BRETON-INFO
med
innkalling til årsmøte på
Quality Airport Hotel Stjørdal
lørdag 8. februar 2014
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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.
Styret inviterer til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal, lørdag den 8. februar 2014 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 8. februar:
12.00 – 12.15
Åpning og velkommen v/leder
12.15 – 15.30
Informasjon fra styret og AR
 RAS
 bekymringsmeldinger uønska atferd
 statistikker og rapporter - breton base og årbok
 annen informasjon fra avlsrådet
 eventuelt nytt fra DK`ene i Trøndelag
 informasjon om Landstreff 2013
16.00 – 18.30
Årsmøte
20.00 –
Festmiddag
Søndag 9. februar:
09.00 – 12.00
Interne møter
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SAKSLISTE ÅRSMØTE:
Sak 1.

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører
rett til å være til stede og forretningsorden

Sak 2.

Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

Sak 3.

Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 6.

Sak 4.

Regnskap for 2013 med revisorberetning, side 31.

Sak 5.

Kontingent 2015, side 34.

Sak 6.

Saker fremmet til årsmøtet, side 34:
6.1 – Endringer i klubbens lover, fra styret
6.2 – Endring / fjerning av «B-liste», fra Jan B Skrøppa og Anders Ellefsen
6.3 – Årsrapport fra AR, fra Anders Ellefsen
6.4 – Presiseringer/endringer krav Elitehund, fra Styret og Jan B Skrøppa.
6.5 – Endringer statutter Årets Hunder, fra Styret og Trygve Nordås.
6.6 – Fremtid Årboka, fra styret.
6.7 – Registrering av avvik på breton, fra styret.

Sak 7.

Budsjett 2013, side 43

Sak 8.

Valg – se valgkomiteens forslag, side 45
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Forretningsorden for årsmøte i Norsk breton klubb
Denne forretningsorden et supplement til klubbens lover og beskriver den praktiske gjennomføringa av årsmøtet og
etterfølgende protokollføring og er til hjelp for møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere. Årsmøtet kan på
ethvert tidspunkt endre forretningsorden.
1.

Åpning/konstituering. En representant for styret, fortrinnsvis leder, ønsker velkommen og gjør rede for antall
medlemmer til stede og fullmaktstemmer slik at årsmøtet kan godkjenne total antall stemmeberettigete.
Det opplyses om det er representanter til stede fra FKF eller NKK med talerett. Årsmøte bestemmer om eventuelle
andre observatører gis rett til å være tilstede.

2.

Godkjenning av innkalling og sakliste/dagsorden
Det vises til klubbens lover § 3.3. Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Styret
skal kalle inn til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkomne saker må ha vært styret i hende seinest 5 uker før
møtet. Hvilke saker som årsmøte må behandle, går fram av klubbens lover.

3.

Valg av møteleder
Styret skal ha forberedt forslag på møteleder, men det kan også komme forslag fra salen.
Møteleder overtar så ledelsen av årsmøtet.

4.

Valg av referent(er), tellekorps og to (2) til å undertegne protokollen
Styret skal ha forberedt forslag på referent(er), men det kan også komme forslag fra salen.
Møteleder ber om forslag fra salen på tellekorps og to (2) til å undertegne protokollen. Det skal velges to (2) eller fire
(4) til tellekorps.

5.

Møteleders oppgaver
a. Gi praktisk informasjon om gjennomføring av møtet, debatten og tidsramme
b. Passe på at de som har tegna seg på talerlista får ordet i riktig rekkefølge. Møteleder kan utpeke en
medhjelper til å holde orden på talerlista.
c. Passe på at talerne holder seg til saken
d. Motta og holde orden på innkomne forslag under møtet
e. Styre, sette strek og avslutte debatten
f. Passe på at årsmøtet gjennomføres og vedtak fattes i henhold til klubbens lover
g. Innlede kort til hvert punkt på sakslista og gi ordet videre til forslagsstiller eller hovedtaler
h. Kunngjøre avstemmingsresultat og gjengi vedtak som avslutning av hver sak
i.
Passe på at skisserte tidsramme overholdes
j.
Forsikre seg om at referent og protokollunderskrivere har fått med seg alle vedtak og antall stemmer

6.

Referentens oppgaver
Referent(er) skal skrive protokoll fra årsmøtet. I protokollen føres nøyaktig ordlyd i alle
stemmer for og i mot og protokolltilførsler.

forslag, vedtak med antall

Referenten(e) kan i tillegg føre inn momenter fra innlegg under de enkelte sakene.
Referenten(e) ferdigskriver protokollen innen 2 uker etter at årsmøtet er ferdig og er ansvarlig for å sende den til de
som skal undertegne protokollen.
Norsk breton klubb har en mal for årsmøteprotokoller.
7.

Oppgaver for de som underskriver protokollen
Være til stede i salen så lenge årsmøtet er satt.
Forsikre seg om at de får med seg alle innkomne forslag, avstemmingsresultat og protokolltilførsler
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Skrive under protokollen umiddelbart etter at den er mottatt og eventuelt videresende til den andre
protokollunderskriver
8.

Tellekorpsets oppgaver
Ved alle avstemninger, enten det stemmes ved å vise stemmetegn eller ved skriftlige avstemminger, er det
tellekorpset som teller stemmene.
Hvis det er to i tellekorpset, skal begge to telle hele årsmøtet og skal oppgi til hverandre de tall de har kommet fram til
og enes om stemmetallene. Hvis det er fire i tellekorpset, kan årsmøtet deles i to, slik at to medlemmer av tellekorpset
teller en halvpart av årsmøtet.
Tellekorpset leverer sin beslutning om stemmetall til møteleder.

9.

Regler for avstemminger
Det kan bestandig kreves skriftlig avstemming. Personvalg der det er flere enn en kandidat, avgjøres bestandig med
skriftlig avstemming.
a. Oppløsning. Vedtak om oppløsing krever ¾ flertall
b. Lovendringer. Vedtak om lovendringer krever 2/3 flertall
c. Andre saker inkludert valg, avgjøres med alminnelig flertall

10. Regler for debatten
Møteleder leder debatten, se punkt 5. Årsmøtedeltakere tegner seg på talerlista ved håndsopprekning. Møteleder skal
avbryte innlegg fra personer som ikke har tegna seg på talerlista.
Debatten og rekkefølge på talerlista avbrytes hvis noen ber om innlegg angående dagsorden eller kommer med
saksopplysninger. Innlegget skal da starte enten med til dagsorden eller saksopplysning.
I utgangspunktet er ikke innlegg tidsbegrensa, men møteleder kan avbryte eller sette tidsbegrensinger hvis det
vurderes som nødvendig.
11. Regler for protokolltilførsler
Den som ønsker en protokolltilførsel må utforme denne skriftlig og levere til møteleder mens årsmøtet er satt.
Protokolltilførselen skal være datert og undertegnet. Møteleder leser opp protokolltilførselen slik at årsmøtet er kjent
med denne. Møteleder gir protokolltilførselen til referenten(e).
12. Avslutning av årsmøtet.
Møteleder avslutter og gir ordet til sittende leder, som foretar den offisielle avslutning av årsmøtet. Til slutt gis ordet
til eventuelt nyvalgt leder.

Breton-Info

Side 5

Sak 3.

Årsberetning fra styret og avlsrådet.

Årsberetning fra styret
Styremedlemmer: Styret har bestått av Hege Meldal leder, Arne Abel Lunde nestleder, Kenneth Sveen kasserer, Tove I.
Løvås, Martin Haugestad administrativ leder avlsgruppen, Morten Løken DK-ansvarlig og Geir Håvard Ingdal. Styret har ikke
hatt noen fungerende sekretær dette året. Vararepresentanter: Lena Marie Borlaug og 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 og 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. Datautvalget har bestått av leder Arne Klingsheim, Bjørn Sakariassen, Kjetil Andresen og Tor Einar Jørgensen.
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen og Tove Naper. Redaktør Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av
internettsidene: Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Anne Merethe Jørgensen, avløst av Inger Lise Ingdal Ansvarlig for
medlemsregisteret både som service mot medlemmene og koordinator mot NKKs sentrale register: Jan Monsen
Utenlandskontakt: Lars Farnes
Styrets arbeid i 2013
Styret har i 2013 arbeidet med ordinær drift av klubben. Dessverre viste det i løpet av året seg at klubbens driftsrutiner ikke
fungerte som forutsatt på alle områder. Styret har gjennom året tatt grep for å rette på dette, og disse rutinene er nå på
plass igjen.
De nye internettsidene har krevd mye arbeid og som en følge av dette er det arbeidet med en kommunikasjonsstrategi der
blant annet ansvaret for publisering av ulike typer nyheter skal klargjøres.
Klubbens lover er på nytt gjennomgått etter at FKFs lovkomite godkjente lovene fra årsmøtet 2013 under forutsetning av at
lovene vedtas i henhold til lovmalen på årsmøtet 2014. Styret har også utarbeida forslag til forretningsorden for årsmøte
for å unngå eventuelle uklarheter, både formelle og praktiske ved gjennomføring av årsmøte.
Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) er laget på bakgrunn av jubileumsboka, data fra DogWeb og bretonbasen, avlsplanen for
2011 – 2016 og avlsrådets og styrets erfaringer og vurderinger. RAS er sendt NKK for godkjenning.
En arbeidsgruppe utgått fra styret har arbeidet med et system for registrering og behandling av informasjon om hunder
med uønska atferd.
Avtalen med Strinda smådyrklinikk om avlesning av HQ-tall er formalisert, og Gunnar Handberg bidratt i dette arbeidet.
Avtalen sikrer NBK rettighetene til resultatene. Det er også avtalt en pris på NOK 150 for hvert bilde.
Pr. 31. desember 2013 var medlemstallet 1 000 og ved samme tid i 2012 var dette 986. Dette er en økning på 14
medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige nye valpekjøpere er kollektivt innmeldt.
Styremøter: Styret har i 2013 avholdt 10 styremøter, hatt ei arbeidshelg og behandlet 47 saker. Styret har vært
beslutningsdyktig i alle styremøter, og varamedlemmene deltar rutinemessig på styremøtene. Styrereferatene er lagt ut på
internettsiden.
Æresmedlemmer
Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar.
Representasjoner
Klubben har vært representert på FKFs Fuglehundting v/ nestleder Arne Abel Lunde. Hege Meldal eller Arne Abel Lunde
representerer NBK i raseutvalg (RU). Martin Haugestad har representert NBK i felles avlsråd (FA). Klubben er representert i
FKFs styre ved Nils B. Skaar, samt i dommerutvalget der også Odd Harald Sørbøen er representant.
Tore Sørensen er vår kontaktperson for DNA- prosjektet som er et samarbeid med den amerikanske breton klubben og
UCDavis. I 2013 ble den første artikkelen fra prosjektet publisert. Artikkelen handler om slektskap mellom ulike raser og
gatehunder. Det arbeides med å finne en hensiktsmessig måte å presentere funnene i norsk språkdrakt. NBK ga i 2012 USD
1000 til DNA-prosjektet, og NBK står derav oppført som offisiell delsponsor for DNA-prosjektet i USA.
NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske breton klubben (AICEB) i år.
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Prestasjoner
Breton vant i 2013 NM lag vinter og ble nummer tre under NM lag på Kongsvold. Styret vil rette en takk til de som stiller
opp og representerer rasen vår i lagkonkurransene generelt, og en stor gratulasjon til alle på vinnerlaget fra Andøya. En stor
prestasjon også av First Bullett Samson Sorensen som vant Rjukan Grand Prix. Styret viser forøvrig til fyldig dekning av
resultater som avlsrådet har redegjort for i sin årsmelding.
Utmerkelser
Gunnar Handberg ble tildelt NKKs sølvmerke under Dogs4all i november for langvarig og stor innsats. Styret gratulerer!
Arrangementer
NBK har i samarbeid med de øvrige gruppe 7 klubbene arrangert Fellesutstillingen Østlandet og for Midt-Norge.
Jaktprøver
Vinterprøven ble avholdt på Dovre med god oppslutning og godt teknisk gjennomført arrangement. Høstprøven ble i 2013
arrangert i Ålen. Dette var også svært vellykka, og NBK skal arrangere begge prøvene her i 2014. Styret anser det som
meget viktig at NBK har sine to prøver, da det erfaringsmessig kommer flere breton på disse prøvene enn øvrige prøver. En
stor takk til de som påtar seg å arrangere klubbens jaktprøver.
Landstreff
Landstreffet 2013 ble arrangert i Alta av DK i Finnmark vest, Gunnar Guttormsen, og hans medhjelpere. Allerede i februar
ble det klart at ingen styremedlemmer hadde anledning til å reise nordover til treffet, noe som vi beklager på det
sterkeste. Kjell Engen påtok seg å representere styret og overbringe en hilsen, tusen takk for det.
Det var som vanlig ei hyggelig helg med hundeprat, god mat og ulike aktiviteter. Finnmark kunne denne helga dessuten by
på godt vær, i alle fall helt til utstillinga starta. Fredagskvelden bød vertskapet på grillet laks, kortreist og selvrøkt. Lørdag
var det leirdueskyting, der Freddy Lillevik ble vinner av den uhøytidelige konkurransen. Og tradisjonen tro også
apportkonkurranse, der Pålamalmen's Krozza til Lina Andersson apporterte raskest. Tore Sørensen informerte om siste nytt
fra DNA-prosjektet på UC Davis, og Randi Mathisen orienterte forsamlinga kort om nytt fra avlsrådet. Stor stemning og god
mat under festmiddagen på kvelden der vi fikk servert nydelig reinkjøtt. Utstillingsdommer søndag var Trygve Heyerdahl.
BIS ble Bekkauren's Pia og BIM ble Litjåsen's De Rene. Ettersom Pia var "full-certa" fra før, gikk dagens Cert til Rene. Ivrige
unger fikk også prøve seg i ringen under barn&hund. Vi gratulerer vinnerne og takker alle som bidro til landstreffet!
Årbok
Også i 2013 har klubben gitt ut årbok, denne gang gjeldende for 2012. Det er Tor Einar Jørgensen som har hatt
redaktøransvaret, med hjelp fra Arne Klingsheim som har hatt hovedansvaret for tabeller og statistikker. De øvrige
medlemmene av datagruppa har også bidratt. Jan Erik Jensen, Randi Mathisen, Anniken Mjåland, Lena Borlaug, Ivar Myrli,
Kenneth Sveen, Monica Tallhaug og Freddy Lillevik har skrevet jaktprøvekritikker. Utstillingskritikkene er renskrevet av Jan
Monsen. DK`er, Randi Mathisen med flere har hatt ansvar for annonser og sponsorer. Kenneth Sveen har stått for
korrekturlesing. Styret er kjent med det enorme arbeidet som ligger bak dette dokumentet og er imponert over en
bidragsyternes innsats.
Årboka ble lagt ut på nettet, og de som ønsket det, bestilte trykt utgave, noe som viste seg å være under 40 stykker. Det var
omtrent samme antall som bestilte den trykte versjonen i 2012. Årboka er ett av klubbens ”varemerker”, men å lage den
tradisjonelle årbok er svært arbeidskrevende og på grunn av forskjellige forhold har den dessverre også inneholdt noen feil.
Vi har også slitt med å få kritikkene fra arrangørene og ikke alle kritikker er kommet på plass. Dette, sammen med utgiftene
til trykking, og det faktum at et fåtall bestiller den trykte utgaven av årboka, gjør at årbokas framtidige innhold og
presentasjonsform er diskutert. En arbeidsgruppe bestående av Odd Harald Sørbøen, Martin Haugestad og Arne Klingsheim
har derfor sett på alternative løsninger framover. Styret har på bakgrunn av denne rapporten fremmet forslag om å legge
ned årboka i papirversjon på årsmøtet 2014.
Breton Base (BB)
Nye BB er i full drift med moderne programmer og nytt innhold. Arne Klingsheim og hans hjelpere gjør en formidabel jobb
for å holde BB oppdatert og innføre forbedringer slik at BB blir ett ennå bedre verktøy i avlsarbeid og klubbdrift. Siste
versjon av BB som ble tatt i bruk i desember 2013, åpner for registrering av helseopplysninger. Styret takker for positiv
innstilling og ekstraordinær innsats.
Distriktskontaktarbeid
Våre distriktskontakter er i mange sammenhenger NBKs ansikt utad, og det viktigste kontaktpunktet for medlemmene.
Distriktskontaktene opprettholder kontakten mellom medlemmene, inviterer nye medlemmer inn i fellesskapet, bidrar til
aktivitetstilbud og styrker samholdet i klubben. DK’ene gjør derfor et svært viktig arbeid for NBK. Styret anser det som
svært viktig at det arrangeres DK-samling i forbindelse med årsmøtet. Informasjon om aktiviteter og tilbud i de ulike
distriktene publiseres på internett, men DK`ene bruker også SMS, e-post og facebook i kommunikasjonen med
medlemmene. I 2013 har DK`ene i Finnmark Øst, Nordland Sør, Sør-Trøndelag, Østlandet og Vestlandet Nord bedt om
avløsning. Styret takker de avgåtte DK`ene for innsatsen og ønsker de nye velkommen.
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Samarbeid med andre raseklubber
Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom raseutvalg (RU) og felles avlsråd (FA). I tillegg korresponderes det via
e-post mellom klubbene. NBK samarbeider også i stor utstrekning med distriktsklubber om dressurarrangement, samlinger
etc.
Internettsidene
Ny internettside ble publisert i juni, men det viste seg snart at valgte løsning ikke imøtekom klubbens behov. Styret starta
derfor tidlig høsten 2013 arbeidet med å endre nettsidene, en prosess som ble foreløpig avslutta i løpet av arbeidshelga på
Gardermoen i begynnelsen av november. Tor Einar Jørgensen og Bjørn Sakariassen har dette året hatt svært mye arbeid
med internettsiden, og vi er takknemlig for at de ikke har gitt opp midt oppi strømmen av tilbakemeldinger. Utforming av
nettsiden kommer til å være oppe til vurdering også i 2014. Aller viktigst er imidlertid å få på plass gode rutiner for å holde
sidene oppdatert, samt jevnlig å presentere nytt stoff.
Bretonkalenderen 2014
Kalenderen for 2014 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember 2013. 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 for fine foto som er sendt inn.
Avlsråd (AR)
Avlsrådet har bestått av en avlsgruppe (faglig leder Christopher Høstmælingen, Randi Mathiesen, Freddy Lillevik, Rune
Østraat og Øystein Ahlstrøm) og en datagruppe (leder Arne Klingsheim, Tor Einar Jørgensen, Bjørn Sakariassen og Kjetil
Andresen). Administrativ leder har vært Martin Haugestad, som har hatt som oppgave å lette den interne
kommunikasjonen og oppgavefordelingen.
AR har 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.
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal utarbeide en importrapport. Rapporten er tenkt å være et av
grunnlagsdokumentene i arbeidet med ny avlsplan som starter neste år.
ARs administrasjonssekretær har gjentatte ganger bedt styret om å gjøre tiltak for å styrke ARs kompetanse og kapasitet i
forhold til arbeidets art og mengde. Styret har gjennom året søkt etter løsninger og personer og jobber fortsatt med dette.
Bladet Fuglehunden
Styret takker også dette året Marit Krogh for utmerket arbeid med våre sider som er allsidige, interessante og leservennlige.
Styret arbeider med en kommunikasjonsstrategi som blant annet vil se på innhold i Fuglehunden og på nettsidene.
Eksteriørutvalg
Jan H. Monsen leder av eksteriørutvalget. Utvalgets instruks finnes på nettet. I 2013 har de arrangert en
eksteriørkonferanse for dommere og andre interesserte 26. - 27. januar sammen med to andre klubber i gruppe. 7.
Tilbakemeldingene på arrangementet har vært svært gode.
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. Jan Monsen tar 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 Monsen for innsatsen og er
veldig glad for at han har sagt seg villig til å ha denne funksjonen også i 2014.
Valpeformidling
Anne Merethe Jørgens overtok stafettpinnen etter Ann-Katrin Handberg på begynnelsen av 2013. Høsten 2013 gikk så
stafettpinnen igjen videre til Inger Lise Ingdal. Styret takker Anne Merethe for innsatsen og ønsker samtidig Inger Lise Ingdal
velkommen inn i dugnadsgjengen.
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2013.

Hege Meldal

Arne Abel Lunde

Kenneth Sveen

Geir Håvard Ingdal

Tove Irene Løvås

Martin Haugestad

Baard Birkeland

Lena Marie Borlaug
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Årsrapport fra avlsrådet i NBK 2013
Medlemmer i avlsrådet
Administrativ leder: Martin Haugestad
Medlemmer: Randi Mathisen, Rune Østraat, Freddy Lillevik, Øystein Ahlstrøm og Christopher Høstmælingen.
Andre som bidrar med registreringer og opplysninger som AR har hatt stor nytte av, er Arne Klingsheim som bidrar med
statistikk og datakunnskap, 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, Steinar Skogli,
Kenneth Sveen og Monica Tallhaug har skrevet jaktprøvekritikkene som kan leses i Årboka og i Bretonbasen,
valpeformidlerne har vært Anne Merethe Jørgensen og Inger Lise Ingdal. Jan H. Monsen har renskrevet alle
utstillingskritikker for utstillingene i 2013. Alle fortjener stor takk for arbeidet de har gjort. I tillegg takkes datagruppa og
årbokkomiteen for sine gode bidrag.
Møter og aktivitet
Mesteparten av kontakten har foregått gjennom daglig e-poster og telefoner samt telefonmøter. Kommunikasjonen på epost har stort sett vært omkring forslag på hannhunder. Martin Haugestad har deltatt i Felles Avlsråd som NBK
representant og leder i 2013 (Felles Avlsrådet er et fora for avlsrådslederne i gruppe 7, stående fuglehunder).
Fødte kull i 2013
Det ble født 232 bretonvalper i 38 kull i 2013, 113 hanner og 119 tisper, mot 179 valper, 90 hanner og 89 tisper i 35 kull
2012. Oppdretterne har vært flinke til å samarbeide med avlsrådet. Det er i 2013 et generelt inntrykk av at det har blir født
litt for mange valper i forhold til etterspørselen. Det ble registrert 8 importer i 2013.
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
Smådyrklinikk.
Utstillinger/eksteriør
Utstillingsresultater 2013
Klasse

0 Premie

Sufficient

Good

Very Good

Excellent

JK

6

0

6

19

18

UK

1

0

4

6

11

AK

2

2

6

18

20

BK

2

1

11

30

52

VTK

0

0

0

1

1

CHK

0

0

0

0

2

Alle Klasser *

11

3

27

74

104

% Alle Klasser

5,0 %

1,4 %

12,2 %

33,5 %

47,1 %

* To hunder med KIP ikke med i statistikk
Det var i alt 157 breton som er bedømt 221 ganger på 45 utstillinger i 2013 mot 251 bedømminger i 2012.
Det er gitt i alt 104 excellent, 73 Very Good, 27 Good og 4 Sufficient. Prosentmessig fordeler dette seg på 47,1 % Excellent,
33,5 % Very Good, 12,2 % Good og 1,4 % Sufficient. Avlsrådet er meget fornøyd med at 80,6 % av premiene er av nest
høyeste valør eller høyere. Dette er på samme nivå som i 2012 (78,5 %), men med noe lavere andel excellent i 2013.
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NBK landstreff 2013
BIR: N S UCH Bekkauren´s Pia (SV 01 - Beyaz Töjre - N JCH Thunder and Lightening), Eier: Per Johnny Skjæran
BIM: Litjåsens Rene (Bekkaurens Mailo - N UCH N JCH Suhlegans Princess), Eier: Gunnar Guttormsen, Rene ble med dette
Norsk Utstillingschampion
Norsk Vinnerutstilling Dogs4All 2013
BIR: NO 47916/12 Bølhøgdas Hi Chanel (Vulcain de Saint Lubin - Coco de Vallon de la Rigaude). Eier: Bente og Svein Jøleid.
BIM: NO 21423/05 Hot Chilli (Vampire de Mas D`Eyraud - Langvads Sabelle) Eier: Tom Middelhuis . Hot Chilli ble med dette
Norsk Utstillingschampion.
Jaktprøver
Antall starter og premieringsprosent
Alle jaktprøvestarter i 2013 har ikke blitt registrert hos NKK, så tallene som er presentert her er noe ulike de reelle tallene.
Det mangler noen prøver. Komplett og oppdatert liste vil bli lagt ut på nettet straks de foreligger, og de vil komme i årboka
for 2013. Premieringsprosenten i 2013 var 18,6, omtrent det samme som i 2012.
Tabell 1. Antall starter og premieringsprosent fro breton i 2013
Kl
UK
Pr%
AK
Pr%
Vinter
153
24,2
206
19,9
Høst
124
20,2
161
21,1
Lav
26
42,3
14
7,1
Skog
54
18,5
Sum
24,1
19,8

VK
147
97
3
-

Pr%
15,0
14,4
0
14,6

Alle
506
382
66
54
1008

Pr%
17,8
19,1
21,2
18,5
18,6

Jaktlyst og viltfinnerevne
Gjennomsnitt jaktlyst og viltfinnerevne i 2013 ble henholdsvis 4,34 og 3,32 basert på 1008 starter for til sammen 222 ulike
hunder. Dette er omtrent som for 2012 og et resultat som viser at vi er på høyde med de andre rasene. Målsettingen for
jaktlyst i avlsplanen som går til 2016 er 4,2.
Årets Hund Jaktprøve 2013
1. N SE JCH NMFHv11 Velvet dei Fiorindo (Marly de Keralouan - Penny dei Fiorindo) 26 poeng, Tove Løvås/Nils B
Skaar
2. NJ(K) CH Brekkesagas Tiri (Kruttåsens Eir – Brekkesagas Nellie) 16 poeng, John A. Arvola/Ingrid Trane
3. Raunakkens Cox (Velvet dei Fiorindo - Raunakkens TA Roma Pøvarlægg ) 10 poeng, Nils B Skaar

Årets unghund jaktprøve 2013
1. First Bullet Samson Sørensen (Piney Run Sam - Bekkauren`s Tuxi) E/f: Nina Helberg Aurebekk / Jon Aurebekk
2. Orreskogens E-Lisa (Elvis du Bois Courcol - N JCH Raisavannet`s B-Guri), Anders Ellefsen
3. Orreskogens D-Marthe (Orreskogens B-Røm - Brustindens E-Ulla), Ole Johnny Hansen
Årets hund kombinert 2013
N J(K)CH NJCH SE JCH FI JCH NORD JCH Afrikantähti van`t Passant (S N UCH S JCH Suhlegan Tarzan – NORD JCH Tråslettens
Aabitte), eier, fører og oppdretter Vesa Virkkula
Årets hund utstilling 2013
Raunakkens Turbo (N SE JCH NMFHv11 Velvet dei Fiorindo – Raunakkens TA Roma Røvarlegg), eier Torkjel Fredin og
oppdretter Ronny Sagmo
NM-lag vinter 2013:
Gull til Bretonlaget! Gratulerer!
N SE JCH NMFHv11 Velvet dei Fiorindo (Pronto), Tove Løvås/Nils B. Skaar, fører Nils B. Skaar
Litjåsen’s Raisa, Henrik Wormdal
Orreskogens B-Røm, Hege Hukkelberg Tidemann, fører Morten Tidemann
Reserve:
Raunakkens Cox, Nils B. Skaar
Individuelle resultater I lag konkurransen:
1 VK, N SE JCH NMFHv11 Velvet dei Fiorindo
2 VK, Orreskogens B-Røm
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NM vinter 2013
1VK m/CK, Reisavannet`s Ja-Kaos, Jan-Erik Jensen
6.VK kval + 1.VK semi, Brekkesagas Tiri, Ingvild Trana og John A Arvola
2VK kval, Cessna Av Sarahkka, Anne G Bakkevold
NM- lag høyfjell 2013
Bronse til Breton
Raunakken’s Cox, fører Nils B. Skaar.
Toya, fører Jonny Aas
Brekkesaga’s Tiri, fører John A. Arvola/Ingrid Trane
Reserve: N SE JCH NMFHv11 Velvet dei Fiorindo (Pronto), Tove Løvås/Nils B. Skaar
Individuelle resultater i lag konkurransen:
3VK, Brekkesagas Tiri, Ingvild Trana og John A Arvola
NM Høyfjell 2013
2VK kval, 1VK semi, Toya, Jonny Aas
2VK kval, NJ(K)CH Brekkesagas Tiri, Ingvild Trana og John A Arvola
NM Skog 2013
Ingen premierte breton.
NM-lag lavland 2013
Breton nr. 5 med 30 poeng
Holmvass B Gilli, Arne Abel-Lunde
Stenhøj R Molte, Tom Middelhuis
Orreskogens B Maia, Anders Ellefsen
Reserve: Donna, Aril Engelstad
NM Lavland 2013
Ingen premierte breton.
Arctic cup 201
Ingen premierte breton.
Norsk Derby 2013
2 kval ND, 2 semi, Orreskogens E-Lisa, Anders Ellefsen
2 kval ND, Orreskogens D-Marthe, Ole Johnny Hansen
Rjukan Grand Prix 2013
1. Pr RGP, First Bullet Samson Sørensen, (Piney Run Sam - Bekkauren`s Tuxi) E/f: Nina Helberg Aurebekk / Jon Aurebekk
Flott innsats! Gratulerer!
First Bullet Samson Sorensen vant også unghundklassen i Appetitt Cup.
Jakt championer i 2013
NJ(K)CH Brekkesagas Tiri (Kruttåsen´s Eir – Brekkesagas Nellie) Eier: Ingvild Trana og John A Arvola
Utstillingschampionater i 2013
NUCH Ruth (Tom – Suhlegan Supernova) Eier: Hege og Morten Tidemann
NUCH Litjåsens Rene (Bekkaurens Mailo - N UCH N JCH Suhlegans Princess) Eier: Gunnar Guttormsen
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Elitehundregisteret
Elitehundregisteret består av hunder med 1AK på jaktprøve i Norge og 1AK/BK på utstilling før 2013. Fra 2011 har kravet til
utstilling vært VG. Hunden må ha kjent HQ tall, samt at eier må være medlem av NBK. Vi gratulerer eiere av nye elitehunder
i 2013:
Navn
Pollistas Yvon Mau

Regnr
13691/07

Far
MK Falco

Tråslettens Sokira

NO37263/09

Traåslettens
Wirco

Stenhøj R Molte

DK15934/2010

Donna

NO49412/10

Mikko

NO49409/10

NUCH Ruth

NO45299/09

Ubrik du Mas
d’Eyraud
Tråslettess WT
Rapp
Tråslettess WT
Rapp
Tom

Far Si Pie

NO38815/11

Kattuglas Buster

Mor
Marie Chocolate
Royal
Int Nord UCH Dkv-10
JKCH Bonnee des
Plaines d’Auxennes
Steinhøj Ness
Bekkaurens D
Dreamline
Bekkaurens D
Dreamline
Suhlegan Supernova

Eier
Mathisen, Karin
Rones, Jens-Harald

Middelhuis, Tom
Antonius
Engelstad, Arild
Johnsen, Oleif
Johannes
Tidemann, Morten

Langvads Sabelle

Venaas, Andreas

NO37693/10

FR UCH FR VCH
Uman du Bois
Courcol
Peik

Tilleråsens Tuva

Ingdal, Inger-Lise

Reisavannets JA Ayla

NO33605/10

Alex Dei Fiorindo

Reisavannets B-Java

Holte, Jan Gunnar

Tromsørypas PE Hero

13502/08

Kruttåsens Eir

Edvinsen, Stig Even

Storbakkens Aika

NO35145/09

Storbakkens FS Maya

NO46813/10

N SE JCH NMF
Hv11 Velvet dei
Fiorindo
DK JCH Syrach

N S UCH Bekkaurens
Pia
NJCH Brustindens E
Frøy

Cessna av Sáráhkká

22884/08

NUCH TP Odin

NJCH Brustindens E
Frøy
Akira

Frøya

26862/08

Møysalens Kiro

Tråslettens Lory

Bakkevold, Anne
Grethe
Dahl, Robin A

Sætertunets Eik

NO33543/10

Tromsørypas PE
Hero

Vestløkkas Atetra

Borlaug, Lena Marie
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Nye kull 2013
Oppdretter

Kennel

Født

T

H

Håland, Jan

Pollistas

09.10.13

2

4

Regnr
09342/02

Lekanger, Åge
Johan

Holte, Jan
Gunnar

Stråmyrans

Synnermoens

Sørensen, Tore

17.03.13

10.09.13

07.09.13

1

2

3

13690/07

Pollistas Opal
Nera

12037/01

Tråslettens OBoy

4
NO38815/11

Far Si Pie

17162/04

Litjåsens P

6
NO33605/10

Reisavannets
JA Ayla

AKCSR61567001

Jalo’s Blizzard

4
19810/04

Båtnes, TorEivind

Reisavannets

Aure, Petter

Olsen, Roger
Thrane

Skjæran, Per
Johnny

Skjæran, Per
Johnny

09.03.13

24.03.13

3

1

Tromsørypas

Tromsørypas

15.12.212

30.01.13

05.02.13

4

5

3

Jalo’s Blizzard

AKCSR09150209

Locar Shooting
Star Zela

17934/01

Kaos

03882/06

Holmevass
Topsy

2

4

04.01.13

1

Kruttåsens
Xena

22721/05

Reisavannets B
Aylo

19811/04

Bekkaurens Pia

21729/06

Reisavannets
Askeladd

NO34628/09

Tromsørypas
AM Tea

3

5

SE13220/2010
Midtfjellets

24.03.13

4

1
21983/07

Skrøppa, Jan
Bjarte

Granhus, Trude
Finstad
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JBS

Hevishots

25.03.13

15.09.13

2

4

Zeus

5
NO50833/10

Østraat, Rune

Orreskogens BTroy

04126/05

DK11931/2005
Qviller, Kjersti

Bekkaurens
Tuxi

AKCSR61567001
3

NO55222/10
Kruttåsens

Far/Mor
Blåbærhaugens
Pan

Vanity Mille
SA Traste
Midtfjellets Cat
Claw

NO36706/10

Ismenningens
A Kasper

NO45559/11

Reisavannets
ZR Zelica

1

16583/05

Ari

26863/08

Lotte

4
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Lekanger, Åge
Johan

Stråmyrans

Landau, Kurt

Vinterfjellets

Ellefsen, Hege
Bjørge

Handberg,
Gunnar

21.09.13

2

6

Tråslettens
O’Boy

21421/05

Shakira FF

AKCSR19087105

Peter Gunn

24964/06

Bråke-Bøtta
Pippa

2

4

LOF7255899/31973
Orreskogens

Kvaal, Lars
Rikard

Vedeler, Anne
Lise

17.03.13

12037/01

06.09.13

29.08.13

Kamvatnets

Litjåsens

Kolsvik, Terje

11.07.13

05.08.13

22.05.13

4

6

3

1

2

4
19549/04

Brustindens E
Ulla

LOE1973665

Jambo de Casa
Ato

NO34626/09

Tromsørypas
AM Amber

3

05363/04

JBS Vill Bill

NO37745/10

Kamvatnets
Hipp Hurra

02502/08

Tråslettens
Tsar

11934/08

Litjåsens Rikke

1

5

NO34112/10

Raunakkens
Turbo

NO36706/10

Ismenningens
A Lotta

4

NO55221/10
Løken, Morten

Kvikksteps

12.06.13

5

1
LOF263208/0
NO36704/10

Aarvold, Espen

Abel-Lunde,
Arne

04.06.13

Holmevass

Middelhuis,
Tom Antonius

Hansen, StigHåvard

Båtnes, Tor
Eivind
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06.06.13

17.05.13

Storbakkens

Reisavannets

08.04.13

10.03.13

5

3

4

4

5

Elvis du Bois du
Courcol

1

Orreskogens B
Røm
Femme Fatale
de la Source
aux Perdrix
Ismenningens
A Kasper

05698/08

Vestløkkas C
Lykke

14086/02

Midtfjellets Jo

08401/07

Homevass B
Gilli

21423/05

Hot Chilli

DK15934/2010

Stenhøj R
Molte

3

1

NO55222/10

Orreskogens B
Troy

19548/04

Brustindens E
Frøy

LOF246409

Carl d’Ar Roc’H
Bernez

2

3
22724/05

Reisavannets
B-Java
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LOF246409
Sagmo, Ronny

Raunakkens

29.01.13

1

6
04158/07
NO34111/10

Guttormsen,
Trond

02.07.13

Nordhagen,
Janne

22.11.13

Tråslett, Bjørn

Sørensen, Gitte
Hjorth og
Bergh, Hallgeir

Tråsletten

Vanity

Burud, Trond

17.04.13

16.04.13

Brevik, Tom
Hening

10.04.13

Lindset, Ellen
Sofie

21.03.13

Aas, Jonny

14.03.13

Berentzen,
Jarle

Geilane

Hjelle, Svein

Brufjorden

Tønseth, Rolf
Arne

22.10.13

Mørkvedmarka

12.03.13

26.02.13

14.02.13

1

7

1

1

4

2

2

5

3

3

4

4

Carl d’Ar Roc’H
Bernez
Raunakkens TA
Roma
Røvarlegg
Raunakkens
Cox

NO47863/09

Tulla

NO39869/09

Echo

NO44972/11

Evita Chablis

02502/08

Tråsletten´s
Tsar

NO37264/09

Tråsletten´s
Svabø

LOF246570/30994

Cyrano De
Saint Lubin

NO45049/10

Bølhøgdas Fara

17028/02

Trico

NO48730/09

Lundbjörkens
Aifos

NO59204/09

Havredalen´s
Kritt

09130/05

Hågakollen´s
Lana

01475/03

Tråsletten´s W
T Rapp

S40540/2008

Red Garlic´s
Kardemumma

LOF224013/27680

Uman

14923/04

Toya

0

4

0

3

3

2

2

N DK UCH NV12 Zeus

2
DK17704/2009

Aulumboens CKita

LOF254218

Deco

06754/05

Brufjorden`s
EB Assi

13502/08

Tromsørypa`s P
E Hero

22723/05

Reisavannet`s
Zenta

4

3

Helsetilstand
Hoftekvalitet
Hoftekvaliteten har ikke utviklet seg i verken negativ eller positiv retning de siste 10 årene. Gjennomsnitt HQ-tall for hvert
år har ligget i område 0,93 til 0,96. Selv om de høyeste HQ-tallene har kommet de siste årene har ikke % andelen hunder
med C,D eller E hofter blitt redusert. Hunder med E-hofter har heldigvis blitt redusert til bare en hund i løpet av de siste 4
årene.
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Hoftebilder fra 2013 har dessverre vist flere kull med 100 % HD i kullet. Dette er etter kombinasjoner der minst en av
foreldredyrene har HD C og ofte med lav HQ indeks for kombinasjonen, men innen for kravet til samlet indeks på 210. All
statistikk avlsrådet er kjent med viser en dobling i forekomsten av HD hos avkommene når en av foreldrene har HD.
Foreløpig statistikk viser at i kullene med de høyeste samleindeksene for HQ er andelen avkom med HD vesentlig lavere en
gjennomsnitt for rasen.
Avlsrådet mener at målet må være en fortsatt fremgang i hoftekvaliteten hos breton.
Utvikling i hoftekvalitet fra 2002 til 2012
År
Antall
HQ-tall
Røntget
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

98
70
144
105
94
120
129
126
108
74
83

0,945
0,941
0,948
0,936
0,938
0,936
0,939
0,940
0,953
0,962
0,954

HD %
C-D-E
19,4
27,1
17,4
23,8
24,5
30,0
29,5
35,7
25,0
25,7
31,3

Prosent
A
56,1
54,3
65,3
61,0
61,7
50,8
45,7
37,3
43,5
54,1
49,4

B
24,5
18,6
17,4
17,1
13,8
19,2
24,8
27,0
31,5
20,3
19,3

C
14,3
15,7
13,2
13,3
17,0
20,8
20,2
22,2
13,9
18,9
20,5

D
3,1
8,6
4,2
7,6
6,4
7,5
7,8
13,5
11,1
5,4
10,8

E
2,0
2,9
1,0
1,1
1,7
1,6
1,4
-

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. Det har ikke vært vanskelig for avlsrådet å finne hannhunder med høy nok HQ indeks til tispene vi sender ut
forslag til slik at sum blir over 210. Men manglende framgang I HQ-tall/HD i de siste årene viser at strengere utvalg av
avlsdyr er nødvendig for å nå målet i avlsplanen på 0,96 i gjennomsnittlig HQ indeks i 2016. Effekten av kravet til høyere
samla HQ-indeks i den nye avlsplanen kan først evalueres når det foreligger resultater fra flere årskull.
For å unngå reduksjon i den genetiske bredden i den norske populasjonen har NBK ikke villet innføre strengere krav for avl
enn det vi har i dag. Omkring en fjerdedel av valpene som er født i 2013 kommer fra kull hvor en av foreldrene er importer
som ikke har vært brukt tidligere. Hvis denne trenden holder seg vil den genetiske bredden være god, og en kan derfor anta
at det vil være mulig å øke krav til foreldredyr i framtida for å gi bedre framgang i hoftekvalitet.
Avlsrådet vil i det kommende året se på hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig for å nå målet med bakgrunn i det
tallmaterialet som foreligger. Økt røntgenfotografering er et viktig tiltak for å få bedre sikkerhet i indeksberegningen.
Påminning om hofterøntgen vil bli sendt ut til eiere med et år gamle breton som tidligere år.
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.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 avlsrådet ikke gjøre noe annet en å informere om dette ene tilfellet.
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 og fryktsomhet. Det
finnes enkelte hunder og linjer, der dette med mye lyd (losing/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
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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 på grunn av gemyttavvik.
Avlsrådet har i året som gikk brukt mye energi på å sette fokus på uønsket gemytt i avlsarbeidet. Avlsrådet vil i framtida gi
informasjon om gode og dårlige gemytt egenskaper til medlemmene og være svært oppmerksomme på å unngå godkjenne
hunder i avl som viser dokumentert uønsket adferd mot andre hunder eller/og bjeffer mye.
Bruksegenskaper
I NBK er jaktlyst og viltfinnerevne prioriterte avlsmål, siden breton først og fremst er en jakthund.
Status jaktlyst og viltfinnerevne: Gjennomsnittlige karakterer for jaktlyst og viltfinnerevne for 2013 var henholdsvis 4,34 og
3,32. Tilsvarende tall for årene 2009 - 2012 er: 4,3/3,1 – 3,95/3,17 – 3,95/3,54 - 3,95/3,54.
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.
Det er overraskende mange av tispeeierne som ikke har viltfinnerevne som den høyest prioriterte egenskapen når de leiter
etter hannhund til sin tispe. Det å finne fugl er jo selve essensen ved det å ha en stående fuglehund. Avlsrådet ønsker at
oppdrettere prioriterer viltfinnerevnen høyere i fremtiden. Jaktlyst og viltfinnerevne henger nøye sammen, gjennomgående
er det ønskelig med en høyere jaktlyst i populasjonen for å øke viltfinnerevnen.
Eksteriør
Status: Andelen hunder med premiegrad Excellent på utstilling i 2013 var 47,1 %. Andelen er dermed noe lavere enn i 2012.
Det var 157 ulike hunder som ble utstilt i 2013. Avlsrådet opplever at noen oppdrettere er mer opptatt av eksteriør enn
jaktlige egenskaper, over tid er det uheldig. Utstillingsstatistikken viser at breton gjennomgående har meget godt eksteriør.
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 avlsrådet i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å
beholde den genetiske bredden for de beste jakthundene i populasjonen.
Sluttord
Oppsummering av erfaringer fra to-delt annonsering av kull
Gjeldende avlsplan har en todelt valpeliste ut i fra om de tilfredsstiller alle NBKs retningslinjer eller om det er mangler.
Dette var nytt fra 2012 og avlsrådet har måtte brukt mye tid på å plassere enkelte kull ut i fra intensjonen med todelingen.
Den er ment som en håndsrekning til de mer “ferske” oppdretterne som ikke er like godt kjent med NBKs avlsplan og
retningslinjer. Avlsrådet er bekymret for signaleffekten det gir når erfarne og etablerte oppdretterne velger å la være å
oppfylle alle kravene som står i retningslinjene. Det er også uheldig for nye generasjoner når det avles på ikke
fulldokumenterte, særlig når det gjelder de jaktlige egenskapene. Avlsrådet har stor respekt for den vedtatt 5 års plan, store
forandringer, særlig på indekssiden gjør at man mister grunnlaget for evaluering av effekten av det man har jobbet etter i 5
års perioden. Avlsrådet er derfor usikker på om klubben er tjent med en slik todeling av valpeliste i fremtiden.

Avlsrådet har i 2013 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.
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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 2013.
Avlsrådet I Norsk Breton Klubb, januar 2014
Mo i Rana/Trysil/Vallavik/Tromsø/Ås/Lillehammer,
Randi Mathisen/ Martin Haugestad/Rune Østraat/Freddy Lillevik/Øystein Ahlstrøm/Christopher Høstmælingen

Årsrapport fra Datautvalget
Datautvalget har i 2013 bestått av Bjørn Sakariassen, Tor Einar Jørgensen, Kjetil Andresen, i tillegg til Arne Klingsheim. Kjetil
Andresen har i løpet av året tatt over som DK. Datautvalgets oppgave er å drifte hjemmeside, indeksprogram og
Bretonbase, i tillegg leveres data til årbok, og avlsarbeid.
Vi har i løpet av året etablert ny hjemmeside. Dette har tatt litt tid men resultatene begynner å vise seg. Hovedfokus
fremover blir å få på plass innhold og hyppigere nyhetsoppdatering ved å involvere DK gruppene i sterkere grad.
Hjemmesiden blir veldig sentral fremover og det er vektlagt at mange nå skal kunne publisere nyheter.
På forsiden har en lagt vekt på det vanlige hundefolk er opptatt av. Derfor har bildegalleri, forum, jaktprøve- og
utstillingsresultater fått mye plass.
I arbeidet med hjemmesiden er det lagt vekt på at det skal bli enkelt å publisere innhold for DK-er og andre. Vi lykkes ikke
med en ny hjemmeside dersom den ikke blir "levende" med nytt/ajourført innhold, og her er vi avhengige av at flere bidrar.
Vi har derfor satt i gang et arbeid med kommunikasjonsstrategi, som skal tydeliggjøre målgrupper og medier som skal
brukes.
Bretonbasen virker tilfredsstillende, det er laget noen nye rapporter i 2013. Nesten hele gruppe 7 er nå med i samarbeidet
rund databaseløsning. Fordelen med dette er at det blir mange å dele kostnader på. Versjon 2 av databasen publiseres ved
inngangen til 2014.
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 har gjennomført høring på statistikker og tabeller i løpet av 2013. Mest mulig av disse rapportene skal være automatisert
slik at de kan tas ut når det måtte være. Se egen rapport om dette.
Driften av løsningen er stabil, og oppdatering av indekser skjer når vi selv ser at det er kommet vesentlig mengde nye data,
enten fra jaktprøver eller HQ avlesing. Data fra NKK hentes inn hver 14 dag.
Vi sliter i stor grad med sen oppdatering i Dogweb. Dette skyldes treghet i leddene som har ansvaret for prøver spesielt,
men også i forbindelse med økonomioppgjøret etter prøvene. Resultatene blir holdt tilbake for eksempel på grunn av
manglende oppgjør. Dette rammer datautvalget, avlsråd og hundeeier. Vi opplever at en allerede stor arbeidsmengde blir
enda større på grunn av en regel som rammer uskyldig tredjepart. En burde finne metoder for å straffe arrangørklubb - og
ikke alle som faktisk har gjort opp for seg. Ikke alle kritikker fra prøvene kommer til oss, faktisk har vi opplevd at klubber
faktisk har kastet klubbens kritikker i søpla. NBK har gått glipp av vesentlig informasjon på grunn av dette.
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 2014
-

Fortsette utvikling av BB og hjemmeside
Utvikle rapporteringsfunksjoner i nye BB, og statistikker til årbok og hjemmeside. Mest mulig automatisering av
produksjon.
Kommunikasjonsstrategi
Drift

Datautvalget
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Årsmelding fra eksteriørutvalget
Utvalget har bestått av Jan H. Monsen leder, Tove Naper og Tor Einar Jørgensen.
Dommerkonferansen
Arbeidsåret startet friskt med mye arbeid knyttet til vår store dommerkonferanse som ble arrangert 26. og 27 januar på
Rica hotell, Gardermoen. Et arrangement i samarbeid med Vorsteherhundklubben og Munsterländerklubben. Teknisk
ansvarlig for hele arrangementet var NBK ved eksteriørutvalget som ble supplert med Lars Farnes fra styret. Lørdagen var i
sin helhet avsatt til Breton hvor Michel Corre fra CEB var hovedforeleser. Øystein Ahlstrøm fra AR foreleste om utviklingen
av rasen i Norge i senere tid. Meget bra dommerdeltagelse, 21 av ca 30 i alt i gr.7. Ros fra Vorsteherhundklubben og
Munsterländerklubben for at de fikk være med og at vi ordnet alt av det tekniske og administrative ved de to dagene.
Det er å håpe at konferansen har bidratt til at våre eksteriørdommere har hevet sin kompetanse.
Eksteriør/utstillingsstatistikk 2013
Antall utstillinger
Antall hunder utstilt

45
157

Totalt antall bedømminger

221

Excellent

104

Very Good

74

Good

27

Sufficient

3

0

11

KIP

2
221

Antall CK

56

Antall CERT

20

Kommentarer: Antall hunder stilt er noe lavere enn i 2012, da var tallet 168, en nedgang på 11. Antall bedømminger var i
2013, 221 som gir en nedgang på 30 fra 2012. Det er sikkert flere forhold som påvirker dette, men vi får håpe det ikke er en
trend som fortsetter. 11 hunder har fått 0 premie. Gjennomgående er det lik fordeling med for store hannhunder og for
små tisper av disse.
Av kritikkskjemaene framgår det at den en av de som fikk KIP var noe fryktsom og ikke lot seg måle. Ingen kommentarer om
aggressivitet er registrert.

Premiering %

Excellent

Very Good

Good

Sufficient

2011

38

31,4

25,3

0,9

2012

52,2

26,3

15,9

1,6

2013

47,1

33,5

12,2

1,4

Kommentar: Antall som oppnår excellent og Very Good holder seg stabilt høyt med 80,6 %.(78,5 % 2012). At antall med VG
øker kan muligens skyldes at den nye skalaen nå er blitt bedre innarbeidet hos dommerne og at VG ikke sammenlignes med
den gamle 2. premien. Dommerne er blitt noe flinkere til å bruke skalaen i dømmingen.
Utstillinger med flest breton 2013

Ant hunder

Landstreff, Alta

31

Fellesutstillingen, Oslo

28

Dogs4All, Lillestrøm

14

Bodø JFF, Bodø

12

Sølvhundutstillingen, Stiklestad

11
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Eksteriøret på breton i Norge må sies å være meget bra! 178 hunder av 221 har oppnådd Excellent eller Very Good. Kun 43
bedømminger har gitt lavere premie og av disse kun 13 som har fått 0 eller Kip. Usikkerhetsmomentet er selvfølgelig at
tallet 157 hunder på utstilling er et lite antall for å gi et sikkert nok grunnlag til å vurdere rasens standard i Norge generelt,
da vi må regne en total populasjon på mellom 1500-2000 individer. En deltagelse ca 10% må ansees som for dårlig. Her må
utvalget/NBK ha som mål å få opp interessen for å delta på utstillinger.
Av andre ting utvalget er opptatt av kan nevnes å gi råd om dommere til utstillingsarrangører samt å holde god kontakt og
informere dommerne dersom nye ting dukker opp i forhold til standarden. Flere av utvalgets medlemmer reiser hvert år til
Fransk Bretonklubbs nasjonale utstilling. Dette for å holde seg oppdatert på rasen. Hovedutstillingen 2014 finner sted i
Aurillac 13. -15. juni.
Utvalget sendte i juni ut en E-post til alle våre eksteriørdommere og minnet de på at de er pålagt av FCI/NKK å høydemåle
alle breton på utstillinger. Dette på grunn av at endel utstillingskritikker fra første halvår 2013 ikke inneholdt høydemål.
Dette bør skrives på kritikkskjemaet. Utvalget vil i den anledning oppfordre alle arrangører å påse at forholdene legges
tilrette i utstillingsringen med fast underlag hvor dommeren kan måle høyde på hundene. Et forslag som bør kunne
vurderes tatt opp med NKK, er om det er mulig at det ved førstegangsmåling etter at hunden har passert 2 år, noteres
offisiell høyde på registreringsbeviset eller eventuelt et eget målebevis, undertegnet av autorisert dommer. Dette fordi en
årsak til at endel dommere ikke måler, er at dette kan ta uforholdsmessig lang tid i ringen. Oftest dømmer dommeren flere
raser i gruppe 7 på samme utstilling.
Jan H. Monsen
Januar 2014
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Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene
Distriktskontakter i 2013
Finnmark Øst

Ingvild Dahl-Thrane

Finnmark Vest

Gunnar Guttormsen

Troms

Jan Erik Jensen

Nordland Nord

Lena Marie Borlaug

Nordland Sør

Pål Granum

Nord-Trøndelag

Eirik Sklett

Sør-Trøndelag

Ole John Sæther

Vestlandet Nord

Svein Hjelle

Hordaland

Olaf Hafstad

Rogaland

Terje Egeland

Østlandet

Kjetil Andresen

Årsrapport for DK Østland
Året startet med at østlandsgruppen var samlet på Mortens kro for å fastsette årsplanen som ble gjennomført som følger:
22.-24.2.13 Treningssamling på Dovre, 31 personer og 29 hunder deltok. Mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne.
Ansvarlig: Morten Løken
4.-7.4.13 Villmarksmessen på Lillestrøm. Fin stand med bra besøk.
Ansvarlig: Sven Jøleid
4.5.13 Fellesutstillingen ble avholdt på Hvaltjern med 35 påmeldte hunder. Dommer var Christen Lang
Ansvarlig: Monica Tallhaug
17.4.13 Apport og dressurkurs på Minnesund. 10 Deltagere hvor alle fullførte med apportbevis.
Ansvarlig Anne-Lise Vedeler
22.4.13 Dressur kurs Nittedal i samarbeid med Romerike Fuglehund Klubb
Ansvarlig: Anders Ellefsen
14.-16.6 ble det tradisjonelle Halsnestreffet arrangert. Et vellykket arrangement med godt oppmøte.
Ansvarlig: Britt Halvorsen med Jan Monsen som «hjelpegutt»
2.-4.8.13 Trening på Rapphøns på Bynsberg herregård i Säffle. Med 13 deltagere og 5 ledsagere ble det en aktiv og trivelig
helg.
Ansvarlig: Anders Ellefsen, Kjetil Andresen og Morten Tidemann
13.08.13 valpekurs på Fetsund.
Ansvarlig: Hege Tidemann
26.10.13 Hvalpe og unghundskue på Hvaltjern med 36 startende hunder.
Ansvarlig: Monica Tallhaug
2.11.13 Fasan Cup Årnes hadde imponerende 46 startende Breton. Det ble rapportert om bra tilgang på fugl.
Ansvarlig: Stian Aaserud
10.11.13 Klubbmesterskap Lavland ble avholdt med 19 startende hunder. Dommer var Arne Abel Lunde.
Ansvarlig: Jahn Ivar Johannesen
Jahn Ivar takker for seg som mangeårig primus motor for klubbmesterskapet. En stor takk til Jahn Ivar for innsatsen. I juni
var det bytte av DK fra Anders Ellefsen til Kjetil Andresen.
Det er dessverre lav aktivitet sør og vest i vårt område. Vi vil i 2014 forsøke å få på plass noen lokale ildsjeler som kan bidra
lengst sør og vest.
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Østlandsgruppen har også startet arbeidet med Landtreff 2014 som finner sted på Frya Leir.
Aktivitetsoversikt Østlandet 2014
Detaljert informasjon blir annonsert på www.breton.no og i Fuglehunden.
Treningssamling vinter 1-2. mars på Dovre
Innkvartering på Furuhaugli, 2 dagers trening i de flotte terrengene på Dovre.
Villmarksmessen 27-30. mars
Vi er representert med stand. Kom innom for en hyggelig prat!
På standen kan dere også få kjøpt klubbeffekter.
Se også www.villmarksmessen.no
Dressurkurs i Nittedal mai / juni
I mai / juni holdes det dressurkurs for hunder i alle aldre.
Kurset holdes på plassen ved skistua i Nittedal vis a vi Sørli skole.
Fellesutstillingen lørdag 3.mai 2014, Hvaltjern i Fetsund.
Les mer på http://www.fellesutstillingen.com
Lavlandstrening
Det arrangeres lavlandstrening helgen 1-3 august.
Valpekurs i August
Det arrangeres valpekurs på Romerike i august.
Valpe og Unghundskue i oktober
Uoffisielt valpeshow for hunder opp til 2 år.
Ypperlig mulighet for ringtrening samt at du får en bedømming av hunden din.
Fasancup på Togstad i Akershus
Første lørdag i november arrangeres FasanCup, en uhøytidelig konkurranse i UK og AK
Det blir bål, kaffe og pølsegrilling.
Østlandsmesterskapet Lavland
Første søndag i november er det klart for det tradisjonell Østlandsmeterskapet – Lavland
Sted er ikke foreløpig ikke klart

Årsrapport for DK Rogaland
Følgende aktiviteter ble avviklet i 2013:



Dressurkurs I, arrangert av RFK ved Alexandra Garcia i februar/mars.
Dressurkurs II, arrangert av RFK ved Alexandra Garcia i august.

Rogaland Fuglehundklubb har følgende instruktører som kan benyttes:
Mette Møllerop, Baard Birkeland, Jan Atle Larsen, Arild Skeivik, Alexandra Garcia, Alexander Kristiansen, Petter Henriksen,
Astrid Weider Ellefsen, Bjørg Våge, Oddrund Lina Runde.
Vintersamling I, arrangert av RFK ved Per Sandanger 2. februar i Sirdal.
Det ble 6 deltagere, vi benyttet Dungjane og området ved Ellsvann. Lite fugl fant en gang 2 fugler.
Det var 5 irsk setter og 1 engelsk setter Møttes som avtalt 09.00. Var tilbake i bilene 16.50
Vintersamling II, arrangeres av NVK i siste del av februar.
AVLYST





Apportkurs, arrangert av RFK ved Alexander Kristiansen, oppstart februar/mars med avlegging av apportbevis som
avslutning.
Skyting på Lye leirduebane, arrangert av RFK, oppstart april.
Vann/spor trening, arrangert av NVK, i mai.
Apportbevis påkrevd for å kunne delta.
Duetrening, arrangert av Jan Arve Wersland
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Sauedressur, arrangert av RFK ved Jone Mossige, Arild Skeivik, Per Sandanger,
Utstillingstrening, arrangert av RFK ved Hilde B Ims.
Rypetelling, arrangert av RFK 9-11. august.
Apportbevis, arranget av RFK i mars (apportkurset) og juni (Vann/spor).
Høstsamling (trening for jaktprøve), arrangeres av RFK ved Per Sandanger/Jan Arve Wersland medio august i Sirdal.

Medlemskveld
 Tema som ble tatt opp var blant annet:
 Våre aktiviteter (dressur, apport, søk-apport, utstilling, samt trening fram mot utstilling, aversjonstrening mot sau,
jaktprøver, samt treningssamlinger fram mot jaktprøver, treningsterreng, klubbmesterskap og medlemskvelder)
 Hvordan trene en fuglehund?
 Jakt og apportprøver
 Hvordan fore en fuglehund
Utstilling, jakt og apportprøver:








Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangeres av RFK, 16-17. februar.
Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangeres av RFK, 1-3. mars.
Utstilling, Ølberg, arrangeres av RFK 9. juni.
Apportprøve, (Bråstein), arrangeres av RFK 22. juni.
Apportprøve, Horve, arrangeres av NVK 6-7. juli.
Jaktprøve høst, Sirdal, arrangeres av RFK, 23-25. august.
Jaktprøve lavland, Forus, arrangeres av RFK 1.-3.november.

Klubbmesterskapet RFK 2013
I et aldeles nydelig regnvær møtte 8 håpefulle ekvipasjer opp ved Hetlandskogen lørdag 9 november med et håp om å
kapre tittelen Klubbmester RFK 2013. Kjetil Kristiansen hadde fått det ærefulle oppdraget å bedømme hundene denne
dagen. UK og AK hunder i skjønn forening, dog med litt forskjeller som seg hør og bør når det gjelder bedømmingen. Ingen
klubbmester ble kåret i 2013 til tross for mange sjanser. Men det ble en hyggelig dag i skogen.
Aktiviteter 2014
Også i 2014 ønsker RFK å kunne tilby en rekke forskjellige aktiviteter. Bortsett fra utstilling og jaktprøver er ikke aktiviteten
plan satt, men disse vil bli annonsert fortløpende. Våre ambisjoner er at det vil bli arrangert følgende
 Dressurkurs I, oppstart januar/februar, Arrangør NVK
 Dressurkurs II, våren 2014
 Dressurkurs valp/unghund vår og høst 2014
 Vintersamling I, februar/mars
 Vintersamling II, mars, arrangeres av NVK
 Apportkurs, våren 2014
 Vann/spor kurs, mai /juni arrangeres av NVK
 Utstillingskurs, arrangeres av RFK i juni.
 Sauedressur, arrangeres av RFK, oppstart juni.
 Skyting på Lye leirduebane, arrangeres av RFK, oppstart april.
 Rypetelling, arrangeres av RFK august.
 Apportbevis, arrangeres av RFK i april (apportkurset) og juni (Ølbergutstillingen)
 Høstsamling, august, samtidig med høstprøven
 Medlemskveld(er)
 Aktivitetsdag i forbindelse med utstillingen 21. juni
Utstilling, jakt og apportprøver (med forbehold inntil bekreftet av NKK):
 Jaktprøve vinter, Sirdal I, arrangeres av RFK, 22-23. februar.
 Jaktprøve vinter, Sirdal II, arrangeres av RFK, 14-16. mars.
 Utstilling, Ølberg, arrangeres av RFK 22. juni.
 Apportprøve, Horve, arrangeres av NVK 5-6. juli.
 Jaktprøve høst, Sirdal, arrangeres av RFK, 22-24. august.
 Jaktprøve lavland, Forus, arrangeres av RFK 31.10 -2.november.
 Klubbmesterskapet arrangeres november
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Årsrapport for Hordaland 2012
Hordalandsgruppa.
Olaf Hafstad DK
Paul Å. Høines
Christian Parmann
Rune Østraat
Arne Klingsheim
Vestlandets Fuglehund Festival 24.-26. mai.
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 ved
Wenche Eikeseth « Hvorfor god anatomi hos fuglehunder»
Lørdagskveld var det to foredrag. Det første ved Hallgeir Sterten. «Fôr og fôring av fuglehunder under trening og jakt»
Det andre foredraget var ved Jon G. Hov «Hvordan få en lydig hund, jaktlyst, sterke og svake egenskaper for å feste stand og
hvordan påvirke læringspsykologi i fuglearbeidet til hunden». Etter foredragene var det grillfest.
Duetrening på Os
Tirsdag 2. juli var det igjen klart for NBK avd Hordaland sine årlige duetrening, men denne gang var det på Os hos Øystein
Johnsen. Det var 7 ekvipasjer som stilte der.
Fikk mange meget gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere, så dette blir nok ikke siste gang at vi ligger treningen til
Øystein Johnsen.
Aktivitetsplan 2014
Januar - februar - mars

Vintertrening. VFK har et fint treningsterreng i Brandsetdalen, like ovenfor Voss. Der VFK
medlemmer kan kjøpe treningskort. Ta kontakt med DK styre i Hordaland, hvis du ønsker
å trene sammen med noen.

1. Februar

Bergensdekkenet på Brandset. Arrangør VFK

14. – 16. Februar
21. – 23. Mars
28. – 30. Mars
29.- 30. Mars

Treningssamling på Gaularfjellet. Arrangør: NJFF/ S&FJ.
Jaktprøve Mjølfjell
Jaktprøve Filefjell
Sør Norsk Unghund Mesterskap (SNUM) Filefjell

April - mai

Dressurkurs. Arrangør VFK. Nærmere info vil komme på vår nettside.

Mai - juni

Felles trening til apportprøver. Hunden må kunne apportere utlagt fugl. Nærmere info vil
komme på vår nettside.

Mai - juni

Duetrening, ro i oppflukt. Nærmere info vil komme på vår nettside.

23. – 25. Mai

Vestlandets Fuglehund festival 2014. Arrangør VFK og Rasehund klubbene i Hordaland
Nærmere info vil komme på vår nettside.

Mai - juni
28. – 29. Juni
22. – 24. August
4. – 5. oktober

Saueavenning. Nærmere info vil komme på vår nettside.
NBKs Landstreff. Nærmere info vil komme på NBKs nettsider.
Jaktprøve i Raggsteindalen.
Jaktprøve på Stord (Skog)

8. – 9. November

Jaktprøve på Os. Rugdeprøven Os 1.

21. – 23. November

Jaktprøve på Os. Rugdeprøven Os 2.

Det kan bli endringer i forhold til planlagte aktiviteter.

Årsrapport for DK Vestland Nord
Underteikna overtok som DK frå våren av. (Litt tidleg kanskje, hadde mange uferdige prosjekt på anna hald…) Av aktivitetar
så langt, hadde vi eit samarbeid med ei lokal fuglehundavdeling under Flora jeger og fiskeforening. Dette resulterte i ein tur
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til Krogstad Herregård i Sverige, med instruktør Elin Dugstad, no gift Veseth. Her stilte fire ekvipasjar med breton. Alt i alt
var der ni bretonar, dei fleste ganske unge, som fekk oppleve sine første standar på tamfugl. («Uheldigvis» kolliderte dette
med NBK- arrangement i samme området. Men truleg hadde ingen av deltakarane reist dit om det ikkje var den lokale
fuglehundgruppa til Fjff som arrangerte turen. Dette understrekar kor viktig miljøet i nærområdet er for engasjementet til
den enkelte hundeeigar.)
Av andre aktivitetar i vårt område kan nemnast div. rypetakseringar på Gaularfjell og på Utvikfjellet der 5-8 bretonar deltok.
Ei jaktsamling på Strynefjellet med råd og tips for nye bretoneigarar gav tydeleg meirsmak. Fleire av kvalpane/unghundane
her fekk sin første kontakt med ryper, enkelte med komplette arbeid, stand, reising, RIOS og apport ! Fem ekvipasjar deltok
med tilsaman ti hundar.
AKTIVITETSPLAN 2014
Vi tek sikte på fleire samlingar dette året. Alle desse blir annonserte så snart eksakte datoar er klare.
Første halvdel av mars : Vintersamling på Utvikfjellet, med individuell instruksjon og rettleiing.
Siste halvdel av mars: Samling på Gaularfjell med samme tema, men då meir målretta med tanke på jaktprøver og reglar
som gjeld dette.
April/mai:
Tema: Generell appelldressur, apporttrening, førebuing til sommaraktivitetar, utstillingstrening. Stad: Førde/ Jølster
Mai/ juni:
Deltaking på Fuglehundfestivalen i /ved Bergen (Vestlandets Fuglehundklubb)
Juli/august:
Tema: Svømming som treningsform, vannapport. Evt. trening på tamfugl
Sept./okt.
Tema: Jakt og dressur. Praktisk jakt.
Stad: Litt uvisst, men truleg Strynefjellet.

Årsrapport for DK Sør-Trøndelag
Distriktskontakt har vært Frank Jensen. Ole John Sæther overtok som distriktskontakt i november. DK-gruppa har bestått
av: Marit Paulen, Gunn Jensen, Gunnar Sund, Alf Birger Skinstad.
Januar – Mars:
Tilbud til medlemmene om trening på Lundamo Bruk. Der har det vært slik at det har vært på eget initiativ med fast
oppmøte kl 09.00 på Statoil, Lundamo. Medlemmene har hatt muligheten til å avtale seg imellom på Bretontreffen,
Facebooksiden til Sør Trøndelag. Oppslutningen har vært dårlig.
8 – 10. mars:
NBK`s vinterprøve på Dovre, Prøveleder Geir Bakkhaug. Sekretariat og innkvartering var Furuhaugli Fjellstue.
Mai – Sept:
Leirdueskyting på Melhus Jff sin bane i Skjetnemarka. Hver onsdag i perioden fra 29.mai til 28. august har noen av klubbens
medlemmer vært samlet til skyting. Oppmøtet har vært litt varierende, men bedret seg mot slutten av sesongen. Instruktør
og tilrettelegger har vært Bjørn Olav Lein med variert og spennende skyting. Bjørn har særlig har tatt seg av ungdommene
med tilrettelagt skyting på egen bane. Sesongen ble avsluttet med klubbmesterskap der vinneren fikk ny oppsatt
vandrepokal.
6. – 8. september.
Norsk Breton Klubb`s høstprøve i Ålen. Prøveleder Gunnar Handberg. Sekretariat og innkvartering var ved Bjørgåsen
Fjellstue.
Oktober/november.
Sosialt treff for nye og gamle medlemmer på Hegstadmyra, onsdager fra 18.00 – 20.00. Bra oppmøte i starten men
dårligere utover høsten. V prøver på nytt til våren.
9. november:
Fellesutstillinga Midt-Norge ble arrangert lørdag 9. november i skotthyllhallen på Tiller. Komiteen for Fellesutstillinga, hvor
Marit Paulen er representant fra NBK, sto som vanlig for arrangementet.
4. desember.
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DK Sør-Trøndelag holdt onsdag 4. desember sitt julemøte/ julebord på Hårstad skole på Tiller. Som vanlig var det Solfrid
Rian Skinstad som var ansvarlig for maten og som vanlig serverte hun en alldeles nydelig juletallerken med ribbe og pølse og
hele pakka. Nok en gang; tusen takk til Solfrid.

AKTIVITETSPLAN 2014
Måned

Dato

Aktivitet

Januar

Søndager

Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF) kl. 11:00

Februar

Søndager
8.
21. – 23 februar
28. – 3. mars

Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr:Orkla JFF) kl. 11:00
Årsmøte NBK - Stjørdal
Treningssamling Lifjellet (Arr: DK Nord Trøndelag)
Treningssamling Dovre, Furuhaugli (Arr: DK Østlandet)

Mars

Søndager
14 - 16

Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr:Orkla JFF) kl. 11:00
Jaktprøve Ålen, Bjørgåsen (Arr: Norsk Bretonklubb)

Mai

Onsdager
19.?
27.?

Leirdueskyting Melhus
Sølvhundutstillingen
Oppstart dressur og apportkurs Tunga gård (Nordenfjeldske
Fuglehundklubb)

Juni

Onsdager
10.
27. – 29.

Leirdueskyting Melhus
Oppstart saurenhetskurs Rødde.
NBK`s landstreff Frya

Juli

15.

Treningsterrenget i Vassfjellet åpner

August

Onsdager
26.

Leirdueskyting Melhus
Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF) kl. 17:00

September

26. – 28.
Tirsdager
Søndager

Jaktprøve Ålen (Arr: Norsk Breton Klubb)
Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF) kl. 17:00
Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF)kl. 11:00

November

Søndager
8.

Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF)kl. 11:00
Fellesutstillingen i Midt-Norge

Desember

Søndager

Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF)kl. 11:00
Julemøte

April

Oktober

Stokkmarka Fuglehundsenter på Rødde tilbyr tamfugltrening året rundt. Ta kontakt på tlf. 95200805.
DK-gruppa i Sør-Trøndelag minner om at dette er en plan og at det kan bli endringer i forhold til denne. Har du spørsmål
eller forslag til nye aktiviteter, tar du kontakt med distriktskontakt Ole John Sæther på tlf. 41421667 eller noen andre i DKgruppa.
Kommentarer til aktivitetsplan for 2014
Trening av hund i fjellet, Våvatnet, - i regi av Orkla Jff
Dette er et tilbud til alle om organisert trening av hunden i fjellet under kyndig veiledning og instruksjon av Alf Birger
Skinstad. Oppmøte ved Infotavla ved Våvatnet kl. 11.00 på søndager. August og september tirsdager kl. 17:00. Første
søndag på nyåret er 8. januar. For spørsmål og påmelding ta kontakt med Alf Birger på tlf. 99398275.
Treningssamling Dovre i regi av DK-Østlandet
Østlandsgruppa arrangerer også i år treningssamling på Dovre med hovedkvarter på Furuhaugli. For spørsmål og påmelding
ta kontakt med Kjetil Andresen på tlf. 90659605 eller e-post: kjetil.andresen@outlook.com
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Treningssamling på Lifjellet i regi av DK-Nord-Trøndelag
Dette er en treningssamling som har blitt en tradisjon. Også i år er vi invitert til å delta. Samlingen går av stabelen 21. – 23.
februar, med hovedkvarter på Skjelbredtunet.
Ta kontakt med Erik Sklet på tlf. 9584 9075 for spørsmål og påmelding. E-post: eirik_sklet@hotmail.com
Jaktprøve Ålen
Bretonklubbens egen vinterprøve som nå er flyttet fra Dovre til Ålen. Prøven er åpen for hunder i UK, AK og VK. Spørsmål
om prøven gjøres til prøveleder Geir Bakkhaug, tlf. 92601169
Leirdueskyting på Melhus
Leirdueskytinga starter opp igjen 14 mai på Melhus Jff sin bane i Skjetnemarka på Melhus. Vi skyter hver onsdag så lenge
sesongen varer. Da er banen åpen for bretonklubbens medlemmer, som oftest er vi alene. Instuktør er Bjørn Lein. Han tar
seg veldig godt av oss, er hjelpsom og legger alt til rette for variert og spennende skytekvelder. Bjørn er flink med rekrutter
så ta gjerne med sønner og døtre for tilrettelagt skyting på egen bane. Ta kontakt med Gunnar Sund, tlf. 907 72 722 for
nærmere info.
Sølvhundutstillingen
Lørdag 19. mai arrangeres Sølvhundutstillingen på Leangen kunstisbane i regi av Nordenfjeldske Fuglehundklubb. Oppmøte
kl. 09.00 Se for øvrig egen info på klubbens hjemmeside. (Klikk HER for å laste ned manuelt påmeldingsskjema - Word
format)
Dressur og apportkurs
Nordenfjeldske Fuglehundklubb arrangerer dressur og apportkurs på Tunga gård i Bymarka. Oppstart 27. mai og deretter
hver tirsdag. Se egen info på klubbens hjemmeside.
Saurenhetskurs Rødde
Nordenfjeldske fuglehundklubb arrangerer saurenhetskurs hos Steinar Dahl på Rødde hver tirsdag. Oppstart 10. juni kl.
18.00. Påmelding til Steinar Dahl, 952 00 805.
NBK`s landstreff
Helga 27. – 29. juni 2014 arrangeres Norsk Breton klubb`s årlige landstreff. Denne gang på Frya i Gudbrandsdalen. Som
vanlig blir det stor utstilling, konkurranser og festlig samvær for store og små. Mer info på www.breton.no
Treningsterrenget i Vassfjellet
15 juli åpner treningsterrenget i Vassfjellet. Mandag – Fredag fram til 20. august. Oppmøte kl. 18.00 på v/Prix-butikken på
Kvål. Påmelding: Tlf .90791927. Se egen info på Nordenfjeldske Fuglehundklubb sin hjemmeside.
Norsk Breton Klubb`s høstprøve i Ålen
Bretonklubbens høstprøve i Ålen. 3-dager prøve m /cacit. Spørsmål om prøven gjøres til prøveleder Tove Løvås, tlf.
41931349
Fellesutstillinga Midt-Norge.
Raseklubbene arrangerer Fellesutstillingen i Midt-Norge lørdag 8. november i Trondheim. Nærmere info senere.
Julemøte
DK-gruppa i Sør-Trøndelag holder julemøte først i desember. Nærmere info senere.
Tamfugltrening ved Stokkmarka Fuglehundsenter på Rødde
Ved Stokkmarka Fuglehundsenter på Rødde har du mulighet til tamfugltrening året rundt. Senteret holder mange typer
kurs. Her kan vi melde oss på hver for oss eller vi kan melde på samlet hvis det er interesse nok. Da må vi ha tilbakemelding
fra dere. Ellers er det bare å ta kontakt med Steinar Dahl ved Stokkmarka Fuglehundsenter, Tlf. 95200805 Epost:
steinar@stokkmarka.no

Hilsen DK-gruppa i Sør-Trøndelag
Marit Paulen, 920 52 867, - Tone Kristin Selnes, 414 01 701, - Frank Jensen 900 12 34,- og Ole John Sæther, 41421667

Årsrapport fra DK Nord Trøndelag
2013:
Siste helga i februar sto den tradisjonelle treningshelga på Lifjellet på planen. Labert med påmelding, og med tre forfall i
løpet av fredag valgte vi å avlyse. Undertegnede og en deltaker til møttes uansett der oppe på søndag, og fikk en fin dag :)
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28. juli: Treningsdag i Heia treningsområde på Steinkjer. 10fremmøtte fikk en voldsomt varm dag. Men fugl fant vi :)
Ellers har det vært mulighet for trening på duer hos Andreas. Noen har trent der sammen med han, men ikke veldig mange.
2014:
21-23.februar: Treningssamling på Lifjellet. Sør-Trøndelag invitert.
Juli: Treningsdag i Heia. Dato ikke fastsatt.
Tenker også å kjøre en del treningsdager/kvelder når de to treningsterrengene i området åpner.
Duetrening hos Andreas står som et åpent tilbud.
Årsrapport fra DK Nordland Sør
Norsk Breton klubb Region Nordland Sør arrangerte den 15-17. februar jaktreningssamling i Strimasund i Sverige. Det var 15
påmeldte men pga.sykdom ble det noe frafall så vi var 10 heldige som tilslutt deltok på samlingen og med oss hadde vi 10
Breton og 2 Engelsk settere. Av de 10 Bretonene var halvparten unghunder, noe som var veldig gledelig.
Det ble litt diskusjoner i forkant av denne treningssamlingen da vi hadde publisert en annonse i Fuglehunden fordi vi ønsket
flest mulig deltakere. Svenskene i området reagerte da de trodde at vi skulle trene på utsatt tamfugl, noe som vi absolutt
ikke gjorde.
Det var en veldig trivelig og lærerik treningssamling som vi fikk mange positive tilbakemeldinger på, føret var tildels veldig
tungt men det kan man ikke gjøre så veldig mye med dessverre. Særlig unghundene imponerte på det tunge føret.
Det var også mange bretoner i Nordland som gjorde det godt på jaktprøver og ble premiert på Saltfjellet i April. Kan nevne
en svensk importert unghund som imponerte veldig, Klippforsens Kaliber Selma til Eier/Fører: Ørjan Vårheim fikk 1pr.UK på
Bodø JFF’S Vinterprøve.
Region Nordland Sør arrangerte apportkurs på Målvatn i Bjerka den 22-23.Juni i forkant av Apportprøven/Polarcirkelprøven
til Vefsn- & Rana JFF som arrangeres første helgen i Juli. Det var ikke så veldig mange som deltok men de som var der har
kommet med veldig gode tilbakemeldinger. Målvatn er en naturskjønn plass som egner seg veldig godt for apporttrening.
Resultatene av apporttreningen skulle vise seg helgen etter med gode resultater for breton og prøvens beste AK-hund på
lørdag ble Breton Tråsletten’s Sokira til Jens-Harald Rones med 29 poeng!
Her er resultatet for Bretoner fra lørdag:
2 AK B Mira, Roger Strand
2 AK B Stråmyrans Zina Little Heart, Bente Rones
1 AK B Tråslettes Sokira, Jens Harald Rones.
Søndag:
3 AK B Tråslettens Sokira, Jens- Harald Rones
3 AK B Stråmyrans Zina Little Heart, Bente Rones
Tråsletten’s Sokira fikk også sin etterlengtete 1.pr.AK Høyfjell på Senhøstprøven til Rana JFF 20.Oktober og ble dermed ny
Elitehund i Norsk Breton Klubb! Hun fikk også 1pr.AK Samlekombiert, det er veldig morsomt å se at det er stadig flere
hunder som hevder seg både på Apportprøver og Jaktprøver. Vi gratulerer så mye og håper at dette også inspirerer andre
medlemmer til å delta.
Det er mange av distriktets medlemmer som har oppnådd gode resultater både på jaktprøver og på utstilling i året som har
gått, vil gratulere alle sammen med kjempegod innsats! Fortsett å stå på videre!
Vi håper at trenden fortsetter sånn i 2014. Det er også veldig 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 selv om jeg er avtroppende som DK.
Vil tilslutt bare takke for meg som Distriktskontakt, jeg har lært veldig masse som DK og vil nok fortsatt være aktiv i miljøet.
Vennlig hilsen
DK Nordland Sør
Randi Mathisen.
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Årsrapport fra DK Nordland Nord
Sept 2013. Medlemsmøte på Peppes Pizza.
Inntredelse av to nye personer til DK gruppa. Knut Reidar Joakimsen og Børge Andreassen :-).
Oppstart av dressur/treningskvelder.
Oktober 2013: Dressur/treningskvelder annen hver Mandag.
November 2013: Dressur/treningskvelder annen hver Mandag.
Desember 2013: Dressur/treningskvelder annen hver Mandag.
2.Juledagstur til Heggmoen.
2014 :-)
14-16 Februar2014: Treningshelg i Saltdalen.
7-9 Mars 2014 : Fjelltrenings kurs hos Mathias Westerlund i Sverige.
Mai 2014: Utstillingstrening.
Juni: Utstilling til Bodø Jeger og Fiskeforening og Salten Fuglehundklubb.
September-Desember: treningskvelder annen hver uke, datoer og dager kommer vi tilbake til.
Mvh
Lena, Knut Reidar og Børge.

Årsrapport fra DK – Troms
I vårt distrikt har vi to store ”happening” – Februarsamlingen på Arnøya i Nord Troms og Augustsamlinga i Nordreisa.
På Arnøya har vi vært hvert eneste år i 7 år på rad og like mange år i Nordreisa.
Det er litt forskjellig opplegg for disse, i Nordreisa i august er det familiesamling med store og små. Vi har fast program for
denne samlingen med oppmøte etter arbeidstid på en fredag og avreisa på søndag. I år var samlingen fra 2. – 4. august og
ca. 25 Bretons og 30 store og små tobeinte. Vi har høy sosial faktor med felles mat enten ute i det fri eller i Tor Eivinds store
lavo. Lørdag og søndag har vi trening på tamduer og annen dressurtrening. Dette er et flott opplegg på en naturperle hvor
alt ligger til rette for trivsel og hygge. Når det gjelder trening på stand og/eller RIOS, er det godt å se fremgang for den
enkelte hund – da særlig de yngste. Vi får også med oss litt morsom konkurranse med apport og ”duecup” med alle som
vinnere.
Arnøya og samlingen der er også etter et fast program . I år ankom vi denne rypeøya på fredag den 1. februar og reiste
hjem den 3. februar. Her trenes det utelukkende på ryper som det er store mengder av i terrengene, men det sosiale står
ikke tilbake her heller. Det topper seg gjerne med møljekallas på lørdagskvelden. I år som tidligere år går vi ut i terrengene
med 4 – 5 partier og trener som om det var en vanlig jaktprøve. Hvert parti har en ”dommer”/instruktør som gir
tilbakemeldinger til ekvipasjene som er ute i søk. Det hele ender opp med en evaluering av dagens prestasjoner for hvert
parti – noe som skjer før middag på lørdagen. Da er det gjerne tid for gode historier både fra fordums tider og dagens økt.
Dette opplegget er så populært at vi er nødt til å sette begrensinger med hensyn til antall hunder pr. person. Vi disponerer
kun terreng med 30 hunder på økt og med den store interessen blant klubbens medlemmer, må dette tas hensyn til ved
påmeldingene. Alle NBK – medlemmer er velkommen, men vi prioriterer medlemmene i Troms.
Vi i Troms er så heldige at vi disponerer eget treningsterreng på 4.500 mål ca 50 minutters kjøring fra Tromsø sentrum. Her
har vi også en hytte til vår disposisjon.
I dette terrenget er det godt med ryper og vi organiserer treninger her gjennom hele den båndtvangsfrie perioden. I tillegg
har vi også i år fått dispensasjon fra båndtvangen og hadde taksering den 10. – 11. august og den 17. – 18. august. Kan jo
nevne at vi hadde 9 kull og 73 ryper på vingene på en av våre linjer i år.
I år har vi hatt en utrolig varm og tørr sommer og høst og det har resultert i en noe merkelig endring i rypenes adferd. Rett
før jaktstart ble det observert mengder med fugl, men da jakta startet var fuglene borte – de søkte tilflukt på de høyeste
fjellene i store flokker. Noen ble da heldigvis igjen og har gitt oss mange fine jaktturer. Nå – etter at vi har fått litt snø, er
rypene tilbake og jakta er i full gang hos oss selv om vi nå har kortere dager.
Vi i DK – Troms mener vi har nådd langt med vårt arbeid for fremme av rasen og inkludering av våre medlemmer – dette
vises bl. annet på resultatet på jaktprøver og utstillinger.
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Aktivitetsplan 2014 Troms









Arnøyatreffet i Februar
Trening på lørdager/søndag på Brensholmen høst og vinter
Klubbmesterskap på Brensholmen April
Trening i forkant av utstillinger
Samling/grilling St.aften Brensholmen
Sommertrening Kroken på onsdager
Nordreisatreff første helg i August
Rypetelling August Brensholmen

DK Troms
Jan Erik Jensen, Per Johnny Skjæran, Kjell Engen, Inge Sakariassen

Årsrapport fra DK Vest-Finnmark
Vintersesongen hos oss ble de fleste helgene benyttet til å stille på prøver for de som hadde mulighet til det. Vi hadde
mange unghunder som fikk prøve seg i sporten og flere av disse gjorde det veldig bra på prøvene.
Vinteren ble avsluttet med Breton samling på Sennalandet, fremmøte var som forventet. 8 stk stilte opp med sine hunder.
Vi har et distrikt som med lange avstander så det er vanskelig å få samlet folk fra Alta, Lakselv og Hammerfest.
Landstreffet.
Landstreffet gikk veldig bra med fint vær og mange hyggelige Breton eiere hadde tatt turen til Alta for å vise frem sine
hunder. Vi sitter igjen med inntrykk av at folket koste seg i hverandres selskap med god mat og godt drikke til. Vi vil takke
alle som tok turen til Alta for å ha en trivelig helg sammen her i Finnmark. Takk til alle sponsorer og alle de frivillige som var
med på å gjøre det mulig å arrangere Landstreffet.
Fra august av, har vi trent sammen med de som har hatt unghunder og som hadde lyst å være med på rypetaksering. Her
var det mange utfordringer vi måtte ta tak i. Dressuren satt ikke like langt inne hos alle hunder, men med mange nok
repetisjoner ble det ganske bra etter hvert.
På høstprøvene var det bra deltakelse fra våre medlemmer. De reiste rundt om i Norges land for å konkurrere og bli kjent
med andre Breton folk. Håper at vi til neste år kan vi møtes oftere i fjellet.

Årsrapport fra DK Øst-Finnmark
I 2013 har det vært arrangert en medlemssamling i Øst-Finnmark. Denne samlingen ble arrangert i Neiden 25-26 mai. Vi
hadde hovedkvarter og overnatting ved Neiden Fjellstue. Vi var totalt 13 deltakere, og 10 hunder. Treffet var i hovedsak en
sosial samling, men det ble arrangert både dressur og apporttrening. Vi avsluttet helgen med en morsom konkurranse som
bestod av både apport og dressur elementer. Tror alle er enig i at dette var en trivelig helg som vi må arrangere neste år
også.
Aktivitetsplan 2014:
 Felles jakttrening søndag 16 februar. Vi drar ut i terrenget og har felles jakttrening. Oppmøte kl 09:00 utenfor Esso på
Hesseng. Dersom det er interesse for det, har vi flere treninger utover vinteren.
 6-8 juni medlemssamling på Arvolaneset i Neiden. Sosial samling med forskjellige aktiviteter i løpet av helgen.
Nærmere info kommer.
Mvh DK Øst-Finnmark
Ingvild Dahl Trane (På vegne av Kristian Lauland)
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Sak: 4. Norsk breton klubb 2013 – resultatregnskap og balanse.

2012
361 280
14 000
18 950
29 056
0
-20 000
0
0
-15 588
-36 000
-13 817
0
-11 689
-41 419
-14 790
-2 226
-8 550
-132 925
-16 416
0
0
9 014
-1 599
117 281

2013
363 990
27 800
0
35 688
3 400
-18 800
0
0
-13 147
-51 038
-7 790
0
-10 630
-34 827
-15 000
-1 604
-8 260
-133 550
-12 272
0
0
8 617
-1 948
130 628

Budsjett
2013
370 000
15 000
6 000
30 000
0
-20 000
0
-2 000
-15 000
-45 000
-13 000
0
-10 000
-30 000
-15 000
-3 000
-6 000
-135 000
-15 000
-2 000
-3 000
8 000
-2 000
113 000

Salgsartikler
Salgsartikler
Overskudd salgsartikler

43 622
-41 632
1 990

30 188
-32 969
-2 781

45 000
-40 000
5 000

Parringsavgift
Import av valper/sæd
HD/HQ avlesning
Import av valper/sæd
Diverse kostnader, avlsrådet
Underskudd avlsrådet

4 600
0
0
0
-10 919
-6 319

5 400
0
-22 200
0
-11 760
-28 560

4 000
15 000
-4 000
-15 000
-10 000
-10 000

Bidrag kalender
Trykking og porto, Kalender
Overskudd kalender

50 050
-37 813
12 238

45 800
-38 875
6 925

44 000
-39 000
5 000

Bidrag/salg årbok
Annonser i årbok
Trykking og porto, Årbok
Databehandling, Årbok
Underskudd årbok

17 382
28 600
-53 160
-5 000
-12 178

11 225
18 800
-56 773
0
-26 748

20 000
28 000
-55 000
-20 000
-27 000

Lotteri Årsmøte
Trykking og porto, Årsmøte
Reiseutgifter, Årsmøte
Opphold/overnatting, Årsmøte
Underskudd årsmøte

14 300
0
-44 961
-67 858
-98 519

15 100
0
-32 824
-62 335
-80 059

8 000
0
-40 000
-70 000
-102 000

Medlemskontingent
Kollektivt innmeldte
Sponsoravtaler (Egmont)
MVA Refusjon
Andre inntekter, administrasjon
Godtgjørelser
Andre godtgjørelser, Administrasjon
Instruktørutdanning
Telefon/møteutgifter, Styre
Data-/WEBkostnader
Premier, Administrasjon
Kontorrekvisita, Administrasjon
Porto, Administrasjon
Reiseutgifter, Administrasjon
FKF Samarbeidsavgift
AICEB
Kollektivt medlemsskap NKK
Fuglehunden
Diverse kostnader, Administrasjon
Diverse kostnader, utstillingsutstyr
Diverse kostnader, lagring
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Overskudd administrasjon
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Budsjett
2013
60 000

Startkontingent, Landstreff
Deltageravgift, Landstreff
Andre inntekter, Landstreff
Sponsoravtaler, Landstreff
Dommergodtgjørelse, Landstreff
Premier, Landstreff
Trykking og Porto, Landstreff
Opphold/overnatting, Landstreff
Diverse kostnader, Landstreff
Overskudd Landstreff

2012
12 999
0
30 204
0
-2 908
0
-5 171
-11 800
-7 520
15 804

2013
8 815
56 350
6 128
5 000
-8 542
-1 808
0
-43 699
-12 780
9 464

Startkontingent, vinterprøve
Dommergodtgjørelse, Vinterprøve
Andre godtgjørelser, Vinterprøve
Terrengleie, Vinterprøve
Premier, Vinterprøve
NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve
FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve
Diverse kostnader, Vinterprøve
Overskudd Vinterprøve

99 413
-39 827
-10 492
-15 370
-9 000
-8 920
-1 770
-6 739
7 296

82 900
-30 978
-14 970
-11 295
-7 724
-7 220
-1 350
-16 017
-6 654

105 000
-40 000
-10 000
-20 000
-8 000
-9 000
-2 000
-6 000
10 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

69 735
-31 717
-11 292
-8 340
-5 120
-5 580
-1 042
-2 516
4 128

55 000
-25 000
0
-10 000
-4 000
-5 000
-1 000
-10 000
0

Startkontingent, DK-aktiviteter
Deltageravgift, DK-aktiviteter
Støtte Studieforbundet
Premier, DK-aktiviteter
Porto, DK-aktiviteter
Opphold/overnatting, DK-aktiviteter
Diverse kostnader, DK-aktiviteter
Overskudd DK-aktiviteter

13 414
9 588
0
0
0
-5 950
-15 008
2 045

9 897
73 334
2 000
-2 146
-1 017
-53 722
-8 257
20 088

30 000
10 000
0
0
0
-15 000
-10 000
15 000

Reisetilskudd, NM-Lag
Diverse kostnader, NM-Lag
Underskudd deltagelse NM-Lag

-10 350
-11 317
-21 667

-9 357
-9 482
-18 839

-12 000
-7 000
-19 000

17 970

7 592

0

Startkontingent, høstprøve
Dommergodtgjørelse, høstprøve
Andre godtgjørelser, høstprøve
Terrengleie, høstprøve
Premier, høstprøve
NKK Aktivitetsavgift, høstprøve
FKF Aktivitetsavgift, høstprøve
Diverse kostnader, høstprøve
Overskudd høstprøve

OVERSKUDD

15 000
-5 000
0
-5 000
-45 000
-10 000
10 000

Kommentarer til resultat:
 Godtgjørelse er utbetalt til følgende; leder Hege Meldal kr 1 000, kasserer Kenneth Sveen kr 1 000, DK-ansvarlig
Morten Løken kr 1 000, leder avlsrådet Martin Haugestad kr 1 000, medlem avlsrådet Randi Mathisen kr 1 000,
medlemsansvarlig Jan H Monsen kr 1 000, redaktør Fuglehunden Marit Krohg kr 4 800, redaktør web Tor Einar
Jørgensen kr 4 000 og leder datautvalget Arne Klingsheim kr 4 000.
 Reiseutgifter administrasjon er fordelt på dommerkonferanse kr 3 371, FKF RS kr 6 222, Styresamling kr 25 234.
 Overskudd DK-aktiviteter fordeler seg på overskudd DK-Østlandet kr 19 955, overskudd DK-Sør-Trøndelag kr 1 783 og
underskudd DK-Nordland Nord kr 1 650. Ikke mottatt regnskap fra aktiviteter fra de andre distriktene.
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Balanse pr 31.12.2013
Eiendeler

2013

2012

0

8 800

Aksjer i Fuglehunden as

20 500

20 500

Sum varige driftsmidler

20 500

29 300

Varelager salgsartikler

33 860

45 050

Varelager, premier

14 281

2 740

Kunder, debitorer

13 980

30 367

Forskuddsbetalte kostnader

73 529

44 560

135 650

122 717

0

17 225

Varige driftsmidler
Hundedatabase

Omløpsmidler

Sum omløpsmidler
Bank og kasse
Kasse DK Østlandet nord/øst
Kasse Vinterprøve

0

5 250

Sp.bank M-Norge, brukskonto, 4213.48.53896

72 279

15 200

Sp.bank M-Norge, sparekonto, 4213.09.06413

265 056

319 289

Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøndelag

9 784

9 774

Bank 1280.26.52495 DK Østlandet Nord

98

398

Sum bank og kasse

347 216

367 135

Sum eiendeler

503 366

524 152

-409 967

-402 375

Leverandør, kreditorer

-28882

-913

Kalenderbidrag 2012

-45 000

-34 450

Annen kortsiktig gjeld

-19 518

-86 414

Sum gjeld

-93 400

-121 777

-503 366

-524 152

Egenkapital
Gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Kommentarer til balansen:
•
Hundedatabasen ble ervervet i 2011 for kr 26 800 og besluttet avskrevet over 3 år. 2013 er siste år med avskrivninger
og verdien er nå kr 0.
Revisjonsberetningen fremlegges på årsmøtet.
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SAK 5. Kontingent 2015, forslag fra styret og Lars Farnes
FRA STYRET:
Økning av medlemskontingent med kr. 50,- fra 2015
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for hovedmedlem økes med kr. 50,- til 500,-/år og for kollektivt innmeldte med kr
50,- til kr. 250,-/år. Medlemskontingenten for medlemmer uten Fuglehunden økes med kr. 50,- til kr. 390,-/år.
Medlemskontingenten for familiemedlemmer endres ikke og er fortsatt kr. 110,-/år.
Begrunnelse: Vil gi NBK økonomisk handlerom. Det er tre år siden sist økning i kontingent.
FRA LARS FARNES:
Medlemskontingenten økes med 75,- fra 2015
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten økes med kr 75,- fra 2015
Begrunnelse: NBK’s økonomiske soliditet er svak og har vært det i flere år. Det skal ikke mer til enn at et Landstreff eller en
jaktprøve går med underskudd før det er krise. Landsmøtet i 2013 valgte ikke å øke 2014- kontingenten, etter flertallet i
styrets forslag. Styrets mindretall foreslo en økning med kr 50, noe som ville gitt en merinntekt på kr 47.500,00 (950
medlemmer).
NBKs styreflertall turte ikke å foreslå en økning av 2014-kontingenten av frykt for en eventuell medlemsflukt. En
tankevekker blir det da at jaktprøve- og utstillingskontingenter økte i 2013 uten at det førte til nedgang i deltagelse på
jaktprøver og utstillinger. NKK øker også sin kontingent og avgifter jevnlig for å holde tritt med kostnadsutviklingen.
Det er styrets ansvar og plikt å sørge for en forsvarlig økonomisk drift av klubben og at den har en solid økonomisk ryggrad.
Klubben har ikke en tilfredsstillende økonomisk soliditet nå og har ikke hatt det de siste årene. Svak økonomi er et hinder
for klubbens utvikling, dets evne til å være en ressurs og en attraktiv klubb for medlemmene. Regnskapet for 2012 var
meget svakt. 2013-regnskapet foreligger ikke, men jeg vil bli overrasket om et betryggende stort overskudd presenteres. En
klubb av NBKs størrelse bør ha en fri egenkapital på minimum kr. 500 000. Målsetningen må være at dette bygges opp over
en periode på maksimum ti år.
Jeg fremmer derfor på ny forslag om å øke klubbkontingenten for 2015, nå med kr 75. Med 950 medlemmer vil det gi kr
71.250 i økt inntekter.

Sak 6. Saker fremmet til årsmøtet:
Sak 6.1 – Endringer i klubbens lover
NBKs årsmøte vedtok i 2012 nye lover for klubben etter mal fra NKK. Lovene ble sendt til FKF for godkjenning, og lovene ble
godkjent under forutsetning av at det ble gjort enkelte endringer på neste årsmøtet. Styret fremmer derfor forslag om å
endre lovene i henhold til innspill fra FKFs lovkomité. I tillegg fremmes forslag om å tillate benkeforslag ved valg.

Forslag til endringer i følgende §§:
§ 1-2: Formål
Nåværende tekst:
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 og eksteriør i henhold til rasestandard
og jaktegenskaper.
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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.
Lovkomiteens innspill: Her må standard formålsparagraf fra NKK tas inn, ordlyd finnes i lovmalen for FKF-klubber. Klubben
kan ha tillegg utover dette
Styrets forslag til ny tekst § 1-2: Norsk Breton Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Norsk breton klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig
behandling av hunder og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
Norsk Breton Klubb skal gjennom sitt avlsarbeid arbeide for å høyne rasens jaktegenskaper.

§ 2-2 Medlemskontingent
Nåværende tekst: Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Lovkomiteens innspill: Foreslår brukt lovmalens ordlyd. Hva er et enkeltmedlem kontra et medlem?
Styrets forslag til ny tekst § 2-2: Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt
av NKKs representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

§ 3-2 Møte og stemmerett
Nåværende tekst: På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Lovkomiteens innspill: Krav i lovmal om at dette også gjelder ekstraordinært årsmøte. Krav i lovmal om at FKF kan møte.
Styrets forslag til ny tekst § 3-2: På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver
Nåværende tekst:
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
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, og benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
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Lovkomiteens innspill: Rekkefølgende på dagsorden på endres. Et formkrav i lovmalen som sikrer logisk og korrekt
rekkefølge i saksbehandlingen – budsjettet må behandles etter forslag som kan ha økonomiske konsekvenser. Særskilt valg
av nestleder mangler, det er et krav i lovmalen.
Styrets innspill: Nåværende lovtekst innebærer at det ikke kan komme benkeforslag på personer til verv under årsmøtet,
men alle forslag på kandidater må være meldt til valgkomiteen 5 uker før årsmøtet. Fordelen med denne ordningen er at
alle mulig kandidater er kjent på forhånd. Hvis en foreslått kandidat, trekker seg, må det imidlertid kalles inn til
ekstraordinært årsmøte. Styret oppfatter at det er en mer fleksibel ordning og i henhold til klubbens tradisjoner å tillate
benkeforslag på kandidater under årsmøtet og fremmer forslag om endring av lovteksten i §§ 3-4 og 3-5..
Styrets forslag til ny tekst § 3-4:
Årsmøtets oppgaver er å:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til
å være til stede.
b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) behandle årsberetning
d) godkjenne regnskap med revisors beretning
e) opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare
endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) godkjenne budsjett og kontingent for neste år
i) velge:
- leder for 1 år
- nestleder 1 år
- 5 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, og benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.
Oppretter årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan
årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært
fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

§ 4-3 Styrets oppgaver
Nåværende tekst:
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
- oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte
Lovkomiteens innspill: Det er FKFs oppgave å oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte. Dette må derfor
utgå. Det må stå hvordan kasserer og sekretær velges eller oppnevnes når disse funksjonene ikke velges på årsmøtet.
Styrets forslag til ny tekst § 4-3:
Styrets oppgaver er å
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- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
--velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret
- 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

§ 5-2 Revisor
Nåværende tekst: 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.
Lovkomiteens innspill: NBK har ikke vararevisor, men 2 revisorer, jf. § 3-4. Inkonsekvent.
Styrets forslag til ny tekst: Årsmøtet velger to revisorer. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøte.
Revisorene bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

SAK 6.2 – Endring / fjerning av «B-liste», fra Jan B Skrøppa og Anders Ellefsen
FRA JAN B SKRØPPA:
For eit par år sidan vart det på eit årsmøte bestemt at dei aller fleste kull skal kunne annonserast på NBK si heimeside.
Årsaka til dette forslaget er sagt at NBK vil være ein inkluderande klubb og for at ein skal få inn så mange medlemmar som
mogeleg. Dersom rasen og avlsmålet for klubben om ein frisk snill, god og korrekt skapt hund skal måtte vike for at ein
ynskjer fleire medlemmer, så er eg overbevisst om at på sikt så vil dette slå feil veg.
Dei som kjenner rasen si utvikling i Noreg veit at ein over mange tiår har jobba med ein bevisst avl for å heile tida bli ”litt
betre enn i fjor”. Dette har vore ein lang prosess, der omsyn til ein smal avlsbase lenge gjekk framfor andre kriteriar.
Etterkvart har det blitt ”produsert” mange gode hundar også i Noreg, både med hjelp av dei rette importhundane og ein
bevisst avl, og dei siste åra har ein kunne ”vri litt hardare” til når det gjaldt krav om dokumentasjon før ein hund vart avla
på. NBK stilte ikkje krav til jaktprøve premiering, men at hunden var stilt på prøve nok gongar til at den fekk egne indeksar.
Krav at hunden vart stilt på utstilling vart det også sett for å ha ein viss kontroll på eksteriøret. I tillegg til dette skulle
hunden sjølvsagt være frisk og ha eit triveleg og godt gemytt.
Ved å ikkje stille noko krav til ein hund utover eit kjent hofteresultat, før den blir avla på og annonsert via klubben blir
fullstendig feil og eit ”hån” mot dei som i mange år har jobba fram den generelt gode bretonen. Når ein hund ikkje blir stilt
på verken jaktprøve eller utstilling, så går ein ikkje berre glipp av informasjon om korleis den jaktar eller ser ut, men også
korleis den fungerar saman med framande folk og hundar (GEMYTT!!) og om den er så pass frisk at den klarer å springe i
terrenget og bevege seg i utstillingsringen. Denne sekundærinformasjonen som jaktprøve og utstilling gir oss, er vi heilt
avhengig av. Vi skal sjølvsagt kunne stolle på eigarane, men vi veit at nesten alle sine hundar ”er så steike snille og friske”
når eigaren sjølv uttaler seg. Dessverre er det ikkje alltid slik.
Eg har tidvis i både 2012 og 2013 bistått avlsrådet i diskusjonar ikring forslag i samband med kombinasjonar. Eg synast at
det har vore mykje unødige diskusjonar om enkelte kull`s plassering, altså om dei skal på A eller B lista. Dette meinar eg at
AR kan unngå med hjelp av ei god og enkel retningslinje, som per i dag er mangelfull opp mot B lista.
Kombinasjonar som ikkje tilfredsstiller minstekravet for hofteindeks på 210 blir plassert på B lista, kull etter hannhundar
som er på ”vent” blir plassert på B lista, kull der ein kanskje er i tvil ”om eit eller anna” blir plassert på B lista. Mykje av dette
er motstridane NBK sin avlsplan, og då kan ikkje NBK være med å publisere slike kull. Dette sender heilt feil signal ut til både
oppdrettera og kvalpekjøpera, og AR si viktige rolle til å kunne påverke den enkelte oppdrettar fell heilt vekk dersom ein
likevel får avle på ein hund og annonsere kullet via NBK, uansett kva AR meinar.
Vel AR å seie ja til ei parring som ein kanskje er i tvil om eit eller anna, så skal ”tvilen komme vedkommande hund til gode”
og kullet skal på A lista. Seier AR nei fordi kombinasjonen ikkje tilfredsstiller krav til helse eller gemytt, så skal det ikkje
avlast på og i alle fall ikkje annonserast via NBK. B lista må ikkje bli nytta som ei ”oppsamlingsliste” for
hundar/kombinasjonar der AR ikkje er heilt sikker på kva dei skal gjere! Utifrå avlskriteriane til NBK, så er eit kull enten
”innanfor” eller ”utanfor” retningslinjene for avl og for å bli/ikkje bli annonsert via NBK.
I tillegg til dette vil AR ikkje uttale seg til kvalpekjøpera om kvifor eit bestemt kull er plassert på B lista, og meinar at dette er
opp til oppdrettar å informere om.
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Kull som blir innmeldt etter parring skal ikkje annonserast via NBK sine medium uansett, då dette er eit viktig prinsipp som
NBK har hatt i mange år. AR skal ha moglegheit til å uttale seg om eventuelle eigenskapar i linjer/individ FØR at oppdrettar
parrar tispa si.
Forslag til vedtak:
Forslag til kriterie for plassering av kull under B-lista:
Dei same kriteriane som for A lista, men dersom ein eller begge foreldredyra manglar dokumentasjon for
brukseigenskap/eksteriør, så skal kullet plasserast under B lista.
Ei udokumentert tispe skal berre ha moglegheit til å ha 1 kull ev maks 6 kvalpar etter seg, på B lista. Unntak må
være at over 50% av avkomma etter henne blir dokumentert og får indeksar som er på eller over rasesnittet for
jaktlyst og viltfinnarevne.
Ein hannhund skal berre ha 2 kull ev maks 12 kvalpar etter seg og bli annonsert på B lista. Unntak for fleire kull og
annonsering på B lista etter ein hannhund er det same som for tispe.
(eventuelle endringar i teksten over kan sjølvsagt gjerast av årsmøte, men innhaldet skal likevel få dei same
betydingane)
Kommentar:
B lista vil då bli ei liste for kull som er etter foreldre som NBK ikkje har kjennskap til brukseigenskapane og ikkje
andre ”eventuelle” avvik der AR er i tvil om kullets plassering. Samstundes vil det ikkje være moglegheit til å drive
”storavl” på eit individ som NBK kjenner lite/ingenting til.
Dette vil gje ei lik og rettferdig plassering av kulla ovanfor NBK sine medlemmar, og ein meir forståeleg oversikt
ovanfor potensielle kvalpekjøpera som i dag er forvirra over ei A og B liste der det er foreldre med høge premiar
på begge listene.
FRA ANDERS ELLEFSEN:
Kull som ikke tilfredsstiller NBKs krav skal ikke annonseres på nettet
Begrunnelse: B-Lista fungerer i dag mot sin hensikt. Den fører til at alle kan avle på Breton, uavhengig av dokumentasjon og
kvalitet. Den stiller heller ingen krav til samarbeid med AR. Den stimulerer heller ikke til dokumentasjon av hunder. Valper
etter disse kombinasjoner kan i dag annonsere fritt på NBK,s hjemmesider. Forslaget blir da å fjerne B lista i sin helhet. Kull
som skal annonseres skal planlegges i samarbeid med NBKs avlsråd og etter retningslinjer fra NBKs avlsplan.
Forslag til vedtak: B lista fjernes i sin helhet. Kull som skal annonseres skal planlegges i samarbeid med NBKs avlsråd og
etter retningslinjer fra NBKs avlsplan.

SAK 6.3 – Statusrapport fra AR, fra Anders Ellefsen
Begrunnelse: NBK er nå midt i en avlsplanperiode og av respekt for denne kommer det ingen forslag om endringer nå.
Personlig synes jeg at NBK’s krav om dokumentasjon av avlsdyr er faretruende lav. Av nevnte grunn kan jeg heller ikke se
hvordan NBK skal klare å forbedre gjennomsnittet av rasen i nevnte periode. Sjansen for at egenskaper som jaktlyst,
viltfinnerevne, gemytt og helse ikke blir ivaretatt er stor. Dette vil igjen føre til at rasen blir mindre attraktiv som familie- og
jakthund. Forslaget blir da at AR blir pålagt å legge frem en statusrapport over jaktlyst, viltfinnerevne, HD-indeks og HDdiagnose fra NKK og eksteriør.
Denne rapporten skal legges frem på NBKs hjemmeside innen 1.9.14 og være oppdatert tom. 1.7.14.
Verdens beste Breton populasjon i Norge !!! Det bør være et realistisk mål for NBK og det er enkelt. Hvis vi bruker 50 % av
de beste Norske tispene på de beste hannhundene i Frankrike og Amerika og igjen mikser de beste fra disse kullene mot de
beste. Da får vi bretonen «øverst på pallen» gjentatte ganger og sekken full av ryper. Med andre ord dette bør være et
satsningsområde for alle Breton entusiaster. Å kjøpe valper er tilfeldig. Å finne de beste hundene, fra de prøvegrener vi selv
ønsker, gir kvalitet og fremgang. Lykke til!
Forslag til vedtak: AR blir pålagt å legge frem en statusrapport over jaktlyst, viltfinnerevne, HD-indeks og HD-diagnose fra
NKK og eksteriør. Denne rapporten skal legges frem på NBKs hjemmeside innen 1.9.14 og være oppdatert tom. 1.7.14.
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SAK 6.4 – Presiseringer/endringer krav Elitehund
FRA STYRET:
Saken var oppe på årsmøtet i fjor, (se referat fra årsmøtet 2013 sak 7), og styret ble bedt om å se på kravene til elitehund til
neste årsmøte.
Dagens regler:
1) Eier skal være medlem i NBK
2) Hunden skal ha oppnådd 1. AK på jaktprøve i Norge
3) Hunden skal ha oppnådd excellent eller Very Good i AK eller BK på utstilling i Norge
4) Hunden må ha HQ-tall
5) Hunden blir strøket i registret når den passerer 10 år
6) Fjerning av hunder fra registret kan utføres av styret etter vurdering
1. Forslag fra styret, punkt 2, punkt 3, punkt 4 og nytt punkt 7 (endringer med rød skrift)
1) Eier skal være medlem i NBK
2) Hunden skal ha oppnådd 1. AK eller VK-premiering på jaktprøve i Norge
3) Hunden skal ha oppnådd 1 BK, 1 AK eller Very Good i AK eller BK på utstilling i Norge
4) Hundens hoftestatus skal være kjent, enten som HQ-tall eller som HD-diagnose
5) Hunden blir strøket i registret når den passerer 10 år
6) Fjerning av hunder fra registret kan utføres av styret etter vurdering
7) Eier er selv ansvarlig for å henvende seg til klubbens avlsråd for å få vurdert om hunden fyller kravet til Elitehund
Begrunnelse fra styret:
Hunder kan få jaktpremie i utlandet som kvalifiserer til start i VK i Norge, og disse hundene kan derfor få VK-premiering i
Norge uten 1 AK.
Enkelte hunder har 1 BK eller 1 AK fra tidligere i henhold til de gamle premiegradene.
Det har vært tilfeller der HQ-tall ikke kan fastsettes, f.eks. på grunn av bildekvalitet eller at røntgenbildene har blitt borte.
Dette er forhold som ligger utenfor eiers innflytelse.
Dette vil redusere den administrative arbeidsmengden for de ansvarlige for Elitehundlista og ansvarliggjøre hundeeierne.
FRA JAN B SKRØPPA
Punkt 3 utstillingsresultater
Bytte ut Very Good til å gjelde Exellent for å bli elitehund i NBK. Dei som frå før har blitt elitehund og har Very Good som
beste resultat vil behalde betegnelsen elitehund i NBK.
Begrunnelse fra Jan B Skrøppa
Frå 2011 vart det innført nye reglar for å bli elitehund i NBK. Kravet om Exellent på utstilling vart senka ned til å gjeld Very
good. Begrunnelsen var den gongen at det ville bli for vanskeleg å bli elitehund dersom ein framleis skulle ha Exellent som
krav. I tillegg vart det nemnt at kravet for å bli NJCH var endra, og at ein for å bli NJCH måtte ha minimum Very Good på
utstilling i tillegg til 25 champ.poeng, og enkelte meinte at det ville være feil om det skulle være vansklegare å bli elitehund i
NBK enn å bli NJCH. NJCH er ein tittel der fokuset er dei jaktlege eigenskapane. Elitehund i NBK er ein ”tittel” internt i
klubben som skal være eit eksempel på ein breton som har fått topp(!!) resultat på utstilling (eksteriør) og i open klasse
kvalitet på jaktprøve (brukseigenskap).
Når ein i andre samanhengar nemner elite, så snakkar vi om ”toppen” og ”dei beste”. Kvifor skal ikkje dette også gjelde
breton i Noreg? Ser ein på statistikken for dei siste åra, så ser ein at det i 2011 (då dei nye betegnelsane for premigrad vart
innført) var noko mindre antal hundar med Exellent enn åra før (når ein samanliknar det mot tidlegare 1AK/BK) og året
etter. Antal elitehundar har gått betydeleg opp dei to siste åra. I 2012 er det så langt eg har funne blitt 14 nye elitehundar, 6
av desse har oppnådd Very Good som beste resultat på utstilling.
Årstal

Antal nye elitehundar

2013
2012

14 stk (?) 6 av desse med VG
18 stk (4stk VG, 1stk 1AK frå før
og 1stk 1BK frå før)
6 stk (1stk VG, 2stk 1BK frå før)
8 stk
11 stk
8 stk

2011
2010
2009
2008
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Premieringsprosent - høgste
premiegrad for ekst. av tot. stilte
breton
46%
51%
37,7%
60%
60%
54%
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Antal hundar med høgste premiegrad er omtrent på same nivå som tidlegare, så ”frykta” som enkelte snakka om i 2011 ser
ein at ikkje lenger er tilstades. Hadde kravet i 2013 vore exellent, så ville 8 hundar blitt elitehund, altså innanfor det same
antal som tidlegare år.
Når ein no ser at rasen ligg på ikring det same antal hundar som får Exellent som tidlegare hundar med 1AK/BK, er det
absolutt ikkje noko argument lenger å frykte ein ”umogeleg oppnåelse” av elitehundtittelen. Kanskje vil også dei som får
Very Good på ei utstilling stille ein gong eller to til for å få Exellent på hunden sin, for å forsøke å hunden til å bli elitehund.
Då oppnår ein jo også ein ønska auka aktivitet og dokumentasjon, noko som klubben på sikt er godt tjent med!

Sak 6.5 – Endringer Statutter Årets hunder
Dagens statutter:
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FRA STYRET
§1: Hvilke hunder kan delta og hvilke resultater inngår i konkurransen.
Eigar av hunden må være medlem av NBK når premien oppnås. erstattes med
•
eier av hunden må være medlem i NBK det året premien oppnås. Ved eierskifte i løpet av året, og hvis resultater
både før og etter eierskifte skal telle med, må begge eiere være medlem i NBK. Eier 31.12 vil stå i tittelen.

•

Nye punkter:
kun hunder i norsk eie kan delta. Dette vil si hunder registrert i NKK hvor registrert eier har bostedsadresse i
Norge.
Begrunnelse: Styret fremmer her forslag om ett nytt punkt som sier at bare hunder registrert i NKK og som har
norsk eier, kan delta i konkurransen om årets hunder. Dette fordi NBK er en norsk klubb.
Alternativet er å ta ut dette punktet og fortsette dagens praksis som innebærer at det er medlemskapet i NBK
som er avgjørende. Styret ser at begge ordningene har fordeler og ulemper og at forslaget har prinsipielle sider.
Styret imøteser derfor debatt på årsmøtet.

•

kun resultater oppnådd på terminfesta arrangement i Norge og hvor resultatet stambokføres av NKK inngår i
konkurransen.
Begrunnelse: kravene til premiering på jaktprøve er ikke sammenlignbare mellom land. Norske prestasjoner skal
telle med.

•

hunder eller eiere som av ulike årsaker er formelt utestengt fra NKKs arrangementer, kan ikke delta i
konkurransen om årets hund

•

eier må melde fra til NBK innen 31.12 om resultater som han mener berettiger til tittelen årets hund. Resultater
som ikke er lagt inn i DogWeb pr. 31.12 må dokumenteres med kopi av kritikkskjema. Konkurransen vil utlyses på
WEB og i Fuglehunden med opplysning om frist og hvordan resultater skal meldes inn.
Begrunnelse: dette vil lette den administrative arbeidsmengden for de som er ansvarlige for årets hunder i NBK
og ansvarliggjøre eierne. Dette er praksis i både FKF og de andre raseklubbene i gruppe 7.

FRA TRYGVE NORDÅS
§ 4 Årets hund kombinert
Forslag til ny tekst: NBK nytter regelverket for tildeling av championatpoeng for kombinertprøver for å kåre Årets Hund
Kombinert, med følgende unntak:
1. Maksgrense for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5 stk samlekombinert.
Begrunnelse:
Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på kombinertprøver i løpet av kalenderåret, avviker vi fra
denne regel og godtar samtlige 1.premie kombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring.
2.

Vekting av 1UK fullkombinert. Denne vektsettes til 4 poeng mot 3 poeng i regelverket.
Begrunnelse:
Grunn til at dette vektes høyere er at i regelverket er vekting av 1UK fullkombinert og 1UK samlekombinert lik.
Dette er ikke rettferdig mht vanskelighetsgrad.
Vinner er den hund som har oppnådd flest championatpoeng på kombinertprøver i kalenderåret.
Dersom 2 eller flere hunder har likt antall championatpoeng, vil den hund som har høyest poengsum på 1.premie
kombinertprøve gå av med seieren.
Dersom det fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren.
Dersom ingen hund oppnår champoniatpoeng på kombinertprøver et år, flyttes kåringen til høyeste premiegrad
(2. eller 3. premie) som er oppnådd dette år. Se tabell 1.
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Tabell 1:
-2/3 AK fullkombinert
-2/3 AK/VK samlekombinert
-2/3 UK fullkombinert
-2/3 UK samlekombinert

5 poeng
4 poeng
4 poeng
3 poeng

Vinner er den hund som har oppnådd flest poeng i henhold til tabell 1, på høyeste premiegrad i kalenderåret.
Dersom 2 eller flere hunder har likt antall poeng, vil den hunden som har høyest poengsum på 2/3.premie
kombinertprøve gå av med seieren.
Dersom det fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren.

Sak 6.6 – Fremtid årboka
Det legges ned betydelig innsats for å få sammenstilt Årboka. Det er per i dag veldig mye manuelt arbeid forbundet med å
oppdatere, sette sammen og kontrollere informasjonen som skal publiseres.
Vi har hatt fallende annonseinntekter i Årboken i takt med at det er færre som kjøper den trykte versjonen.
Det er færre og færre som bestiller den trykte versjonen av boka. I 2013 ble det bestilt 38 eksemplarer. Årboken er lastet
ned 80 ganger elektronisk.
Regnskapet for årboka de siste årene viser underskudd og utsiktene fremover, med fallende annonseinntekter, er ikke noe
bedre.
En arbeidsgruppe bestående av Odd Harald Sørbøen, Martin Haugestad og Arne Klingsheim har derfor sett på alternative
løsninger framover. Styret har på bakgrunn av denne rapporten fremmet forslag om å legge ned årboka i papirversjon på
årsmøtet 2014.
Det meste av informasjonen som tidligere er blitt publisert i Årboka vil bli publisert på nettet. Vi vil da få oppdaterte
tabeller etter hver prøvesesong.
Forslag til vedtak: Norsk Breton Klubb skal ikke lenger produsere og distribuere papirversjonen av årbok.

Sak 6.7 – Registrering av avvik på breton, fra styret
Styret og avlsrådet har de siste to årene jobbet mye med gemytt avvik på breton. Vi ser det ikke som noe stort problem for
rasen, men noen avvik har vi.
NBK har en etablert praksis med å foreslå hannhunder til tispeeiere som ønsker bistand og samarbeid med klubben. For å
kvalitetssikre dette arbeidet ønsker vi å registrere de avvikene som dukker opp slik at vi ikke i våre forslag til tispeeiere
setter sammen kombinasjoner med avvik på begge foreldredyrene. Innmeldte avvik skal kvalitetssikres av NBK.
Formålet med registreringen er i utgangspunktet ikke utelukkelse av enkelthunder, men å avle smartere over tid.
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å iverksette arbeidet med å lage et kvalitetssikret system for registrering av avvik
på breton i Norge. Det skal utarbeides en rapport for prosjektet som legges frem for årsmøte neste år.
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Sak 7: Budsjett 2014

3000
3001
3500
3900
3901
5000
5202
5300
6300
6301
6703
6800
6904
7102
7600
7601
7602
7603
7700
7703
7707
8040
8140

Medlemskontingent
Kollektivt innmeldte
Sponsoravtaler (Egmont)
MVA Refusjon
Andre inntekter, administrasjon
Godtgjørelser
Andre godtgjørelser, Administrasjon
Instruktørutdanning
Telefon/møteutgifter, Styre
Data-/WEBkostnader
Premier, Administrasjon
Kontorrekvisita, Administrasjon
Porto, Administrasjon
Reiseutgifter, Administrasjon
FKF Samarbeidsavgift
AICEB
Kollektivt medlemsskap NKK
Fuglehunden
Diverse kostnader, Administrasjon
Diverse kostnader, utstillingsutstyr
Diverse kostnader, lagring
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Overskudd administrasjon

3100 Salgsartikler
7400 Salgsartikler
Overskudd salgsartikler

2011
2012
2013
346 330 361 280 363 990
19 600
14 000
27 800
0
18 950
0
35 177
29 056
35 688
6 083
0
3 400
-19 000 -20 000 -18 800
0
0
0
0
0
0
-14 701 -15 588 -13 147
-28 758 -36 000 -51 038
-17 716 -13 817
-7 790
0
0
0
-19 887 -11 689 -10 630
-33 350 -41 419 -34 827
-14 730 -14 790 -15 000
-2 466
-2 226
-1 604
-4 250
-8 550
-8 260
-136 035 -132 925 -133 550
-20 236 -16 416 -12 272
-784
0
0
0
0
0
7 630
9 014
8 617
-1 326
-1 599
-1 948
101 581
117 281
130 628

Budsjett
2014
370 000
20 000
5 000
30 000
0
-20 000
0
-2 000
-15 000
-40 000
-10 000
0
-10 000
-35 000
-15 000
-2 000
-8 000
-142 500
-11 500
-2 000
-3 000
8 000
-2 000
115 000

25 304
-30 310
-5 006

43 622
-41 632
1 990

30 188
-32 969
-2 781

30 000
-28 000
2 000

3 000
0
-1 719
0
0
1 281

4 600
0
0
0
-10 919
-6 319

5 400
0
-22 200
0
-11 760
-28 560

4 000
15 000
-18 000
-15 000
-15 000
-29 000

3700 Bidrag kalender
6802 Trykking og porto, Kalender
Overskudd kalender

45 500
-39 750
5 750

50 050
-37 813
12 238

45 800
-38 875
6 925

45 000
-40 000
5 000

3600
3601
6803
6808

Bidrag/salg årbok
Annonser i årbok
Trykking og porto, Årbok
Databehandling, Årbok
Underskudd årbok

17 150
18 400
-27 113
0
8 437

17 382
28 600
-53 160
-5 000
-12 178

11 225
18 800
-56 773
0
-26 748

0
0
0
0
0

3902
6201
7100
7200

Lotteri Årsmøte
Trykking og porto, Årsmøte
Reiseutgifter, Årsmøte
Opphold/overnatting, Årsmøte
Underskudd årsmøte

0
0
-29 200
-71 125
-100 325

14 300
0
-44 961
-67 858
-98 519

15 100
0
-32 824
-62 335
-80 059

15 000
0
-40 000
-70 000
-95 000

117 675

12 999

8 815

65 000

3800
3801
7604
7605
7708

Parringsavgift
Import av valper/sæd
HD/HQ avlesning
Import av valper/sæd
Diverse kostnader, avlsrådet
Underskudd avlsrådet

3203 Startkontingent, Landstreff
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3300
3400
3501
5102
6704
6903
7201
7705

Deltageravgift, Landstreff
Andre inntekter, Landstreff
Sponsoravtaler, Landstreff
Dommergodtgjørelse, Landstreff
Premier, Landstreff
Trykking og Porto, Landstreff
Opphold/overnatting, Landstreff
Diverse kostnader, Landstreff
Overskudd Landstreff

0
10 515
0
-3 110
0
-6 114
-100 221
-23 800
-5 055

0
30 204
0
-2 908
0
-5 171
-11 800
-7 520
15 804

56 350
6 128
5 000
-8 542
-1 808
0
-43 699
-12 780
9 464

-5 000
-3 000
-5 000
-45 000
-10 000
12 000

3200
5100
5200
6600
6700
7606
7607
7701

Startkontingent, vinterprøve
Dommergodtgjørelse, Vinterprøve
Andre godtgjørelser, Vinterprøve
Terrengleie, Vinterprøve
Premier, Vinterprøve
NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve
FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve
Diverse kostnader, Vinterprøve
Overskudd Vinterprøve

91 050
-33 722
-8 560
-9 500
-6 400
-7 304
-1 448
-2 672
21 444

99 413
-39 827
-10 492
-15 370
-9 000
-8 920
-1 770
-6 739
7 296

82 900
-30 978
-14 970
-11 295
-7 724
-7 220
-1 350
-16 017
-6 654

85 000
-35 000
-10 000
-15 000
-8 000
-9 000
-2 000
-6 000
0

3201
5101
5201
6601
6701
7608
7609
7706

Startkontingent, høstprøve
Dommergodtgjørelse, høstprøve
Andre godtgjørelser, høstprøve
Terrengleie, høstprøve
Premier, høstprøve
NKK Aktivitetsavgift, høstprøve
FKF Aktivitetsavgift, høstprøve
Diverse kostnader, høstprøve
Overskudd høstprøve

42 856
-27 474
0
-9 600
-2 881
-4 419
-720
-27 922
-30 160

0
0
0
0
0
0
0
0
0

69 735
-31 717
-11 292
-8 340
-5 120
-5 580
-1 042
-2 516
4 128

55 000
-25 000
0
-10 000
-4 000
-5 000
-1 000
-10 000
0

3202
3301
3401
6702
6905
7202
7704

Startkontingent, DK-aktiviteter
Deltageravgift, DK-aktiviteter
Støtte Studieforbundet
Premier, DK-aktiviteter
Porto, DK-aktiviteter
Opphold/overnatting, DK-aktiviteter
Diverse kostnader, DK-aktiviteter
Overskudd DK-aktiviteter

11 405
52 664
0
0
0
-26 000
-14 197
23 872

13 414
9 588
0
0
0
-5 950
-15 008
2 045

9 897
73 334
2 000
-2 146
-1 017
-53 722
-8 257
20 088

25 000
10 000
0
0
0
-15 000
-10 000
10 000

-15 164
-6 780
-21 944

-10 350
-11 317
-21 667

-9 357
-9 482
-18 839

-12 000
-7 000
-19 000

-125

17 970

7 592

1 000

7101 Reisetilskudd, NM-Lag
7702 Diverse kostnader, NM-Lag
Underskudd deltagelse NM-Lag
OVERSKUDD

15 000

Kommentarer til budsjett:
•
Budsjettet er satt opp med forutsetning om at årbok ikke blir utarbeidet.
•
Parringsavgift på kr 200 skal fortsatt innkreves av hannhundeierne til de kull som annonseres på breton.no.
•
Styret skal gjennomgå fordelingen av honorarene.
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Sak 8: Innstilling fra valgkomiteen
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 posisjoner 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 er takknemlig for at dyktige personer vil gi av sin fritid for medlemmenes beste.
Klubben har noen nøkkelverv som:
Kasserer
Leder
Sekretær
De som er på valg i år er:
Hege Meldal, Kenneth Sveen, Arne Abel-Lunde, Tove Irene Løvås, Lena Borlaug og Baard Birkeland.
Valgkomiteen har tidligere etterlyst kvinner til verv i klubben og i inneværende periode har vi kvinnelig leder, samt flere
kvinner i andre tillitsverv.
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 8. februar 2014:
Styret:
Hege Meldal

Leder

Gjenvalg for 1 år

Arne Abel-Lunde

Nestleder

Gjenvalg for 1 år

Vidar Berg Hansen

Sekretær

Ny for 2 år

Kenneth Sveen

Kasserer

Gjenvalg for 2 år

Martin Haugestad

Gjenstår 1 år

Geir Håvar Ingdal

Gjenstår 1 år

Morten Løken

Gjenstår 1 år

Varamedlemmer:
Hege Tidemann

Ny for 1 år

Jan Åge Harjo

Ny for 1 år

Som det fremgår av VK’s forslag, har vi tillatt oss å foreslå, ikke bare personer til styret, men også hvem som VK foreslår skal
inneha funksjonene som leder, nestleder, sekretær og kasserer.
Hvem i styret som skal ivareta øvrige oppgaver i styret/klubben, foreslås avgjort i det nye styret.
Samtlige foreslåtte er forespurt og har takket ja.
Revisorer:
Asbjørn Johnsen
Marit Paulen

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Valgkomiteen for år 2013.
Kjell Engen (sign), Rolf Arne Tønseth (sign) og Arild Dystland (sign)
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Valgkomite:
Komiteen er valgt direkte av årsmøtet og rapporterer direkte til årsmøte, jf. § 5-1 i lovene. Årsmøtet må derfor velge
valgkomite.
VKs forlag inneholder 3 nye navn fra forrige periode. Vi gir her en kort presentasjon av disse tre.
Vidar Berg Hansen
Vidar Berg-Hansen, 41 år og bor i Alta, men er opprinnelig fra Honningsvåg. Samboer med May Elin. Vi har tre barn, Joakim
(18), Kaja (11) og Eskil (8). Jobber som studiekonsulent og lærer (data) ved Folkeuniversitetet Nord (voksenopplæring). Før
dette jobbet jeg 10 år som salgsansvarlig for kontormaskiner hos Kontor og Grafisk Alta AS. Av utdannelse har jeg
bedriftsøkonomi og praktisk pedagogisk utdanning yrkesorientering (PPU/Y) ved Høgskolen i Finnmark.
Har hatt hund tidligere, som jeg trente LP, spor og i NRH med. Men Storbakkens FA Vinna er husets første jakthund. Vinna
fikk vi i mai 2012 og blir 2 år i mars 2014. Siden vi hadde lovet oppdretter og stille i hvert fall på en jaktprøve gjorde vi det,
litt sånn for å bli ferdig med det. Det der tok jo helt av. Vi har vært på mange prøver etter den første. Føler vel at vi har hatt
en del stang ut, men noen premieringer har det også blitt. 1UK og prøvens beste unghund i Tromsø, 2 UK i Senja. Siden vi
hadde en 1 UK i sekken tok vi oss en tur til Norsk Derby og prøvde oss der. Vi fikk nå være med hele første dagen, men gikk
dessverre ikke videre. I høst ble Vinna klubbmester i UK for Vest-Finnmark Fuglehundklubb.
Når det ikke går i hund (som det av og til kommenteres at det brukes mye tid på), er jeg en av tre trenere til Eskil sitt fotball
lag, varamedlem i Alta IF fotballstyre. Eller jeg driver med hobby nr 2 etter hund, spiller trommer (litt band og revyspilling).
Hege H. Tidemann
Jeg er gift med Morten Tidemann og har for tiden 3 breton og en engelsk setter valp.
Hunder og erfaring:
Min første hund var Jack Russel. Jeg har hatt 2 av de, samt en skotsk hjortehund før bretonene. Trening og samarbeidet
med hund er det jeg syntes er morsomt, hvilken trening kom i annen rekke så lenge vi (bikkjene og jeg) jobbet med noe vi
syntes var gøy. Jeg har holdt på med både freestyle, kantarell søk og spor, konkurrere i Lure Coursing og lydighet. Etter jeg
møtte Morten med breton ble jeg introdusert for jakt og jaktprøver. Det har vært veldig lærerikt. Jeg har fortsatt mye igjen
å lære, og gleder meg til mange flere spennende og lærerike år med breton.
Jan Åge Harjo
Regner med at dere ser nytte av å ha meg med på laget, og skal gjøre mitt beste. Følgende CV følger:
Mitt navn er Jan-Åge Harjo og en nyinnflytta (juli 2013) finnmarking til Asker kommune, nærmere bestemt Hvalstad. Har 2
barn, enn sønn på 14 og ei datter på 19, av status så er jeg singel. Jobber for tiden i Forsvarets avdeling driftstyring for
FLOFELLESKAP. Har vært i bilbransjen i 12 år, fra bilmekaniker, takstmann, kundemottak og de siste årene systemspesialist.
Jobbet som teknisk leder på postterminalen i Tromsø i 3 år før jeg fortsatte til UIT. UIT var jeg områdeansvarlig i 3 år der jeg
innførte vedlikeholdsplan på sw- plattform og hadde 10 driftsteknikere under meg. Deretter overtok ansvaret for hele
bygningsmassen som brannansvarlig og hadde noen av gjøremålene fra områdeleder med meg, ble litt over 2 år i denne
stillinga. Av utdanning så har jeg fagbrev som bilreparatør (mekanisk/elektrisk), teknisk fagskole-maskinlinja og
automasjonsingeniør.
Startet min jaktkarriere for over 20 år siden som støkkjeger med en glimrende apporthund labrador rettriver (hare og ryper
var utrygge på Rolfsøya og Sørøya), holdt vel på med dette i vel 4 år. Deretter kjøpe jeg meg en italiensk spinone som ble
kaldt Bånnski, Bånnski ble 10 år. Glimrende navn hvis man ville skremme andre jeger ute av marka, skyte mye og ROPE
BÅNNSKI ;) Bånnski er så vidt meg bekjent mestvinnende på høyfjellsprøver og var utstillingschampion i Norge og Sverige,
ble også flere ganger NV på utstilling.
Har nå en Breton hanne på 5 år som er både godt premiert innen jakt (kåret 1 gang som beste uk hund) og utstilling (med 1
CACIB).
Ellers så går tiden til trening (vekter, innebandy, klatring, svømming, volleyball etc), vi har ett flott anlegg på basen der jeg
jobber, ellers prøver jeg å besøke slekt og venner her nede. Prøver å reise så mye som mulig, og helst til varmere strøk.
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Husk at NBK Landstreff 2014 arrangeres av DK Østlandet 27-29. juni.

Landstreffet i år skal arrangeres ved Frya Leir, Ringebu 27-29. juni.
Dommer på spesialutstillingen på søndag 29. juni, er Irene Krogstad. Påmelding skjer via «min side» på nkk.no.
Vi vil om kort tid komme med mer informasjon rundt landstreffet og om programmet på klubbens nettsider og på
Facebook.
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Husk også NBKs Vinterprøve Bjørgåsen, Ålen 14-16. mars 2014 – flotte
terreng
Fredag: UK – AK Lørdag: UK – AK – VK Søndag: UK – AK
Hovedkvarter/overnatting Bjørgåsen, Ålen
Påmelding: Påmeldingsavgift kr. 400/450(VK) til bankgiro 4230.56.96824 seinest 14 dager før. Spørsmål vedr. påmelding
til prøveleder, gbakkha@online.no.
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:
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