyr for spesifikk 
valp etter en vurdering. 
 
Mvh Terje Sæther og Ida Fossum 
Tlf: 93668086 
 
Sak 8: Innstilling fra valgkomiteen  
 
Til årsmøtet i NBK 9.februar 2013. 
  
Valgkomiteen har som NBKs Driftskonsept og prosedyrer tilsier, fulgt det sittende tillitspersonell i NBK i sitt virke. 
 
Tillitspersonene valgt av årsmøtet, gjør etter beste evne en god gjerning for klubben. 
  
Klubben har som policy at habile tillitspersoner er i sine posisjoner over noe tid slik at oppgaver og drift av klubben får 
tilført kontinuitet i saksgang og organisering. Valgkomiteen er av den formening at valgte tillitspersoner bør stå i 
tillitsapparatet helst i en periode på 4-6 år. Mulig om det er ønskelig for enkelte kan possisjoner rulleres. Dog må det være 
anledning og aksept for og tre av om omliggende forhold krever det. Likeså må vi ta høyde for at noen kan bli utnevnt til 
høgre verv og forlater oss brått. 
 
Klubben har noen nøkkelverv som: 
Kasserer 
Leder  
Sekretær 
 
Leder Gunnar Handberg har nå hatt jobben i 2 år og medelte i fjor at han ønsker avløsning. Gunnar har gjort en god jobb for 
klubben som leder og deltaker i andre oppgaver. Valgkomiteen vil gjerne takke Gunnar for hans innsats for klubben så 
langt. 
 
De som ellers er på valg i år er: 
Lars Farnes, Martin Haugestad og Geir Håvard Ingdal. Alle har sagt seg villig til å fortsette i styret 
 
Klubben er takknemlig for at dyktige personer vil gi av sin fritid for medlemmenes beste. 
Valgkomiteen har tidligere etterlyst kvinner til verv i klubben og vi mener nå at vi er i ferd med å få dette ønsket oppfylt. I 
styret har vi allerede Tove I. Løvås og Lena Borlaug som vara til styret. I tillegg har vi flere kvinner i nøkkelverv. 
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I tillegg til valgkomiteens innstilling er det fra medlemmer innkommet følgende forslag på person til valg innen fristen: 
 
Fra Tove og Hans Anton Naper 
Som sak på årsmøtet 9. februar 2013 foreslår vi Lars Farnes som ny leder i Norsk Breton Klubb. Lars Farnes har vært 
medlem i Norsk Breton Klubb i mange år. På 1980-tallet var han klubbens viseformann. Vi finner det naturlig at klubbens 
nestleder velges som ny leder av Norsk Breton Klubb. 
 
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 9. februar 2013: 
 
Styret: 
Hege Meldal leder  Ny for 1 år 

Martin Haugestad Gjenvalg for 2 år 

Kenneth Sveen Gjenstår 1 år 

Arne Abel Lunde         Gjenstår 1 år  

Geir Håvard Ingdal Gjenvalg for 2 år            

Tove Irene Løvås Gjenstår 1 år     

Morten Løken Ny for 2 år         
 
Vara.: 
Lena Borlaug Gjenstår 1 år 

Baard Birkeland Gjenstår 1 år 
 
Revisorer: 
Asbjørn Johnsen         Gjenvalg for ett år, 
Marit Paulen Gjenvalg for ett år, 

 
Valgkomite: 

Kjell Engen Gjenstår 1 år 
Arild Dystland Gjenstår 1 år 
Rolf Arne Tønseth Gjenstår 1 år 
Gunnar Handberg Ny for 2 år 

 
Valgkomiteen for år 2012. 
Kjell Engen, Rolf Arne Tønseth og Arild Dystland 
 
VKs forlag inneholder 2 nye navn fra forrige periode. Disse 2 er kjent for de fleste innen Breton-miljøet, men vi tar med en 
kort presentasjon av Hege Melldal og Morten Løken. 
 
Hege Meldal. 

Personalia : 49 år og bosatt i Bodø i 22 år. Opprinnelig fra Nord-Trøndelag. Yrke: veterinær og driver egen klinikk, samt 
jobber som seniorrådgiver innen smittevern og infeksjonssykdommer, beredskap og miljøretta helsevern hos Fylkesmannen 
i Nordland. 
Tidligere/andre tillitsverv og funksjoner : leder av hundeutvalget i Bodø Jeger og Fiskerforening i 1995, jaktprøveleder, 
kasserer og nestleder i NBK fra 2004 til 2010. Fase 1 og 2-instruktør på dressurkurs FKF fra 2006, jaktprøvedommer fra 
2007, leder av lokalt dommerutvalg i Salten 2009 – 2011. 
Hunde- jakthistorie : Har gått på rypejakt med og uten hund siden 1981. Fikk min første hund i 1989. Har hatt 5 breton og 2 
settere. 2 Breton i VK, 2 Breton er premiert i UK og AK, mens nåværende unghund er upremiert. 
 
Morten Løken 
Da jeg fikk min første Breton i 1994, visste jeg lite om at livet mitt skulle bli preget så til de grader av hundehold. Jeg kan 
med hånden på hjertet si at den dagen jeg ikke har hund lenger er jeg enten sengliggende eller død. Den 21. august 1994 
hentet jeg Terri (Enfant Terrible) på Fornebu. Jeg var så heldig å få kjøpt en ferdig opptrent tispe på 2,5 år. Selgeren var 
Svein Hjelle. Hun var vel en av de beste jakthundene jeg har hatt.  Beklageligvis døde hun av kreft 6,5 år gammel. Terri er 
indirekte årsak til at jeg har holdt meg til rasen. Jeg har hatt noen uheldige investeringer av hunder som alle har vært supre 
jakthunder, de har av forskjellige grunner ikke kunne brukes til avl. Ettersom en av mine mål har vært å få fram gode 
avlshunder, har jeg valgt å omplassere hundene. Aldri med lett hjerte, men alltid med en visshet om at de har kommet til 
gode hjem. De lever alle i beste velgående og jakter og koser seg med sine nye eiere. En av hundene "BOSS" ble i 2007 kåret 
til årets unghund i Norsk Breton Klubb. Han er sønn av Pronto, som sikkert alle vet vant NM høyfjell vinter 2011.  
Nå er det XO og Fam som gjelder. Som sagt, livet hadde ikke vært det samme uten hund for da hadde ikke Nina og jeg møtt 
hverandre heller. Hundedressurkurs endte i giftemål og barn.  
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Sak: 9. Forslag til årsmøtet fra styre 
 

a. Styret foreslår ingen endring av kontingenten i 2014. 
b. Nye lover Norsk Breton Klubb grunnet ny lovmal NKK/FKF 

 
 

Lover
 
for Norsk Breton Klubb stiftet 25. februar 1957 

Vedtatt av generalforsamling den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 9. februar 2013  

Kapittel 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 Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel 

Klub (NKK). Klubben og dens medlemmer er forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.  

Klubben er en raseklubb for rasen definert i FCI standarden som Breton.  

Klubben har verneting i Trondheim. 

§1-2 Formål 

Klubbens formål er å ivareta raseansvaret for Breton i Norge etter den til enhver tid gjeldende delegering for raseansvar fra 

NKK. NBK skal: 

- arbeide for å høyne bretonens generelle kvalitet, 

- bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og fremme et ansvarlig hundehold, 

- ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, 

- arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder,  

- gjennom sitt avlsarbeid, høyne bretonens generelle kvaliteter med hensyn til helse, eksteriør ihht til 

rasestandarden og jaktegenskaper.  

Disse målsetningene skal fremmes gjennom 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 Klubbens organer    

- Årsmøtet  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite 

- Revisor 

 

Kapittel 2 Medlemskap og krav til dette  

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte medlemskap for person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på 
medlemskap i klubben. Person som er 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. 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  
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§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBK, FKF og NKKs virksomhet samt å følge NBKs, FKFs og NKKs lover og 

bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med 

slik de er fastsatt av FKF, NKK eller NBK  

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til 

klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner, gjelder i sin helhet.  

Kapittel 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, som 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 10 fullmaktsstemmer.   

Forhåndsstemmer skal være klubbens leder i hende før Årsmøtet begynner. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg. 

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.    

Styret skal kalle inn til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet enten pr post, e-post, 
i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens Internett hjemmeside.  

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/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 

uker før møtedato.      
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§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) godkjenne distriktskontakter foreslått av styret, 

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, og 

i) velge: 

- Leder for 1 år   

- 6 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år   

- 2 Revisorer for 1 år.  

- Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 1 år 

Personer som er dømt eller som er under tiltale for brudd på Lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd, eller som i følge 

forvaltningsvedtak ikke har rett til å eie eller føre tilsyn med dyr, kan ikke inneha 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  

Ekstraordinært 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.  

Kapittel 4 Styret m.v.  

§4-1 Styret  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene 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, FKF og NKK. 

§4-3 Styrets oppgaver 

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, 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen, og 

- oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte. 
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Kapittel 5 Årsmøtevalgte komiteer  

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består 3 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme 

forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 

Komiteen er valgt direkte av årsmøte og rapporterer direkte til årsmøte.  

§5-2 Revisor 

Årsmøtet velger to revisorer. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøte. 

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

Kapittel 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes 
FKFs styre 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 

Æresmedlem 

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. 

 

Gullmerke 

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.  

 

 

  



Breton-Info Side 34 

 

Husk at NBK Landstreff 2013 skjer i Alta  
 
 

 

Landstreffet i år skal arrangeres i Alta 5-7 juli. Alta er en kommune i det vestlige Finnmark, med bystatus siden 2000. Den 
grenser i nord mot Hasvik, Hammerfest, Loppa og Kvalsund, i øst mot Porsanger, i sør mot Kautokeino og Karasjok, og i vest 
Aadministrasjonssenter. Alta er berømt for helleristningene som ble oppdaget i1973 og står på UNESCOs Verdensarvliste, 
og har det største antall helleristninger og hellemalerier laget av en jeger-fisker befolkning i Nord-Europa.  

Alta kan by på mange severdigheter og her er bare noen av dem: 

• Alta Museum. Museet vant i 1993 prisen som "Årets Museum" i Europa, og har en rik utstilling av den lokale 
historien som er 10-12 000 år gammel. www.alta.museum.no  

• Tirpitz Museum. Dette museet ble åpnet i 2005, og har utstillinger og historie i forbindelse med andre 
verdenskrig.  

• Sautso. Altaelvadalen er verdenskjent for sin flotte natur, og er europas nordligste canyon. Altaelva er også kjent 
for å være en av verdens flotteste lakseelver. Elva har også Alta-demningen oppført øverst i Sautso. 
www.altalaks.no  

• Badeland – www.nordlysbadet.no  

Vi kommer i år til å ha tilhold i og rundt grendehuset i Øvre Alta, her vil bespisning foregå.  Innlosjering vil være på 
Wisløff Camping og Øytun folkehøgskole, som begge ligger i umiddelbar nærhet. Og vil du prøve deg på sjøørretfiske er 
det bare å ta fiskestanga med 
Vi vil om kort tid komme med mer informasjon rundt landstreffet og om programmet på klubbens nettsider. 

Velkommen 

DK Finnmark Vest  
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Husk også NBKs Vinterprøve Dovre 8.- 10. mars 2013 – flotte terreng 

Fredag: UK – AK Lørdag: UK – AK – VK Søndag: UK – AK 
 
Hovedkvarter/overnatting Furuhaugli 
 
Påmelding: Påmeldingsavgift kr. 400/450(VK) til bankgiro 4230.54.47506 seinest 14 dager før. Spørsmål vedr. påmelding til 
prøveleder, solfrid.laegdheim@c2i.net 
  
Husk reg.nr, klasse, dag og ev. annen fører enn eier i merknadsfeltet i nettbanken. 
 
Meld deg på. Er du nybegynner får du hjelp av våre rutinerte Breton venner. 

STØTT VÅRE SPONSORER: 

 

 

 

 


