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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 7. FEBRUAR 2015 med festmiddag og en del sjølskryt.  

 
Styret inviterer til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal, lørdag den 7. februar 2015 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 2015” 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 7. februar: 
12.30 – 12.45 Åpning og velkommen v/leder 
12.45 – 15.30 Informasjon fra styret og AR  

 generell informasjon 

 kunnskapsgrunnlaget for ny avlsplan 

 informasjon om Landstreff 2013 

16.00 – 18.30 Årsmøte 
20.00 –      Festmiddag 
 
Søndag 8. februar: 
09.00 – 12.00 Interne møter 
  
 
  

mailto:ke-sveen@live.no
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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 28. 
 
Sak 5. Kontingent 2015, side 32. 
 
Sak 6.      Saker fremmet til årsmøtet, side 32: 

6.1 – HD–HQ, fra Gunnar Handberg 
6.2 – Hannhunder til tisper over 8 år, fra Randi Mathisen 
6.3 – Endringer i prinsippene for sammensetning av AR, forholdet mellom AR og styret og klubbens driftskonsept, 
fra Jan Bjarte Skrøppa og Kjell Engen. 
 

 
Sak 7. Budsjett 2015, side 35 
 
Sak 8. Valg – se valgkomiteens forslag, side 38 
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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  forslag, vedtak med antall 
stemmer for og i mot og protokolltilførsler.  
 
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.  
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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, Vidar Berg-

Hansen sekretær, Martin Haugestad administrativ leder avlsgruppen, Morten Løken og Geir Håvard Ingdal DK-ansvarlig. 

Vararepresentanter: Hege Tidemann og Jan Åge Harjo. Valgkomite: Kjell Engen, Arild Dystland og Rolf Arne Tønseth. 

Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen.   

 

Komiteer og ansvarsområder:  

Avlsrådet/avlsgruppa har en avlsfaglig del som steller med raseforvaltning og avlsrådgivning, samt en datagruppe som 

produserer og framskaffer geno- og fenotypeavlsdokumentasjon for NBKs egen indeksberegning og støtter administrative 

program, hjemmesider og årbokproduksjon. Avlsgruppens administrative leder har vært Martin Haugestad. Avlsrådet har 

bestått av Christopher Høstmælingen, Randi Mathisen (fram til august 2014), Morten Løken, Arne Klingsheim og Brian Herje 

(fra november 2014). Datautvalget har bestått av leder Arne Klingsheim, Bjørn Sakariassen, Kjetil Andresen, Tor Einar 

Jørgensen, Marius Kristoffersen og Thorstein Bjørnstad (fra november 2014). Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar 

Jørgensen og Monica Tallhaug. Redaktør Fuglehunden: Marit Krohg. Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen. 

Valpeformidler: 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 2014 

Styret har i 2014 arbeidet med ordinær drift av klubben.  

  

Pr. 31. desember 2014 var medlemstallet 965 og ved samme tid i 2013 var dette 1000. Oppdretterne er lojale og nesten 

samtlige nye valpekjøpere er kollektivt innmeldt. 

 

NBK gir høringsuttalelser i saker utsendt av NKK eller FKF, enten til FKF eller via raseutvalget (RU). I 2014 har det vært 

mange saker til behandling som har kommet fra enten NKK, FKF eller fra andre klubber i RU. Den nye organiseringa av NKK, 

FKF og raseklubbene gir gode muligheter for å påvirke beslutninger og prosesser, men er ressurskrevende, og NBK må 

prioritere hvilke saker vi skal arbeide med.  

 

Styret har arbeidet med en kommunikasjonsstrategi uten at denne er helt på plass. Nyhetsstrømmen på sosiale medier er 

raskt og når fram til mange, slik at det har blitt mer utfordrende å finne aktuelt og nytt stoff til Fuglehunden. Vi har sett på 

muligheten for å ta i bruk Facebook til klubbens diskusjonsforum for å senke brukerterskelen og få liv i debatten igjen. 

Foreløpig er dette satt på vent blant annet på grunn av kapasitetsproblemer. En slik funksjon krever en tilnærma 

døgnkontinuerlig moderatorfunksjon.  

 

Ny avlsplan for klubben skal vedtas på årsmøtet 2016, og styret har starta forberedelsene til dette ved å etablere flere 

arbeidsgrupper som skal se på utviklinga i rasen og beskrive status. Dette vil danne grunnlaget for diskusjonen rundt og 

arbeidet med neste avlsplan.  

 

På grunn av kapasitetsproblemer kan dessverre ikke styret legge fram rapport fra prosjektet "registrering av avvik hos 
breton", men vi ser det som en naturlig del av arbeidet med ny avlsplan.  
 

Økonomi 

Klubben har en oversiktlig, men noe stram økonomi med store faste utgiftsposter. Det har ikke lykkes å få støtte fra 

Studieforbundet natur og miljø til DK`enes arrangementer i den grad som er ønskelig. DK-gruppa Østlandet utmerker seg 

med mange aktiviteter og et ikke ubetydelig økonomisk overskudd som kommer klubben til gode.  

 

Det har ikke lykkes å få ytterligere støtte fra NKK til eksteriørkonferansen som ble holdt i 2012, og utgiftene på 34 404,- 

kostnadsføres i sin helhet 2014-regnskapet.  

 

Styremøter 

Styret har i 2014 avholdt styremøter og behandlet 67 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter, og 

varamedlemmene deltar rutinemessig på styremøtene. Styret har i den grad det har vært mulig benytta gratistjenesten på 

skype for å spare telefonutgifter Styrereferatene er lagt ut på internettsiden.  
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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 raseutvalget (RU). Martin Haugestad har representert NBK i felles avlsråd (FA), der han har vært leder. 

Klubben er representert i FKFs styre ved Nils B. Skaar, samt i dommerutvalget der også Odd Harald Sørbøen er 

representant. 

 

NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske breton klubben (AICEB) i 2014.  

 

Prestasjoner 

På NM lag lavland jaktet hundene til en flott andre plass. Styret vil rette en takk til de som stiller opp og representerer rasen 

vår i lagkonkurransene generelt. Styret viser forøvrig til dekning av resultater fra jaktprøver og utstillinger som avlsrådet har 

redegjort for i sin årsmelding, og til klubbens nettsider. 

 

Utmerkelser 

Anders Ellefsen ble tildelt klubbens gullmerke på landstreffet.  

 

Arrangementer 

NBK har i samarbeid med de øvrige gruppe 7 klubbene arrangert Fellesutstillingen Østlandet og for Midt-Norge. 

 

Jaktprøver 

Vinterprøven ble avholdt  i Ålen med god oppslutning og godt teknisk gjennomført arrangement. Også høstprøven ble i 

2014 arrangert i Ålen, og tilbakemeldinger fra deltakere og dommere er gode. 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. Etter at NBK nå i noen år har arrangert jaktprøver på ulike steder og med 

utskiftninger i prøveledelsen, konstaterer styret med tilfredshet at vi ser ut til å få fått på plass en stabil prøveledelse og en 

hensiktsmessig lokalisering i Ålen . NBK jobber med å finne en fast prøvehelg for høstprøven.  

 

Landstreff 

Landstreffet 2014 ble arrangert av Østlandsgruppa på Frya leir ved Ringebu i Gudbrandsdalen. Det er som alltid hyggelig å 

møte igjen alle Breton-vennene en slik helg med mange gode diskusjoner og god stemning. Takk til deltakerne som alle 

bidro til at det ble ett vellykket arrangement. Det var hele 98 personer på festmiddagen. Fredagen var det grilling av 

kortreist mat fra Ringebu som ble levert fra det lokale slakteriet. Styret informerte fredagskvelden om økonomi, antall 

medlemmer og hvilke saker de jobber mest med. AR informerte om status på rasen. 

 

Marius Kristoffersen og Mailo vant apportkonkurransen. Irene Krogstad dømte de 42 påmeldte hundene og 3 valpene. 

Bølhøgda’s Jennie til Lars Farnes ble BIR Valp og Kamvatnets Balder til Kristin T Kjøglum ble BIM Valp. BIR ble Bølhøgdas 

Fischer til Espen Strengelsrud og BIM ble Vanity Pauline  til Hallgeir Berg og Gitte Hjort Sørensen. Cert ble utdelt til 

Orreskogens E-Lisa. På Barn&hund var det mange flinke ekvipasjer. Vi gratulerer vinnerne og takker alle som bidro til 

landstreffet! 

 

Østlandsgruppa leverte et vel gjennomført arrangement med god hjelp fra mange. Solid dugnads innsats og lotteri førte til 

et pent overskudd i klubbkassa. 

 

Årbok  

Klubbens nye elektroniske årbok ble først publisert høsten 2014 på grunn av forsinkelser i leveransen av rapporter fra 

bretonbasen. Det har også i år vært mye arbeid med dette for de involverte fordi det ble nødvendig å bestille nye rapporter 

fra bretonbasen, men hvis alt går etter planen skal dette arbeidet bli betydelig enklere og mindre ressurskrevende 

framover. Dessverre synes det som om også interessen for den elektroniske årboka og dens ulike tabeller er noe begrensa 

da antall nedlastinger er moderat. Alle jaktprøvekritikkene er i år scanna og lagt inn i BB. Hovedansvarlig for dette har vært 

Arne Klingsheim, mens Randi Mathiesen har skrevet utstillingskritikkene inn i BB. Videre har som tidligere år, har Tor Einar 

Jørgensen bidratt med oppdatering av ulike tabeller og publisering av disse.  
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BretonBasen (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 enda bedre verktøy i avlsarbeid og klubbdrift.  Arbeidet 

med å få laget nye rapporter (standardiserte uttrekk) fra BB til tabeller og oversikter, som ble presentert for årsmøtet 2014, 

er i mål. Det har vært ytra ønske fra de som drifter BB at alle fuglehundklubbene som benytter dette systemet i større grad 

samarbeider om grensesnitt og funksjonalitet, spesielt i forhold til koordinering mot DogWeb. 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. 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 løpet av 2014 har flere DK`er bedt om avløsning.  Styret takker de avgåtte DK`ene 

for innsatsen og ønsker de nye velkommen.  

 

Samarbeid med andre raseklubber 

Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom raseutvalg (RU) og felles avlsråd (FA). Raseklubbene tilstreber å gi 

felles høringsuttalelser til NKK via FKF i de fleste saker. NBK samarbeider også i stor utstrekning med distriktsklubber om 

dressurarrangement, samlinger etc. 

 

Internettsidene 

Høsten 2014 ble layouten på klubbens nettsider www.breton.no endra etter at det i løpet av siste driftsår hadde kommet 

en del forslag til endringer samt at vi i styret, AR og datagruppa hadde gjort oss noen erfaringer. Også framover til det bli 

gjort mindre endringer og tilpasninger, men vi antar nå at førstesida i hovedsak vil bli uendra.  Det er i gjennomsnitt 

omtrent 20 000 treff per måned på sidene, men med en topp på opp mot 40 000 treff i måneden midt i jaktprøvsesongene. 

Året sett under ett er det oversikten over valpekull som er suverent mest lest, deretter bretonbasen og sidene som 

omhandler avl. Fotogalleriet er også mye besøkt. 

 

Bretonkalenderen 2014 

Kalenderen for 2014 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember 2014. 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 Christopher Høstmælingen, Randi Mathiesen (fram til august 2014), Morten Løken, 

Arne Klingsheim og Brian Herje (fra november 2014)) og en datagruppe (leder Arne Klingsheim, Tor Einar Jørgensen, Bjørn 

Sakariassen og Kjetil Andresen) I 2014 har Marius Kristoffersen og Thorstein Bjørnstad gått inn i datagruppa og er viktige 

bidragsytere. Administrativ leder har vært Martin Haugestad.  

 

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. 

 

Martin Haugestad har deltatt i felles avlsråd, også dette året som leder. Der er det diskutert saker av felles interesse for 

gruppe 7, stående fuglehund. 

 

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 fordeling av stoff mellom Fuglehunden og 

nettsidene.  Marit Krogh har gitt nyttige innspill og signaler i dette arbeidet.  

 

Eksteriørutvalg 

Jan H. Monsen leder av eksteriørutvalget. Utvalgets instruks finnes på nettet. Styret viser til egen rapport fra 

eksteriørutvalget.  
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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. 

  

Valpeformidling 

Inger Lise Ingdal har vært klubbens valpeformidler i 2014. Styret viser til egen rapport fra valpeformidler.  

 

Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2014. 

 

 

 

Hege Meldal Arne Abel Lunde Kenneth Sveen Geir Håvard Ingdal  Morten Løken 
     
     
Martin Haugestad Vidar Berg-Hansen Hege H. Tidemann Jan Åge Harjo  
 

 

                    

Årsrapport fra avlsrådet i NBK 2014 
                 
Medlemmer i avlsrådet 2014 
Administrativ leder: Martin Haugestad. 
Medlemmer: Randi Mathisen, Morten Løken, Arne Klingsheim, Christopher Høstmælingen og Brian Herje. 
 
Mange andre bidrar med registreringer og opplysninger som AR har stor nytte av. Anders Ellefsen har hentet ut hoftebilder 
hos NKK og sendte de til Strinda Smådyrklinikk for HQ avlesing. Øystein Ahlstrøm har tatt over denne funksjonen i løpet av 
2014. Randi Mathisen har renskrevet alle utstillingskritikker i 2014 og fortjener stor takk for det. 
 
Valpeformidling er utført av Inger Lise Ingdal.  I tillegg takkes datagruppa og årbokkomiteen for sine gode bidrag. Her vil vi 
nevne Bjørn Sakariassen, Tor Einar Jørgensen og Kjetil Andresen spesielt. Vi vil også takke nye bidragsytere som Marius 
Kristoffersen og Thorstein Bjørnstad. 
 
Møter og aktivitet 
Mesteparten av kontakten har foregått gjennom daglig e-poster og telefoner samt telefonmøte. Kommunikasjonen på e-
post har stort sett vært omkring forslag på hannhunder. Martin Haugestad har deltatt i Felles Avlsråd for NBK (Felles 
Avlsråd er et fora for avlsrådslederne i gruppe 7, stående fuglehunder). Martin Haugestad har vært leder av Felles 
avlsråd dette året. 
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Nye kull og importer 2014 (registrert pr 15.12.2014).             
 

Født NAVN FAR NAVN MOR 

Antall 
valper 

Antall 
hanner 

Antall 
tisper Oppdretter 

25.01.2014 PETER GUNN HOLMEVASS B GILLI 7 3 4 Abel-Lunde, Arne 

28.01.2014 MAX ODIN KAMVATNET'S AQUA VITA 8 5 3 VEDELER, ANNE-LISE 

01.02.2014 RAUNAKKENS COX ÅA 8 3 5 AUNE, SVEINUNG 

07.02.2014 
BEST DE LA SOURCE AUX 
PERDRIX 

REISAVANNET'S B-GURI 3 1 2 ELLEFSEN, ANDERS 

20.02.2014 BREKKESAGAS BLACKBIRD DONNA 8 1 7 Engelstad, Arild 

27.02.2014 REISAVANNET'S D-HÅREK VESTLØKKA'S C LIZZY 5 2 3 Knutsen, Finn Erik 

07.03.2014 
REISAVANNET'S C-
ASKELADD 

MØYSALEN'S BONNIE 3 1 2 Mathisen, Randi Christin 

07.03.2014 BEKKAUREN'S MAILO U S CALI 2 0 2 AUREBEKK, JON 

10.03.2014 
FABIAN DU VALLON DE LA 
RIGAUDE 

COCO DU VALLON DE LA 
RIGAUDE 

3 2 1 Farnes, Lars 

06.05.2014 CARL D'AR ROC'H BERNEZ CESSNA AV SÁRÁHKKÁ 6 3 3 Bakkevold, Anne Grethe 

19.05.2014 
FABIAN DU VALLON DE LA 
RIGAUDE 

VANITY MILLE 8 6 2 Qviller, Kjersti 

23.05.2014 
DIRK VOM 
SCHWANENBERG 

MIN VESLA 3 1 2 Dystland, Arild 

05.06.2014 
BEST DE LA SOURCE AUX 
PERDRIX 

SA AMAYA 9 5 4 KLINGSHEIM, ARNE 

15.06.2014 HOT CHILLI HOLMEVASS D GYDA 8 2 6 Haugestad, Martin 

28.06.2014 VALBYSKOGENS SOLAN LV FIA 9 3 6 HEIBØ, ESPEN 

11.07.2014 
CYRIUS DES PLAINES DE 
SEPTIMANIE 

BØLHØGDA'S FARA 1 1 0 Bergh, Hallgeir 

31.07.2014 CYCLONE DE L'ARDOUR BIRD DES PIGENETTES 7 2 5 Bergh, Hallgeir 

06.10.2014 TROMSØRYPA'S AD TIM FRØYA 4 1 3 Dahl, Robin A 

13.10.2014 BREKKESAGAS BLACKBIRD AULUMBOENS C-KITA 5 2 3 BERENTZEN, JARLE 

 
  107 44 63  

 
Importer: 

Født NAVN FAR NAVN MOR 

Antall 
valper 

Antall 
hanner 

Antall 
tisper 

26.03.2014 SUHLEGAN HEVI ROCK 
SUHLEGAN FELICIA 
FÖRSVANN 

3 2 1 

26.03.2014 SUHLEGAN HEVI ROCK 
SUHLEGAN FELICIA 
FÖRSVANN 

1 1 0 

31.03.2014 ISMENNINGENS A-KASPER STORBAKKEN'S ISABELLA 1 0 1 

07.04.2014 POLLISTAS CLUNY HAIPAKAN ELLU 1 0 1 

07.04.2014 D'gi De La Plume Picarde FAN DU PETIT ODON 1 0 1 

20.04.2014 
First Bullet Samson 
Sorensen 

TESS 3 0 3 

27.07.2014 
ECLAIR DU BOIS DES 
ECRIVAINS 

TRESALLIER FLITTERS 1 0 1 

   11 3 8 

 
Det ble registrert 107 valper bretonvalper i 19 kull i 2014, 44 hanner og 63 tisper, mot 232 valper, 113 hanner og 119 tisper 
i 40 kull 2013. Det ble registrert 11 importer i 2014. Dette er basert på foreløpige tall pr 15.12.2014. Det er i 2014 et 
generelt inntrykk av at det har blir født litt for få valper i forhold til etterspørselen.  
                     
Avlstall og indeksberegninger 
                     
Indeksberegningene for jaktlyst, viltfinnerevne og avlstall for hofter, har blitt gjennomført av Arne Klingsheim. Vi får tall fra 
NKK annenhver uke, men enkelte prøver blir veldig sent registrert. HQ- avlesing har blitt gjort av Ingrid Hanssen, Strinda 
Dyreklinikk. 
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Utstillinger/eksteriør 
 
Utstillingsresultater 2014 

Klasse  KIP 0. Premie Sufficient Good 
Very 

Good 
Excellent 

JK 
   

11 19 34 

UK 
 

1 1 4 11 10 

AK 3 1 
 

10 16 19 

BK 
 

2 2 13 39 75 

VTK 
   

0 0 2 

CHK       0 0 3 

Alle Klasser 3 4 3 38 85 143 

% Alle Klasser 1,1 1,4 1,1 13,8 30,8 51,8 

 
Det var i alt 149 deltagende bretoner på forskjellige utstillinger i 2014 mot 155 deltagende i 2013. 
                     
Det er gitt i alt 143 excellent, 85 Very Good, 38 Good og 3 Sufficient. Prosentmessig fordeler dette seg på  52 % Excellent, 31 
% Very Good, 14 % Good og 1 % Sufficient. Avlsrådet er meget fornøyd med at vel 80% av premiene er av nest høyeste valør 
eller høyere. Dette er på samme nivå som i 2013, men noe høyere andel excellent i 2013. 
                     
NBK landstreff 2014 
                     
BIR: Bølhøgda’s Fischer (FR UCH FR VCH Uman Du Bois Courcol – NV-09 Coco Du Vallon De La Rigaude) til Espen 
Strengelsrud 
 
BIM: Vanity Pauline (FR CH Cyrano De Saint Lubin – Bølhøgda’s Fara) til Hallgeir Berg og Gitte Hjort Sørensen 
                     
Norsk Vinnerutstilling Dogs4All 2014 
                     
BIR: Orreskogen’s E-Lisa (Eier og oppdretter Anders Ellefsen) ble BIR Norsk Vinner 2014 med CERT og CACIB. 
 
BIM: Vanity Omer (Eier Silvana Rudi, oppdrettere Gitte Hjort Sørensen og Hallgeir Bergh) ble BIM Norsk Vinner 2014 med 
Excellent, CK og CACIB 
 
Nordisk Vinnerutstilling Dogs4All 2014 
 
BIR: Vanity Pauline (Eiere og oppdrettere Hallgeir Bergh Gitte Hjort Sørensen og Hallgeir Bergh) 
 
BIM: Orreskogen’s E-Olseen (Eier Ulrik Myrhaug, oppdrettere Hege og Anders Ellefsen) ble BIM Nordisk Vinner med 
Excellent, CERT og CACIB. 
      
                
Apportprøver 
Det er registrert 62 apportprøvestarter. Dette har resultert i 29 premier som tilsvarer en premieprosent på 47. Det er delt 
ut 4 premier i UK, 3 førstepremier og en tredjepremie. I AK er det delt ut 25 premier, 14 førstepremier, 7 andrepremier og 4 
tredjepremier. 
 
Jaktprøver 
 
Antall starter og premieringsprosent 
Alle jaktprøvestarter i 2014 har ikke blitt registrert hos NKK, så tallene som er presentert her er noe ulike de reelle tallene. 
Vi antar det mangler 4 prøver, og ca 45 starter pr 15.12.2014. Komplett og oppdatert liste vil komme i årboka for 2014. I alt 
er det registrert 1147 starter som har resultert i 199 premier og en premieprosent på 17,3 
 
  

http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=NO48649/12&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=NO44546/12&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=NO44104/13&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=NO48648/12&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
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Tabell 1. Antall starter og premieringsprosent for breton i 2014 
 

Kl UK Pr% AK Pr% VK Pr% Alle Pr% 

Vinter 231 19,0 222 15,7 196 17,3 650 17,4 

Høst 148 25,7 107 9,3 126 13,5 381 17,0 

Lavland* 26 19,2 28 7,1 27 26,0 81 14,0 

Skog** ----- ----- 35 22,9 ----- ----- 35 22,9 

Sum 405 21,5 392 14,0 349 16,6 1147 17,3 

 
*Mangler mange starter og premier 
** Inkluderer NM skog med 7 starter og ingen premier 
                 
3 hunder er registrert med uønsket adferd på prøve i 2014. Tilfellene gjelder jaging av rein, provokasjon mot makker og 
vedvarende losing. 
 
Jaktlyst og viltfinnerevne 
Gjennomsnitt jaktlyst og viltfinnerevne i 2014 ble henholdsvis 4,21 og 3,32 (( 384/384+310)*6)) basert på 1147 starter for til 
sammen 260 ulike hunder. Dette er omtrent som før. Sammenligning mot de andre rasene bør arbeidsgruppen se nærmere 
på. 
                                       
Årets Hund Jaktprøve 2014 
HOLMEVASS B GILLI, eier: Arne Abel-Lunde                                                    
                     
Årets unghund jaktprøve 2014                     
REISAVANNET’S ZB-SAM, eier: Tor-Eivind Båtnes                        
                 
Årets hund kombinert 2014 
NJ(K)CH BREKKESAGAS TIRI, eier: Ingvild Dahl Trane, fører: John Arnt Arvola 
             
Årets hund utstilling 2014: 
NORDV-14 SEV-14 VANITY PAULINE, Eiere Gitte Hjort Sørensen og Hallgeir Bergh 
(Pauline, ble som det går frem av hennes tittel, Nordisk Vinner 2014) 
 
(Etter at NKK innførte hovedeier i sin registrering viser dessverre bare hovedeiers navn i dogweb og bretonbase. Vi beklager 
om vi ikke har fanget opp alt manuelt) 
 
NM-LAG VINTER 2014: 
 
Breton stilte med følgende lag og ble nr. 4: 
 
N SE JCH NMFHv11 VELVET DEI FIORINDO (Pronto), fører: Nils B. Skaar, eiere: Tove Løvås og Nils B. Skaar 
N J(K)CH BREKKESAGAS TIRI, fører: Johan Arnt Arvola, eiere: Ingvild Dahl Trane og Johan Arnt Arvola 
TROMSØRYPA’S AD TIM, eier og fører: Per Johnny Skjæran 
 
NM VINTER 2014: 
 
3VK kval, 3VK semi, Litjåsen´s De Rene, eier og fører; Gunnar Guttormsen 
1VK kval, N SE JCH NMFHv11 VELVET DEI FIORINDO (Pronto), fører: Nils B. Skaar, eiere: Tove Løvås og Nils B. Skaar 
1VK kval, Reisavannet´s JA-Kaos, Jan-Erik Jensen 
 
NM- lag høyfjell 2014: 
 
Breton stilte med følgende lag og ble nr. 5: 
Tråsletten´s Svabø, eier og fører Bjørn Tråslett 
Tromsørypa`s P E Hero, eier: Stig Even Edinsen, fører: Per Johnny Skjæran 
Velvet Dei Fiorindo, eiere: Tove Løvås og Nils B. Skaar, fører: Nils B. Skaar 
 
NM Høyfjell individuelt 2014: 
 
2VK kval TROMSØRYPA’S AD TIM, eier og fører: Per Johnny Skjæran 
2VK kval, N SE JCH NMFHv11 VELVET DEI FIORINDO (Pronto), fører: Nils B. Skaar, eiere: Tove Løvås og Nils B. Skaar 
 
                    

http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=NO37264/09&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=13502/08&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=LOI04/121388&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login
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NM Skog 2014: 
 
Ingen premierte                
                     
NM-lag lavland 2014 
 
Breton stiller med følgende lag som tok SØLV: 
 
Stenhøj R Molte, DK15934/2010, eier og fører: Tom Antonius Middelhuis 
Holmevass B Gilli, 08401/07, eier og fører: Arne Abel-Lunde 
First Des Grandes Concises, LOF7264997/0, eier og fører: Stian Aaserud 
2VK NM-Lag, 5 Championatpoeng, Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis 
3VK NM-Lag, 4 Championatpoeng, Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde 
 
NM Lavland 2014. 
3vk NM Finale og Bronse, Holmevass B Gilli, eier og fører: Arne Abel-Lunde 
3VK, Orreskogen’s B-Maia, eier og fører: Anders Ellefsen                                     
                     
Arctic cup 2014: 
 
2.pr. kval Artic Cup, 3.pr. finale Artic Cup, Reisavannet´s ZB-Sam, eier og fører: Tor Eivind Båtnes 
 
Norsk Derby 2014: 
 
Ingen premierte                     
                     
Nye Jakt championer i 2014: 
 
NJCH TROMSØRYPA'S P E HERO, Eier Stig Even Edvinsen      
NJ(K)CH REISAVANNET'S JA-KAOS, Eier Jan-Erik Jensen            
                     
Nye utstillingschampioner i 2014: 
NUCH RAUNAKKENS TURBO, Eier Torkjel Fredin 
NUCH LITJÅSEN’S DE RENE, Eier Gunnar Guttormsen 
NUCH LITJÅSEN’S RIKKE, Eiere Gunnar og Ann-Kathrin Handberg 
NUCH HOT CHILLI, Eier Tom Antonius Middelhuis 
NUCH TROMSØRYPA’S AM TEA, Eiere Britt Olsen og Per Johnny Skjæran 
NUCH TRÅSLETTEN’S SOKIRA, Eier Jens-Harald Rones 
 
(Merk. Listen følger saksbehandlingsdato for championatet hos NKK, for yngre hunder oppgis bare hovedeier i basene)  
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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 eller HD status, samt at eier må være medlem av NBK. Nye elitehunder i 
2014: 

 
Navn Regnr Far Mor Eier 

RYPKLEPPEN`S C ROCCO NO60183/10 MILO RYPKLEPPENS A RUNA Grytbakk, Ole Bjørn 

Litjåsen's Rikke 11934/08 BEKKAUREN'S MAILO 
N UCH N JCH 

Handberg, Gunnar 
SUHLEGAN PRINCESS 

HOLMEVASS C ISA NO35902/09  
N JCH 

Johnsen, Christian Eirik 
M K-FALCO BRUSTINDENS D MASI 

Amigo NO39870/09 MIDTVEJS ARI LANGVADS SABELLE TALLHAUG, MONICA 

RAUNAKKENS FRØYA NO33815/11 VENTO 
RAUNAKKENS TA ROMA 
RØVARLÆGG 

Lund, Jonas Sagmo 

ORREKOGEN'S E-LISA NO48649/12 ELVIS DU BOIS COURCOL 
N JCH 

ELLEFSEN, ANDERS 
REISAVANNET'S B-GURI 

Tyri NO44491/12 PINEY RUN SAM BEKKAUREN'S TUXI Ingdal, Geir Håvard 

Vinterbergets Black Velvet NO56723/09 RYPKLEPPENS B LUKA VINTERBERGET'S TOYA 
RØNNING, ARVID og 
Anne Britt 

Akilles NO45810/10 PVN'S POKER JBS LEIKI Bjørnstad, Thorstein 

Firs Bullet Samson Sorensen NO44490/12 PINEY RUN SAM BEKKAUREN'S TUXI Aurebekk, Nina Helberg 

Raunakkens Cox NO34111/10 
N SE JCH NMFHv11 RAUNAKKENS TA ROMA 

RØVARLÆGG 
Skaar, Nils B 

VELVET DEI FIORINDO 

Raunakkens Turbo NO34112/10 
N SE JCH NMFHv11 RAUNAKKENS TA ROMA 

RØVARLÆGG 
Fredin, Torkjel 

VELVET DEI FIORINDO 

Tresallier flerur de lys KCAL04007402 

FR UCH FR VCH 

CATJA VOM JUNKENHOF LØVÅS, TOVE UMAN DU BOIS 
COURCOL 

Tromsørypas AD Tim NO40554/11 
DELOS VOM 
SCHWANENBERG 

ALASKA DEI FIORINDO Skjæran, Per Johnny 

Bekkaurens D Stoy 15915/06 SUHLEGAN SPEY 

N JCH 

FREIMUTH, RAINER THUNDER AND 
LIGHTNING 

Rypleppens D Drekkes Tequila NO38254/12 
N SE JCH N SE UCH 

RYPKLEPPENS A RUNA Jørgensen, Andreas 
BEKKAUREN'S D-STOY 

Theia NO45814/10 PVN'S POKER JBS LEIKI Lillevik, Freddy 

Tess S19893/2007 
S N UCH S JCH 

TRÅSLETTEN'S LORY Almgren, Joachim 
SUHLEGAN TARZAN 

                 
                 
Helsetilstand 
Breton er å betrakte som en sunn og frisk fuglehund med få regelmessige plager i populasjonen ut i fra det avlsrådet er blitt 
gjort oppmerksom på. Hvis noe skal trekkes frem må det være hofter/hofteledsdysplasi og epilepsi. Vi har i løpet av 2014 
fått bekreftet flere nye tilfeller av epilepsi. Christopher Høstmælingen (veterinær) har hatt et særlig ansvar for oppfølging 
av sykdommer.  
 
Hoftekvalitet 
Norsk bretonklubb innførte HQ systemet for om mulig gjøre noe med breton sin høye andel av hunder med HD 
sammenlignet med de andre fuglehundene i gruppe 7. 
 
HQ indeksen sier noe om den teoretiske arvbarheten til hunden angående hoftekvalitet, mens HD sier noe om 
helsetilstanden. HQ er et virkemiddel, HD status er et helsemål.  
I 2012 årgangen har hunder med A hofter en HQ på 0,976 i snitt. Hunder med B hofter har 0,951 i snitt, hunder med C 
hofter har 0,931 i snitt, hunder med D hofter har 0,892 i snitt (se tabell 2. 2012 årgangen er valgt på grunn av at de må være 
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1 år før røntging). Ut i fra dette ser man at sannsynligheten for å avle HD i et kull er lavere ved å benytte hunder med høy 
HQ i kombinasjonen. To hunder med høy HQ vil få en høyere samle indeks for HQ. 
 
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. Dette bør den nedsatte arbeidsgruppen som skal 
evaluere avlsplanen se nærmere på for å finne mulige årsakssammenhenger. 
 
Hoftebilder fra 2014 har dessverre vist flere kull med 100% HD i kullet (der flertallet er røntget). Dette er etter 
kombinasjoner der en av foreldredyrene har lav HQ og HD C, og samlet HQ indeks er akkurat over 210 for kombinasjonen. 
Slike kombinasjoner synes å bli noe bedre der en prioriterer HQ indeksen som den viktigste egenskapen hos avlspartner, 
dvs at samlet indeks kommer opp mot 230. 
Foreløpig statistikk viser at i kullene med de høyeste samleindeksene for HQ er andelen avkom med HD vesentlig lavere en 
gjennomsnitt for rasen. 
 
Tabell 2. Utvikling i hoftekvalitet fra 2003 til 2013. 
 

Fødsels-år Antall røntget HQ-tall 
HD % 
C,D,E A B C D E 

2003 70/121 0,941 27,1 54,3 18,6 15,7 8,6 1,4 

2004 144/214 0,947 17,4 65,3 17,4 13,2 5,3 0,0 

2005 105/201 0,936 21,9 61,0 17,1 13,3 7,6 1,0 

2006 94/168 0,936 24,5 61,7 13,8 17,0 6,4 1,0 

2007 120/190 0,935 30,0 50,8 19,1 20,8 7,5 1,6 

2008 131/245 0,94 29,0 45,0 24,4 21,4 7,6 1,5 

2009 127/222 0,94 36,2 37,0 26,8 22,8 13,4 0,0 

2010 111/180 0,954 25,2 43,2 31,5 13,5 11,7 0,0 

2011 83/161 0,957 30,0 50,6 19,3 22,9 6,0 1,2 

2012 123/217 0,952 30,9 44,7 24,4 18,7 12,2 0,0 

2013 82/251 0,951 25,6 36,6 37,8 14,6 9,7 1,2 
            
                                   
 
                     
Tiltak: Det har ikke medført vanskeligheter for avlsrådet i å finne hannhunder til tispene vi sender ut forslag til etter at 
kravet til for en kombinasjon er hevet fra 200 til 210. Får å nå målet i avlsplanen på 0,96 i 2016, bør en ha videre fokus på 
dette.  
 
NBK har ikke villet innføre strengere krav tidligere for å unngå reduksjon i den genetiske bredden i populasjonen. Breton 
har aldri hatt en større bredde i populasjon en i dag, da ca. 30 % av kullene har en av sine foreldre som importer. En kan 
derfor anta at et økt krav til foreldredyr ikke vil reduserer den genetiske bredden i særlig grad. 
 
                     
Epilepsi 
Status: Avlsrådet er kjent med at ca 50 bretoner har epilepsi. Denne kunnskapen brukes for å unngå at en setter sammen 
tispe og hannhund som har slektninger med epilepsi. Epilepsi har ikke vært ansett som et stort problem for rasen. AR ser 
med bekymring på nye tilfeller i år, og arbeidsgruppe helse bør se nærmere på dette. 
                      
Tiltak: Avlsrådet vil bruker den kjente kunnskapen for aktivt å redusere faren for at frekvens skal øke fra dagens nivå. 
                     
Andre sykdommer 
Status: Det er få arvelige sykdommer hos Breton. Epilepsi er den eneste vi til nå har holdt et øye med. I tillegg er vi 
observante på linjer der vi vet at spondylose forekommer. Det er ikke registrert nye tilfeller av hunder med blødersykdom, 
som det ble registrert ett kull med til sammen to kliniske tilfeller av i 2011. Det ble anbefalt avlssperre fra oppdretters side 
på avkom i kullet med der blødere ble registrert. Foreløpig vil avlsrådet ikke gjøre noe annet enn å informere om dette ene 
tilfellet. I tillegg er det viktig at man ikke avler på hunder med allergier/atopi. Dette er ikke utbredt i rasen etter det 
avlsrådet kjenner til, selv om man vet at enkelttilfeller forekommer. Tilstanden er til stor plage for de individer som har det 
og frustrerende for eier.  
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Selv om det er få arvelige sykdommer, får vi stadig opplysninger, enten ved at det meldes inn direkte, eller en ser det på 
nettet i ulike fora om ulike lidelser. Vi har hørt både om diabetes, mulig PRA, mulig hyperkalsemi og hyperlactat i det 
senere. Man bør vurdere om NBK skal styrke innsatsen for å undersøke disse tilfellene nøyere. AR er av den oppfatning at 
dette er noe som bør følges opp av personer med veterinærfaglig kompetanse.  
                     
Gemyttmessige egenskaper 
Status: Gemyttavvik blir registrert på utstillinger og på jaktprøver. De mest alvorlige avvik er aggressiv adferd mot andre 
hunder eller mennesker. Hovedansvaret for tilfredsstillende gemytt for hunder som skal brukes i avl blir likevel pålagt den 
enkelte oppdretter. Andre gemyttmessige egenskaper som kan være viktig å holde øye med er bjeffing, frykt, med mer. 
Egenskapene er listet opp på NBK sin nettside. En har enkelte hunder og linjer, der dette med mye lyd 
(losing/bjeffing/hyling) og aggressivitet mot andre hunder går igjen, dette gjenspeiles også i tispeskjemaet som avlsrådet 
mottar fra oppdrettere som ønsker forslag på hannhund. 
                     
Tiltak: Avlsrådet vil fortsatt ha fokus på gemytt gjennom å tydelig oppfordre oppdrettere om ikke å bruke hunder med 
uønsket gemytt i avl, samt og oppfordre dommere på utstilling og jaktprøve til å være flinkere med å notere alvorlige 
gemyttavvik. Avlsrådet har i noen tilfeller bedt tispeeier om å prioritere å bruke en gemyttsterk hannhund i kombinasjonen.  
                     
                     
Bruksegenskaper 
                     
I NBK er jaktlyst og viltfinnerevne prioriterte avlsmål, siden breton først og fremst er en jakthund. 
 
Status jaktlyst og viltfinnerevne: I kombinasjoner søkes det å bruke kombinasjoner som i gjennomsnitt gir sum avlsverdier 
på over 200 for jaktlyst og viltfinnerrevne. I 2014 har de fleste av kullene hatt verdier på over 200 for begge egenskapene. 
Hvis en av egenskapene ligger under 200, er det som regel viltfinnerevne. 
Gjennomsnittlige karakterer for jaktlyst og viltfinnerevne for 2014 var henholdsvis 4,21 og 3,32. Dette er omtrent som 
tidligere for de siste årene. 
                     
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. Enkelte hunder ser ut til å ha nok jaktlyst i 
forhold til den mentale stabiliteten. Om dette er årsaken til at vi har for mange hunder som loser både etter makker og 
etter fugl har ikke AR nok kunnskap om. Losing er ikke en ønskelig adferd og noe som bør prioriteres for å bli kvitt. 
                     
Eksteriør 
                     
Status: Andelen hunder med premiegrad Excellent på utstilling i 2014 var 51 %. Andelen er dermed noe høyere enn i 2013. 
Det var 146 ulike hunder som ble utstilt i 2014. 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 AR i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å beholde 
bredden i populasjonen. 
 
Sluttord  
 
Tispe eierne har vært flinke til å sende inn tispeskjema slik at avlsrådet har fått et bedre utgangspunkt når hannhunder skal 
foreslåes til ei tispe. I dette skjemaet beskriver hundeeier egen oppfatning av sin hund og hva de ønsker dempet og 
forbedret. 
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Avlsrådet har i 2014 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 takker alle de som har gjort en 
innsats i dette arbeidet! 
                     
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 2014. 
                     
Avlsrådet I Norsk Breton Klubb, januar 2015 
 
 
Arne Klingsheim Morten Løken Christopher Høstmælingen 
   
Brian Herje Martin Haugestad  
   
 
 

Årsrapport fra Datautvalget 
 
Datautvalget har i 2014 bestått av Bjørn Sakariassen, Tor Einar Jørgensen, i tillegg til Arne Klingsheim.  I løpet av året har vi 
vært så heldig å få engasjert Marius Kristoffersen og Thorstein Bjørnstad med arbeid i BB og hjemmeside/facebook. 
 
Datautvalgets oppgave er å drifte hjemmeside, indeksprogram og Bretonbase, i tillegg leveres data til årbok, og avlsarbeid.  
 
Vi har i løpet av året gjort om layouten på hjemmesiden, og mener vi nå har en pen og funksjonell hjemmeside. Hovedfokus 
fremover blir å få på plass innhold og hyppigere nyhetsoppdatering ved å involvere klubbapparatet i sterkere grad.  
 
Den siste endringen på sidene er at hvert DK nå har fått sin egen side. Der ligger det i dag en oversikt over distriktskontakt, 
lokale nyheter, og bilder fra distriktet. Aktivitetsplaner vil også bli lagt ut der. De Dk’ene som ønsker det kan selv 
vedlikeholde denne siden. 
 
Vi har ikke helt klart å skape den livlige hjemmesiden vi ønsker. Det blir viktig i året som kommer å ta tak i 
kommunikasjonsstrategien sammen med resten av klubben.  
 
Bretonbasen virker tilfredsstillende.  I løpet av 2014 har vi fått utviklet rapportene vi presenterte ved sist årsmøte. For å 
holde kostnadene nede har vi laget «massive» rapporter, som betyr at hver rapport kan brukes til mange forskjellige 
tabeller.  Litt finpuss gjenstår, og det er tenkt å se på dette i 2015.  
 
NGK, NISK, NESK, og NVK er nå med på samme databaseløsning. Fordelen med dette er at det blir mange å dele kostnader 
på, og tenke sammen med. Det er kommet et ønske om samarbeid om videre utvikling, og det som er utviklet blir i stor 
grad tilgjengelig for alle. Samtidig har vi gjennom året sett at det er viktig at vi koordinerer oss mot NKK. Det er tatt initiativ 
til et slikt samarbeid med de andre klubbene, men arbeidet er ikke formelt kommet i gang.  
Videre utvikling ser vi for oss dreier seg om utvikling og justering av rapporter for behov som måtte melde seg. De spesielle 
behovene vår rase har i basen skal nå i stor grad være ivaretatt, så vi ser ikke for oss utvikling av ny funksjonalitet. 
 
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.  
 
HQ avlesing foregår som før ved Strinda – takk til Ingrid Hansen for sin serviceinnstilling og velvillighet.  Øystein Ahlstrøm 
har overtatt jobben med å hente ut røntgenbilder i Oslo etter Anders Ellefsen.  
 
Datautvalget er avhengig av gode hjelpere. Takk til også alle som bidrar gjennom året.  
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Plan for 2015 

 Støttefunksjon for  klubbapparat, arbeidsgrupper, og årbok 

 Justering/tilpassing av rapporter etter behov 

 Drift  
 
Datautvalget 
 
 

Årsmelding fra eksteriørutvalget 

 

Utvalget har bestått av Jan H. Monsen leder, Monica Tallhaug, Lars Farnes og Tor Einar Jørgensen.    
 
2014 har vært et forholdsvis rolig år for eksteriørutvalget. Oppgavene har i all hovedsak vært å følge med på utviklingen av 
eksteriøret til rasen ved deltagelse og tilstedeværelse på utstillinger, samt følge med på resultater. Når det gjelder 
dommerkritikker, har vi ikke hatt samme tilgang som tidligere i og med at disse nå skal legges ut i Bretonbasen. Problemet 
har vært at de skrevne kritikkene har vært av så dårlig kvalitet at de ikke har latt seg skanne direkte inn i Bretonbasen. De 
måtte da maskinskrives før de kunne legges inn. Dette har tatt såpass lang tid at de ikke har vært tilgjengelige for utvalget. 
Statistikkene over resultater tatt fra dogweb i NKK er derfor nødvendig verktøy for å kunne si noe om tilstanden til rasens 
eksteriør selv om utvalget ikke utgjør mer enn rundt 10% av rasens totale populasjon. 
 
Eksteriør/utstillingsstatistikk 
 

  2014 2013 2012 

Antall utstillinger 47 45 42 

Antall hunder 149 157 168 

Antall bedømminger 276 221 274 

Antall CK 80 56 91 

Antall CERT 33 20 32 
 
 

Grad 2014 2013 2012 

Exc 143 104 147 

VG 85 74 72 

G 38 27 40 

S 3 3 4 

0 4 11 8 

KIP 3 2 3 

  276 221 274 
 
Kommentarer:  
Det har vært en liten nedgang i antall hunder stilt på utstilling, minus 9. Flere av disse har vært stilt flere ganger slik at antall 
bedømminger har økt med 55. Antall med Excellent har økt fra 2013 med 39 og er tilbake på nivå fra 2012. 3 hunder fikk 
KIP. Årsak: en haltet, en lot seg ikke måle, en ville ikke vise seg i ringen. Ingen rapporter om vist aggressivitet i ringen. 
 
 

Premiering % Excellent Very Good Good Sufficient 

2014 51,8 30,8 13,8 1,1 

2013 47,1 33,5 12,2 1,4 

2012 52,2 26,3 15,9 1,6 

2011 38,0 31,4 25,3 0,9 
 
Kommentar: Antall som oppnår Excellent og Very Good holder seg stabilt høyt med 82,6 %.(80,2 % 2013).  At antall 
Excellent øker og er stabilt høyt, må nok også delvis også tilskrives at det stilles flere hunder av Excellent type flere ganger 
og at den nye skalaen nå er blitt bedre innarbeidet hos dommerne. 
 
Vi gratulerer Kennel Vanity og Hallgeir Bergh og Gitte Hjort Sørensen med Årets Utstillingshund og beste breton på NKK 
utstillinger i 2014! 
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Utstillinger med flest Breton 2014 

Landstreff, Frya Leir 38 

Fellesutstillingen Østlandet, Hvaltjern 19 

Vestlandets Fuglehundklubb, Bergen 11 

Malvik JFF, Hommelvik i Malvik 11 

Dogs4All, Nordisk vinner Lillestrøm 11 

Bodø JFF, Bodø 11 
 
Eksteriøret på breton som stiller på utstilling i Norge må sies å være meget bra. 228 hunder av 276 har oppnådd Excellent 

eller Very Good. Kun 48 bedømminger har gitt lavere premie og av disse kun 10 som har fått sufficient, 0 eller kip. 

Usikkerhetsmomentet er selvfølgelig at tallet 149 hunder (157 i 2013) på utstilling er et for lavt antall til å gi et sikkert nok 

grunnlag til å vurdere rasens standard og utvikling. Med en total populasjon på mellom 1500-2000 individer.En deltagelse 

på under 10% må ansees som et for dårlig grunnlag. Her må utvalget/NBK ha som mål å få opp interessen for å delta på 

utstillinger. Det er viktig at alle ledd i klubben snakker positivt om betydningen av å delta på utstillinger. Spesielt vil vi 

oppfordre oppdrettere til å følge opp sine valpekjøpere. 

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. Vi har ikke tatt direkte kontakt med dommere 
for gr.7 i 2014.  
 
Flere av utvalgets medlemmer reiser hvert år til Fransk Bretonklubbs nasjonale utstilling (NE). I 2015 var denne i Aurillac og 
3 av utvalgets medlemmer deltok av i alt 11 norske. Det var Tor Einar Jørgensen, Lars Farnes og Jan H. Monsen. Dette er en 
viktig arena for å holde seg oppdatert på rasen. Hovedutstillingen 2015 finner sted i Bretagne, Loudeac 23. august. 
 
Høydemåling 
Måling av hunder på utstillinger varierer endel. Noen er konsekvente men for mange måler ikke, og noen måler bare når en 
på øyemål mistenker at hunden ligger utenfor normen. Spesielt på utstillinger hvor tidsskjema for dommerne er knappe kan 
måling ta uforholdsmessig lang tid i ringen. Ofte dømmer dommeren ved større utstillinger flere raser i gruppe 7 på samme 
utstilling. Det bør vurderes om det er mulig at det ved måling etter at hunden har passert 2 år, noteres en offisiell høyde på 
registreringsbeviset eller eventuelt i et eget målebevis, undertegnet av autorisert dommer. Dette bør tas opp med NKK. Et 
alternativ er at de tre første målingene noteres for å sikre et snitt og eliminere eventuelle feilmålinger. 

Utdanning av eksteriørdommere for gruppe 7. 
Med bakgrunn i dommerkonferansen vi avholdt i 2013 er det aktuelt å kreve at utdanning og oppdatering av 
eksteriørdommere støttes økonomisk på samme måte som for jaktprøvedommere. Begge typer dommere er NKK’s 
«eiendom» og må behandles likt økonomisk sett. 
Å utdanne dommere med fokus på jakthunder og gjerne for den enkelte rase mener utvalget er en god ide. Det kan få de 
som er spesielt interessert i sin(e) rase til å ta utdannelsen. Når NKK selv sier at rekrutteringen fra jakthundrasene er 
mangelfull, må det tenkes nytt. Behovet for nye dommere er der, og en forenkling av utdannelsen, uten at det går på 
bekostning av det faglige grunnlaget, kan være en vei å gå. 
Ser vi på vår egen rase er det fremdeles noe ujevn dømming. Resultatene fra Dogs4All 2014 hvor de samme hundene stilte 
begge dager for to forskjellige dommere, ga interessante forskjeller i så måte.  
Det har vært flere i Bretonklubben som har vært interesserte i å bli eksteriørdommer, men har slått det fra seg fordi det har 
vært vanskelig å komme inn på de aktuelle kursene da de har vært fylt opp av folk fra «ikke jakthundraser» eller de har følt 
at utdanningen er for tidkrevende. Å gjøre utdanningen mer komprimert og mer data/internettbasert samt å se på 
mulighetene for å skreddersy dommerutdanning mer mot enkeltraser, bør drøftes når denne saken nå kommer opp i NKK i 
løpet av 2015.  
 
Januar 2015 
Jan H. Monsen 
Leder eksteriørutvalget 
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Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene 
Distriktskontakter i 2014 

 

Finnmark Øst Ingvild Dahl-Thrane 

Finnmark Vest Gunnar Guttormsen 

Troms Eivind Winther 

Nordland Nord Lena Marie Borlaug 

Nordland Sør Pål Granum 

Nord-Trøndelag Andreas Jørgensen 

Sør-Trøndelag Ole John Sæther 

Vestlandet Nord Svein Hjelle 

Hordaland Paul Åge Høines 

Rogaland Baard Birkeland 

Østlandet Kjetil Andresen 

 
 

Årsrapport fra DK Østlandet 2014 
 
Vi har som tidligere år gjennomført en rekke arrangementer på Østlandet i året som gikk.  
 
Årets aktiviteter har bestått av: 
 
Treningssamling Dovre 
Første helgen i mars ble det arrangert trenings samling på Dovre. 25 deltagere og instruktører var innkvartert på Furuhaugli 
til en hyggelig helg. Samlingen ble arrangert av Morten Løken og Kenneth Sveen. Instruktører var Tom Middelhuis, Trond 
Guttormsen, Morten Løken og Kjetil Andresen 
 
Villmarksmessen Lillestrøm 
Villmarksmessen ble arrangert helgen etter Påske. Alle gruppe 7 rasene har et eget område på messen der den enkelte rase 
har sin egen stand. Her kan interesserte så vel som medlemmer stikke innom for en prat og ikke minst hilse på en hund eler 
flere. Noe som veldig mange setter pris på. 
I løpet av messen blir det arrangert diverse aktiviteter som apportkonkurranse, raseparade og valpeshow. Årets messe var 
noe mindre besøkt en tidligere år, men fortsatt er det god interesse rund vår rase. Ansvarlig for årets stand var Kjersti 
Qviller 
 
Fellesutstillingen Fetsund 
Fellesutstillingen Oslo ble arrangerte lørdag 3.mai på Hvaltjern/Fetsund. Det var påmeldt 19 voksne og 4 valper. Dommer 
var Anne-Marit Olsen. Utstillingsansvarlig var Monica Tallhaug 
 
Dressurkurs Nittedal 
12.05 var det oppstart av dressurkurs /apportkurs i Nittedal. Kurset gikk over seks kvelder med avsluttende duetrening. Det 
var 14 deltagere. Instruktører var Anders Ellefsen, Morten og Hege Tidemann 
 
Landstreff Frya 
Ble arrangert av Østlandsgruppa. Se egen rapport fra treffet. 
 
Lavlandstrening Säffle 
Årets lavlandstrening i regi av NBK ble avlyst pga. av henvendelser fra SKK hvor det ble stilt spørsmål ved om hvorvidt denne 
treningen var i henhold til gjeldende regelverk i Sverige. På grunn av dette ble arrangementet i regi av NBK Østlandet avlyst, 
alle påmeldte fikk tilbud om å trene i regi av tilbyderen. 
 
Valpekurs  
Ikke avholdt. 
 
Valpe og unghundskue Fetsund 
Lørdag 15.11 var det valpe- og unghundskue på Fetsund.  Det var påmeldt 27 hunder i alder 3-24 mnd. Anne Eissing fra 
Tyskland var dommer. Hun er selv Bretonoppdretter og holder på med autorisasjon som utstillingsdommer. 
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Fasancup Togstad 
Som vanlig gikk årets Fasancup av stabelen den første lørdagen i november. Til tross for et noe grått novembervær var 
stemmingen meget god. Med 35 påmeldte deltagere er det klart at dette har blitt et meget populært arrangement på 
slutten av sesongen. Til årets cup hadde vi deltagere fra store deler av Østlandet og noen tok turen fra Trøndelag for å få 
med seg fasancup. 
 
Østlandsmesterskapet Vestfold 
Østlandmesterskapet gikk av stabelen 12.11. Årets mesterskap hadde 1 parti med 12 deltagere. Det var 2 deltagere på 
venteliste. Dommer var Arne Abel lunde. 
 
Planlagte Aktiviteter 2015 
Aktiviteter blir publisert på www.breton.no og Facebook. 
 
Januar 
- Møte i Østlandsgruppa 

 
Februar 
- Treningssamling Dovre 

 
April 
- Camp villmark (Villmarksmessen) 

 
Mai / Juni 
- Dressurkurs / apportkurs i Nittedal. 

- Fellesutstillingen Oslo 

- Familietreff på Halsnes 

 
August 
- Lavlandstrening ikke avklart 

- Valpekurs 

 
November 
- Fasancup 

- Østlandsmesterskapet 

 
 

Årsrapport fra DK Rogaland 2014 
 
Også i 2014 har RFK hatt den gleden av å kunne tilby fuglehund folket en rekke forskjellige aktiviteter..  Følgende aktiviteter 
ble avviklet 
 Dressurkurs I, arrangert av RFK ved Bjørg Vaage avholdt i mars. 

 Vintersamling I, ble arrangert på hovden helgen 14 -16 februar. 

 Vintersamling II, ble arrangert i Sirdal 8 mars.  

 Apportkurs, arrangert av RFK med avlegging av apportbevis som avslutning. 

 Skyting på Jæren Jakt & Fiskelags leirduebane, arrangert av RFK, oppstart april. 

 Vann/spor trening, arrangert av NVK, i mai. 

 Duetrening, arrangert av Jan Arve Wersland i perioden mai - september 

 Sauedressur, arrangert av RFK ved Jone Mossige, Arild Skeivik, Per Sandanger,  

 Utstillingstrening, arrangert av RFK ved Hilde B Ims. 

 Rypetelling, arrangert av RFK 8 -10. august. 

 Apportbevis, arrangert av RFK i mars (apportkurset) og juni (Vann/spor). 

 Høstsamling (treningsparti for nybegynnere), arrangert av RFK 22. august i Sirdal. 
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Årsrapport for Hordaland 2014 
 
Hordalandsgruppa: 
Olaf Hafstad DK 
Paul Å. Høines 
Christian Parmann 
Rune Østraat 
Arne Klingsheim 
 
Premieliste Hordaland Vinter 2014 
Det kom inn følgende premieringer: 
1 UK AH Amica E. Paul Åge Høines.  
4X2 AK Midtfjellets B Easy E. Rune Østraat. 
 
Vintersamling på Gaularfjellet. 22. – 23. mars. 
NBK medlemmene i Hordaland fikk invitasjon til å være med Vestlandet nord på deres treningssamling. 
3 ekvipasjer fra Hordaland takket ja til dette flotte tilbudet. Gaularfjellet er kjent for sin gode rypebestand. 
 
Videregående apportkurs  
5. Mai startet apportkurs for hunder som kunne apportere, men som ønsket å starte på apportprøver. Kurset gikk 2 kvelder 
i uken. Tot 10 kurs kvelder. 4 Ekvipasjer meldte seg på. Instruktør var Olaf Hafstad. Alle ekvipasjene som fullførte kurset, ble 
klar til apportprøven på Askøy.  
 
Vestlandets Fuglehund Festival 23.-25. 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 Kristine Skogseth fra Fana 
Dyreklinikk der temaet var «Førstehjelp» Det andre foredraget var med Per Holmstad der temaet var « Forskning på 
parasitter og dens betydning for rypebestanden» Lørdagskveld var det foredrag med Sören Mulvad Johansen fra Långtora 
Hund & Sport. Tema 'Dressyr, inklusive apport. Fjäll kontra fält och tankar runt avel.  
Etter foredragene var det grillfest. 
 
Premieliste Vestlandets Fuglehund Festival 
I K M Groix fikk 2x VG. BK. E. Øystein Eide. 
Vanity Quêbec 2x G. JK. E. Øystein Eide. 
Vanity Qatar VG. JK. E. Erling Brækken. 
Skogafjellets Aura Exc. BK lørdag & VG. BK søndag. E. Eigil Haug 
AH Amica fikk 2x S. BK. E. Paul Åge Høines. 
AH Anila fikk G. BK. lørdag & VG. BK søndag E. Arne Klingsheim 
Ismenningens B-Bella fikk VG. BK. E Odd Inderhaug. 
Fuglehundens Verden arrangerte grunnkurs i Bergen 30.mai til 1, juni 
Medlemmer i NBK Hordaland fikk tilbud om å delta. En Breton ekvipasje deltok på kurset. 
Premieliste Hordaland, Apport 2014 
Det kom inn følgende premieringer: 
2x1 UK Morgan Kane E. Olaf Hafstad. 
3x1 AK I K M Groix E. Øystein Eide. 
3x1 AK & 1x3 AK Tråsletten`s Senico E. Eva Hafstad. 
1x1 AK & 4x2 AK & 1x3 AK Orreskogen`s E Lucky Luke E. Olaf Hafstad. 
 
Duetrening på Os 
Tirsdag 3. juni og 1. juli var det igjen klart for NBK avd Hordaland sine årlige duetrening, som i år også ble lagt til Os hos 
Øystein Johnsen. Det var fullbooket begge kvelder.   
Fikk mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere i år også.  
 
Premieliste Hordaland høst 2014 
Det kom inn følgende premiering: 
 
3 UK Morgan Kane E. Olaf Hafstad. 
2 AK (Skog) AH Anila E. Arne Klingsheim. 
 
Hordalandsgruppa gratulerer alle med flotte resultater. 
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Årsrapport fra DK Vestlandet Nord 2014 
 
På Vestlandet Nord fekk vi arrangert to vintersamlingar. Den første, på Gaularfjellet, hadde 12 deltakarar frå Nordfjord, 
Sunnfjord- og Bergen (!) med tilsaman 15 bretons og ein gordonsetter. Overnatting på hytter med felles middag og prat 
omkring hundar og dressur. Ikkje all verden av fuglesituasjonar i terrenget, men alle fekk prøve seg. Fleire fekk tatt sine 
første standar. Positivt! 
 
Den andre samlinga, vest for Stryn, gjekk i litt vanskeleg føre, med delvis sludd og regn, og sterk vind. Likevel fekk fleire av 
deltakarane hundane sine i stand. Tilsaman 8 deltakarar og 12 hundar. 
 
Ein liten fellestur til Fuglehundfestivalen i Bergen m. dobbelutstilling fekk vi ikkje mange deltakarar til, men tre bretons 
stilte, to av dei med Excellent resultat, den eine blei BIR og 2.BIS eine dagen. 
 
Frå mai til juli var det apporttrening som galdt, med treningssamlingar kvar veke, etter at vi først hadde hatt ei teoriøkt 
innandørs. Dette var eit samarbeidsprosjekt med lokal jegerforeining, og følgjeleg deltok også andre ståande 
fuglehundrasar. Med på treningane var 6 breton. Litt generell appelldressur og utstillingstrening fekk vi også tid til. 
 
Mvh 
Svein Hjelle 
 
 

Årsrapport fra DK Sør-Trøndelag 2014 
 
Distriktskontakt har vært Ole John Sæther. DK-gruppa har ellers bestått av: Marit Paulen, Frank Jensen og Tone Kristin 
Selnes 
Januar – Mars:  
Tilbud til medlemmene om trening på Våvatnet gjennom Orkla JFF. Medlemmene har hatt muligheten til å avtale seg 
imellom på Bretontreffen, Facebooksiden til Sør Trøndelag. Oppslutningen har vært ganske bra. 
14. -16. mars:  
NBK`s vinterprøve i Ålen, Prøveleder Geir Bakkhaug. Sekretariat og innkvartering var Bjørgåsen 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 Arvid Opdal gikk av med seieren. 
 
Mai – Juni. 
Dressurskurs over 7 kvelder med 12 deltakere og med Steinar Lund som instruktør. Kurset ble holdt ved Tambartun på 
Melhus. 
 
16.  - 18. juni. 
Instruktørutdanning fase 1. 5 nye instruktører fra NBK utdannet i Sør-Trøndelag. 
 
26. - 29. september. 
Norsk Breton Klubb`s høstprøve i Ålen. Prøveleder Geir Håvard Ingdal. Sekretariat og innkvartering var Bjørgåsen Fjellstue. 
 
8. november: 
Fellesutstillinga Midt-Norge ble arrangert lørdag 8. november i skotthyllhallen på Tiller. Komiteen for Fellesutstillinga, hvor 
Marit Paulen er representant fra NBK, sto som vanlig for arrangementet. Bretonklubben hadde flott stand i utstillingshallen. 
 
26. november 
DK Sør-Trøndelag holdt onsdag 26. november 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 
med tilbehør. Nok en gang; tusen takk til Solfrid. 
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AKTIVITETSPLAN 2015 – DK SØR-TRØNDELAG 
 

Måned Dato Aktivitet 

Januar Søndager Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF) kl. 11:00 
Tilbudet gjelder også februar og mars 

   

Februar 7. Årsmøte på Stjørdal 

 22. Klubbmesterskap NBK Våvatnet (vær- og føreavhengig, kan bli endringer) 

   

Mars 14. – 15- NBK - Vinterprøven i Ålen 

 Ikke bestemt Temakveld 

   

Mai Onsdager Leirdueskyting Melhus  

 30. Sølvhundutstillingen 

 Ikke bestemt Dressurkurs i regi av NBK 

   

Juni Onsdager Leirdueskyting Melhus  

 10 Oppstart saurenhetskurs Rødde.    

   

   

Juli 3. – 5. Landstreff Rognan 

 15. Treningsterrenget i Vassfjellet åpner 

   

August Onsdager Leirdueskyting Melhus 

 28. – 30. NBK – Høstprøve i Ålen 

   

   

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

   

Oktober Søndager Trening av hund i fjellet. Våvatnet (Arr: Orkla JFF)kl. 11:00 
Tilbudet gjelder også i november og desember 

   

November 7. Fellesutstillingen i Midt-Norge 

   

   

Desember 2. Julemøte 

   

 
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 DK-
gruppa. 
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Årsrapport fra DK Nord Trøndelag 2014 
 
Treningssamling Lifjell 22-23. februar 
6 personer og noen flere hunder deltok. Vekslende vær med både solskinn og snøfokk, så hundene fikk prøvd seg på alle 
forhold. Trivelig sosial samling fredag og lørdag kveld. Vi håper at flere deltar i 2015. Lifjell byr på lettgått terreng med 
stødig vinterføre og godt med ryper. 
 
Bretontreff Ekne 2. juni 
Sosialt treff med innlagt utstillingstrening og instruksjon i pelsstell / klipp.  10 personer, 14 breton koste seg på Ekne i 
godværet. 
 
Bretontreff Ekne 26. juli 
Sosialt treff med grilling, duetrening og apportkonkurranse. 17 personer og 9 hunder hadde en flott dag i godværet.  
Vi hadde også et tilbud om fadderordning for nye hundeeiere, men det ble ikke benyttet av noen. 
 
Aktivitetsplan 2015 
7. februar årsmøte på Quality Hotel Værnes på Stjørdal 
14. – 15. februar treningssamling på Lifjell 
13. – 15. mars NBK jaktprøve Ålen 
Mai: Valpekurs, appellkurs og apportkurs i regi av ITFK  
Tidlig i juni: Utstillingstrening 
13.6 Stiklestadutstillinga 
3. – 5. juli Landstreffet i Rognan 
Siste halvdel av juli: Trening med hund i fjellet, Heia treningsterreng Ogndalen 
Tidlig i august: Familietreff med grilling og innlagt duetrening og apportkonkurranse 
September: Jakt  
 
Arrangementene annonseres på breton.no og på facebook «NBK avd Nord Trøndelag» 
 
Årsrapport fra DK Nordland Nord 2014 
 
Treningssamling Saltfjellet 14 – 16 februar. 
Fredag møtte de 14 påmeldte og 16 hunder opp ved Storjord turistsenter som var base for samlingen. Det var en fin 
blanding av både erfarne og uerfarne hunder og eiere. I løpet av fredag kveld ble det sosial samling og litt gjennomgang på 
teori om hvordan en jaktprøve foregår og hva som forventes av hund og fører. På lørdag delte vi oss i to parti og gikk 
forventningsfullt ut i fjellet. Lørdags kveld var det jegermiddag med god drikke til og sosialt samvær. Søndag bød på litt mer 
vind på fjellet så turen ble lagt til Nydalsheia i stedet. Der var både vær og føre bedre slik at vi fikk utnyttet den dagen også. 
Det ble ikke observert så mye fugl i fjellet denne helga, men det ble likevel et godt utbytte av samlingen med mange gode 
tips og råd om føring av hund i fjellet. I tillegg fikk man knyttet nye bekjentskap i bretonmiljøet i Nordland. 
 
Fjelltreningskurs hos Mattias Westerlund, Sverige 7 – 9 mars. 
Grytidlig om morgenen 7. mars satte vi kursen østover mot Sverige for et fjelltreningskurs med Mattias Westerlund. I følget 
var det 9 ekvipasjer. Vel framme hos Mattias startet vi med litt teori om hund og hvordan hunden lærer best. Senere på 
dagen var det praktisk trening med litt grunnleggende dressur/lineføring før vi gikk over på å trene på ro i oppflukt ved bruk 
av dummy og duer.  
Lørdag var det så tid for å trene i fjellet. I tillegg til Mattias var også Magnus Kønberg med som instruktør. Dagen startet 
med snøvær og vind og det ble ikke bedre utover dagen heller. Da vi ankom treningsterrenget oppdaget vi at 
brøytemannskapene hadde forlatt bilene, stengt veien og søkt tilflukt på kafferommet på grunn av dårlig vær. Likevel fikk vi 
parkere på brøytestasjonen og inn i bjørkeskogen forsvant det 9 norrbaggar i snødrevet med hver sin hund som var alt for 
kort i føttene for å takle den dype snøen. Selv om været ikke var det beste fikk vi flere fuglesituasjoner i løpet av turen. 
Etter noen timer var hundene utslitt og vi valgte å returnere til hyttene for å gjennomgå dagen og litt faglig hundeprat. 
Kvelden ble avsluttet med middag og sosialt samvær på restauranten i Vuoggatjålme. Neste dag var været litt bedre og 
terrenget viste seg å ha godt med ryper. Stort sett alle hundene fikk situasjoner med fugl og både hunder og eiere så ut til å 
være fornøyd. Turen var så pass vellykket at det planlegges ny tur til neste år, men da med bedre vær. 
 
Våre hunder og førere har også i år gjort seg synlig på prøver og utstillinger.  
På prøve fronten har vi gode nyheter:  
Vinter 2014: 
2 AK P Villmyrbackens Black Diamond 
2 AK B Heggmotinden`s Bailey 
4 VK Frøya til Robin Dahl 4 
Apportkonkurransen på BJFF sin utstilling i Juni ble vunnet av Shakira FF til Åge Lekanger i AK og Far si Pie i UK , også dette 
Åge Lekanger sin hund. Sterkt.  
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Høst 2014: 
 
Mørkvedmarkas Tico har fått sin 1 Uk og med en ny og førstegangs hundeeier er dette ekstra morsomt.  
På Bjff sitt Salten Derby i november ble dette premieringene: 
1 Pr B Reisavannet`s JC Rappi - Åge Lekanger 
2 Pr B Mørkvedsmarka`s Tico - Svein Helge Johansen 
 
Vi har fått en ny NJCH i klubben! Tromsørypas PE Hero til Stig Even Edvinsen fikk i høst 2 VK og 4 Vk og ble da NJCH. Dette 
var og Stig sin første jakthund og det er en virkelig god prestasjon av hund og eier.   
Reisavannet`s JC Rappi og Åge Lekanger - 1 UK og prøvens beste unghund RANA JFF`S Høstprøve. 
Stråmyrans Bonus til Lena Marie Borlaug har fått 2 og 3 UK. 
 
Vi holder på å planlegge to nye treningsamlinger som skal være på nyåret. Samt Landstreffet 2015. 
Mvh DK gruppa Børge, Knut Reidar og Lena 

 
 

Årsrapport fra DK Troms 2014 
 
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 8 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 1. – 3. august og 
ca. 20 Bretons og 25 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 31. januar og reiste 
hjem den 2. 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 velkomne, 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 9. – 10. august og den 16. – 17. august. Kan jo 
nevne at vi hadde 14 kull og 150 ryper på vingene på en av våre linjer i år. 
 I år har vi hatt en 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. 
 
Fra vårt distrikt har vi i år mange Uk hunder som har fått mange gode premier, det blir spennende å følle dem i AK  å  i VK,vi 
har også hunder som har gjort det meget godt i VK  det første prøveåret. 
Vi har også deltatt på apporttrening/konkurranse til NVK Troms og Finnmark, med mange nye utfordringer. 
I utstillingsringen har vi også  gjort det meget bra. 
Det gror godt innen Bretonrasen her i nord med stadig nye eiere og nye hunder som henter flotte premier på jaktprøver og 
utstillinger. Om vi ser på totalresultatet for jaktprøver i 2014 gjeldende for bare Bretonhundene, representerer Bretonene 
fra Bodø og nordover mye over 50 % av premieringene 
Vi i DK – Troms mener vi har nådd langt med vårt arbeid for fremme av rasen og inkludering av våre medlemmer – dette 
vises blant annet på resultatet på jaktprøver og utstillinger. 
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Årsrapport fra DK Øst-Finnmark 2014 
 
I Øst-Finnmark har vi hatt to fellestreninger i løpet av vinteren. Først i  Neiden den 16.02.2014 og senere på Sandnes den 
02.04.2014. Breton samlingen som skulle vært arrangert i juni ble avlyst.  
  
I Øst - Finnmark er det små miljø og lange avstander. De lokale klubbene/JFF arrangerer både fellestreninger, kurs, 
klubbmesterskap o.l. Mange Breton eiere deltar på disse arrangementene. Vi har derfor hverken behov eller stort nok miljø 
til å ha så mange arrangement selv i løpet av et år.   
  
DK Øst-Finnmark  
Ingvild Dahl Trane 
 

Årsrapport fra DK Vest-Finnmark 2014 
 
Vi har hatt tre samlinger i 2014,den førte i Februar,men pga av mye dårlig vær var det lite fremøte vi var vel 6 som møtte 
tilsamling.det var varkalt med mye vind så turen var kort. 
 
1 mai helga var vi samlet på Sennaland,vi hadde en dags trenings tur i lag og fikk tatt siste fin puss på hundene før vi 
avsluttet vinter sesongen. 
 
I begynnelsen på november hadde vi samling på Hatter hvor 7 personer møtte med sine hunder. Vi hadde en fin dag  i 
fjellet med godt skiføre og lite fugl. 
 
Ellers er det et stort distrikt så det er ofte vanskelig å få til samling pga. stengte fjell overganger og at folk har mange andre 
interesser i tillegg. 
 
Gunnar Guttormsen 
DK Vest Finnmark 
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Sak: 4. Norsk breton klubb 2014 – resultatregnskap og balanse. 
 

 
2013 2014 Budsjett 2014 

Medlemskontingent  363 990 372 585 370 000 

Kollektivt innmeldte 27 800 13 200 20 000 

Sponsoravtaler (Egmont) 0 3 890 5 000 

MVA Refusjon 35 688 50 075 30 000 

Andre inntekter, administrasjon 3 400 0 0 

Godtgjørelser -18 800 -19 000 -20 000 

Andre godtgjørelser, Administrasjon 0 0 0 

Instruktørutdanning 0 0 -2 000 

Telefon/møtekostnader, Styre -13 147 -10 129 -15 000 

Data-/WEBkostnader -51 038 -99 298 -40 000 

Premier, Administrasjon -7 790 -7 197 -10 000 

Kontorrekvisita, Administrasjon 0 0 0 

Porto, Administrasjon -10 630 -12 616 -10 000 

Reiseutgifter, Administrasjon -34 827 -5 330 -35 000 

FKF Samarbeidsavgift -15 000 -14 475 -15 000 

AICEB -1 604 -1 715 -2 000 

Kollektivt medlemskap NKK -8 260 -4 850 -8 000 

Fuglehunden -133 550 -159 212 -142 500 

Diverse kostnader, Administrasjon -12 272 -36 991 -11 500 

Diverse kostnader, utstillingsutstyr 0 0 -2 000 

Diverse kostnader, lagring 0 0 -3 000 

Renteinntekter 8 617 9 218 8 000 

Renteutgifter og gebyrer -1 948 -1 668 -2 000 

Overskudd administrasjon 130 628 76 488 115 000 

 
   Salgsartikler 30 188 30 307 30 000 

Salgsartikler -32 969 -27 042 -28 000 

Overskudd salgsartikler -2 781 3 265 2 000 

    Parringsavgift 5 400 1 800 4 000 

HD/HQ avlesning -22 200 -35 350 -18 000 

Diverse kostnader, avlsrådet -11 760 0 -15 000 

Underskudd avlsrådet -28 560 -33 550 -29 000 

    Bidrag kalender 45 800 54 150 45 000 

Trykking og porto, Kalender -38 875 -39 125 -40 000 

Overskudd kalender 6 925 15 025 5 000 
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Bidrag/salg årbok 11 225 0 0 

Annonser i årbok 18 800 0 0 

Trykking og porto, Årbok -56 773 0 0 

Databehandling, Årbok 0 0 0 

Underskudd årbok -26 748 0 0 

    Lotteri Årsmøte 15 100 20 000 15 000 

Reiseutgifter, Årsmøte -32 824 -44 830 -40 000 

Opphold/overnatting, Årsmøte -62 335 -51 850 -70 000 

Underskudd årsmøte -80 059 -76 680 -95 000 

    Startkontingent, Landstreff 8 815 12 286 65 000 

Deltakeravgift, Landstreff 56 350 135 340 
 

Andre inntekter, Landstreff 6 128 13 150 15 000 

Sponsoravtaler, Landstreff 5 000 5 000 
 

Dommergodtgjørelse, Landstreff -8 542 -6 299 -5 000 

Premier, Landstreff -1 808 -4 092 -3 000 

Trykking og Porto, Landstreff 0 0 -5 000 

Opphold/overnatting, Landstreff -43 699 -109 429 -45 000 

Diverse kostnader, Landstreff -12 780 -16 136 -10 000 

Overskudd Landstreff 9 464 29 820 12 000 

    Startkontingent, vinterprøve 82 900 52 250 85 000 

Dommergodtgjørelse, Vinterprøve -30 978 -24 385 -35 000 

Andre godtgjørelser, Vinterprøve -14 970 -14 300 -10 000 

Terrengleie, Vinterprøve -11 295 -6 900 -15 000 

Premier, Vinterprøve -7 724 -3 813 -8 000 

NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve -7 220 -4 619 -9 000 

FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve -1 350 -863 -2 000 

Diverse kostnader, Vinterprøve -16 017 -5 749 -6 000 

Overskudd/underskudd Vinterprøve -6 654 -8 379 0 

    Startkontingent, høstprøve 69 735 69 050 55 000 

Dommergodtgjørelse, høstprøve -31 717 -30 714 -25 000 

Andre godtgjørelser, høstprøve -11 292 -7 122 0 

Terrengleie, høstprøve -8 340 -9 180 -10 000 

Premier, høstprøve -5 120 -2 442 -4 000 

NKK Aktivitetsavgift, høstprøve -5 580 -6 328 -5 000 

FKF Aktivitetsavgift, høstprøve -1 042 -1 148 -1 000 

Diverse kostnader, høstprøve -2 516 -4 414 -10 000 

Overskudd/underskudd høstprøve 4 128 7 703 0 
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Startkontingent, DK-aktiviteter 9 897 3 600 25 000 

Deltakeravgift, DK-aktiviteter 73 334 111 090 10 000 

Støtte Studieforbundet 2 000 9 500 0 

Premier, DK-aktiviteter -2 146 -2 554 0 

Porto, DK-aktiviteter -1 017 0 0 

Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -53 722 -65 078 -15 000 

Diverse kostnader, DK-aktiviteter -8 257 -35 192 -10 000 

Overskudd DK-aktiviteter 20 088 21 366 10 000 

    Reisetilskudd, NM-Lag -9 357 -10 000 -12 000 

Diverse kostnader, NM-Lag -9 482 -10 350 -7 000 

Underskudd deltagelse NM-Lag -18 839 -20 350 -19 000 

    OVERSKUDD 7 592 14 708 1 000 
 
Kommentarer til resultat: 
 Godtgjørelse er utbetalt til følgende; leder avlsrådet Martin Haugestad kr 2 000, medlem avlsrådet Morten Løken  

kr 1 000 medlem avlsrådet Christopher Høstmælingen kr 1 000, valpeformidler Inger Lise Ingdal kr 2 000, leder 
eksteriørutvalg Jan H Monsen kr 1 000, redaktør Fuglehunden Marit Krohg kr 4 000, redaktør web Tor Einar Jørgensen 
kr 4 000 og leder datautvalget Arne Klingsheim kr 4 000. 

 Diverse kostnader administrasjon inneholder kostnadsføringen av resterende sum eksteriørdommerkonferansen som 
ble avholdt i 2013. 

 Overskudd DK-aktiviteter fordeler seg på overskudd DK-Østlandet kr 17 879, underskudd DK-Sør-Trøndelag kr 150, 
overskudd DK-Hordaland kr 3 025 og overskudd DK-Nordland Sør kr 612.  

 Data/Webkostnader består av følgende; hosting DataHound kr 27 000, Utvikling DataHound kr 49 000, 
hosting/brukersupport breton.no kr 9 048, Utvikling nettside kr 12 375. 
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Balanse pr 31.12.2014 

   

Eiendeler 

  Varige driftsmidler 2014 2013 

Aksjer i Fuglehunden as 20 500 20 500 

Sum varige driftsmidler 20 500 20 500 

   
Omløpsmidler 

  
Varelager salgsartikler 30 654 33 860 

Varelager, premier 20 296 14 281 

Kunder, debitorer 10 646 13 980 

Andre fordringer 50 075 73 529 

Sum omløpsmidler 111 671 135 650 

   
 

  Bank og kasse 
  

Kasse 800 0 

Bankinnskudd 348 873 347 216 

Sum bank og kasse 349 673 347 216 

   
Sum eiendeler 481 844 503 366 

   
Egenkapital -424 675 -409 967 

   
Gjeld 

  
Leverandør, kreditorer 0 -28882 

Kalenderbidrag 2015 -34 800 -45 000 

Annen kortsiktig gjeld -22 369 -19 518 

Sum gjeld -57 169 -93 400 

   Sum egenkapital og gjeld -481 844 -503 366 

 
 
 
Revisjonsberetningen fremlegges på årsmøtet.  
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SAK 5. Kontingent 2016, forslag fra styret. 
 
FRA STYRET: 
 
Styret foreslår ingen endring av kontingenten i 2016 
 
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten endres ikke. Satsene er som følger; hovedmedlem kr. 500,-/år og for kollektivt 
innmeldte kr. 250,-/år. Medlemskontingenten for medlemmer uten Fuglehunden kr. kr. 390,-/år. Medlemskontingenten for 
familiemedlemmer kr. 110,-/år. 
 
Begrunnelse: Kontingenten ble endret for 2015 og styret ønsker å se resultatet av denne økningen før det vedtas en 
eventuell ny økning. 
 

 
Sak 6. Saker fremmet til årsmøtet: 
 

Sak 6.1 – HD – HQ, fra Gunnar Handberg 
 

Det kan se ut som at NBK fortsatt benytter HD diagnose i forsøk på bekjempelse av arvelige hoftedefekter innen rasen 

Breton. 

 

Dette til tross for at det i flere årsmøter og i gjeldende avlsplan for NBK er vedtatt at klubben benytter HQ som bekjempelse 

av arvelige hofteledds plager for Breton i Norge. 

 

Denne oppfattelsen avledes av at NBKs avlsråd i sin kommunikasjon og dokumentasjon om enkeltdyrs status fortsatt 

kommuniserer ut til medlemmene HD status. 

 

Det vises her til konkret eksempel på avlsrådets kommunikasjon mot Breton eire eller interessenter tatt direkte fra Breton 

Base som er NBKs egen database over Breton i Norge. 

 

Navn: KATTUGLA'S BUSTER Regnr: NO37693/10 

Tittel: 

Antall avkom: 0 

Født dato: 02.04.2010 

HD status: D 

Kjønn: H 

Antall kull: 0 

Elitehund 

Avlshund 

Oppdretter/eier 

Oppdretter: 

Eier: 

  

NBK har allerede i 2002 etter grundig forskning og resultatvurderinger besluttet å forlate HD metoden for bekjempelse av 

arvelige hoftelidelser i rasen. Ut fra gjentagende gyldige vedtak er det derfor siden da anvendt store menneskelige og 

økonomiske resurser på overgangen til HQ som: 

Introdusere HQ og avlsindekser, beskrive metodene, utarbeide statistikker, utforme klubb policy og retorikk, utforme 

røntgen logistikk via NKK, oppnå toleranse og godkjenning i NKK samt hele det administrative arbeidet med innføring av nye 

rutiner samt en mengde tilhørende arbeid og resurser. 

Ved at AR fortsatt benytter HD som terminologi i stedet for hundens HQ tall og avlsindeks i første linje vil all denne bruken 

av resurser etter hvert bli underminert. Spesielt på sikt ved å endre retorikken til igjen å fokusere på HD. 

  

Forslag til Årsmøtet februar 2015: 

 

Så lenge NBK har gyldig vedtak på at HQ skal være klubbens linje i forsøk på å bekjempe arvelige hofteledds lidelser for 

rasen pålegges tillitspersonene i NBK og særlig avlsrådet å kommunisere med HQ som retorikk. 

Det vil også medføre at i enkelthundenes registeringer/presentasjoner i BretonBase benyttes hundens egen HQ og 

avlsindeks og at HD diagnose i BB registreringen ikke forekommer. 

 

Styrets vurdering: 
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Årsmøtet i 2004 vedtok å gå over til HQ-indekser i stedet for den tradisjonelle HD-statusen. Siden den gang har klubben 
diskutert hofter jevnlig på årsmøtene, blant annet i 2006, 2007, 2011 og 2012. Prinsippene for klubbens avlstrategi har stått 
fast siden årsmøtet 2004.  
 
Dataverktøyet (bretonbasen=BB) som vi nå har fått på plass, er viktig i svært mange sammenhenger. Den er laget i 
samarbeid med de andre raseklubbene i gruppe 7, og at hundens hofteleddsdiagnose fra NKK framkommer på "førstesida", 
er et resultat av dette.  
 
Styret synes det er viktig med åpenhet, og synes all informasjon om hundene fra Dogweb skal være tilgjengelig på BB, slik at 
alle kan orientere seg om hva som er registrert om hundene. Styret synes det vil være direkte feil å underslå informasjon fra 
den offisielle HD-registreringen fra BB. Hvis innsendt forslag blir vedtatt, medfører dette en omfattende omprogrammering 
av dagens dataløsning for å skjule hofteleddsdiagnosen. Dette vil påføre klubben utgifter.  
  
En kan ikke se at det er nødvendig å vedta at tillitsvalgte skal snakke slik og slik, men forutsetter at en holder seg til de 
styrende dokumenter når det gis forslag om hannhunder. Styret, AR og andre tillitsvalgte er nødt å møte oppdretter, 
valpekjøper og hvem det måtte være med nødvendig profesjonalitet. En oppdretter som måtte være opptatt av HD-
statusen, har rett til det, og likeså skal andre få mene at dette ikke er noe å snakke om. Men alle må behandles med tilbørlig 
respekt, få svar på sine spørsmål og ha tilgang til all informasjon. I det seneste har AR hatt flere henvendelser fra flere 
oppdrettere som presiserer at de vil ha hannhunder med A-hofter. AR må svare oppdretterne på disse forespørslene, 
uavhengig av hva enkelte andre måtte mene i sakens anledning. 
  
Det er vanskelig nok å få tillitsvalgte i denne klubben om en ikke skal legge til ekstra byrder. Det snakkes om HQ og HQ-
indekser i hele klubben, i alle lag. Det avles på hunder med svake HQ-tall og svake resultater i referansesystemet. Det vil 
virke entydig negativt å pålegge tillitsvalgte munnkurv og påfølgende redsel for å si noe galt. AR har ikke stengt noen ute fra 
avl på grunn av HD-diagnose. 
  
Det er også svært nødvendig å bruke HD-status i våre relasjoner med utlandet. Vi vil bemerke at så mye som 25 % av 
kullene er utavl (en importert forelder) og følgelig avl basert på HD status som eneste kjente parameter. 
  
Styret har satt i gang arbeidet med evaluering av avlsplan fram mot årsmøtet neste år. Dette arbeidet inkluderer en grundig 
evaluering av vår HQ-indeksbaserte avl og rasens hoftekvalitet. Fram mot dette er det viktig at tillitsvalgte har all nødvendig 
informasjon tilgjengelig. Det er satt av en del midler til å støtte arbeidsgruppene i arbeidet, ikke til å drive 
omprogrammering av fungerende ting i BB.  
  
Styret ønsker nå ro om denne saken og viser til at hofteproblematikken vil bli tatt opp i sin fulle bredde på årsmøtet 2016 
når ny avlsplan skal vedtas.  
 
Styrets innstilling: 
Forslag til vedtak i fra Gunnar Handberg forkastes. 
 
 

SAK 6.2 – Hannhunder til tisper over 8 år, fra Randi Mathisen 
 
Fremmer et forslag om at det bør stå spesifikt i retningslinjene at AR må følge NKK's ETISKE retningslinjer for avl og at det 
MÅ foreligge en gyldig veterinærattest for å få forslag på hannhunder til en tispe som er over 8 år.  
 
Begrunnelse at det er håpløst og ikke minst unødvendig arbeid for AR å foreslå hannhunder for tisper som det ikke er 
bekreftet av en veterinær og NKK at det er etisk forsvarlig å parre.  
 
NKK spør jo også avlsrådet før de godkjenner en slik søknad. 
  

Styrets innstilling:  
Styret foreslår at retningslinjene for AR oppdaters nå med krav til tispeskjema, samt at for tisper over 8år fremlegges det 
godkjent dispensasjonssøknad fra NKK for å være forslagsberettiget. 
 
Årsmøtet ber styret påse at bretonklubbens avlsplan og retningslinjer for AR ikke er i strid med NKKs etiske retningslinjer 
for avl og oppdrett når klubbens avlsplan og retningslinjer for AR skal opp til årssmøtebehandling i 2016.  
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SAK 6.3 – Endringer i prinsippene for sammensetning av AR, forholdet mellom AR og styret og 
klubbens driftskonsept, fra Jan Bjarte Skrøppa og Kjell Engen 

 
Fra Jan Bjarte Skrøppa: Det har dei siste åra vore eit eller fleire medlem i AR som også har funksjon i styret i NBK. Tidvis har 
AR bestått av 50% av personar frå styret. Dette blir feil når AR skal være medlemmanes og klubbens rådgivande organ i 
avlsspørsmål, og AR skal utnemnast av styre. 
 
I praksis vil dette sei at styret har utnemnt eigne personar til å sitte i AR, og samstundes skal dei same personane ha 
funksjon som rådgivande ovanfor styre som dei sjølv sit i.  
 
Dersom medlemmane idag ikkje er einige i det som AR foretar seg, så må ein ha rett til å kunne klage på eventuelle 
vedtak/svar. Det vil då være naturleg at styret skal behandle ein slik klage, og då sit dei same personane og skal vurdere 
svaret på nytt som styremedlem.  
 
Det har i 2014 vore fleire oppdrettera som har vore misnøgde med svar/behandling dei har fått i AR, jf referat frå styremøte. 
Som oppdrettar blir ein "sjakk matt" når samansetninga av tillitsvalte og AR er slik som den er pr 01.01.15.  
 
AR og styret bør bestå av heilt ulike personar, og funksjonen adm.leiar i avlsrådet bør utgå. Denne funksjonen vart vel 
oppdretta på eit tidspunkt der AR var utan leiar og ein frå styret måtte inn og bistå i AR. Funksjonen har av ein eller anna 
grunn til værande som fast. 
 
Forslag til vedtak fra Jan Bjarte Skrøppa: 
Medlemmar i AR skal ikkje ha verv i styret i NBK på same tidspunkt.  Styret skal få tilsendt referat frå generelle møter i AR og 
på forslag som innebær bruk av avlsdyr som ikkje tilfredsstiller retningslinjene for avl 100%. AR skal då begrunne sitt valg av 
dette avlsdyret. Utover dette skal AR være sjølvstendige og jobbe med til gitte oppgåvene som er nedfelt i retningslinjer og 
instruksar. 
 
Fra Kjell Engen:  
Undertegnede foreslår følgende endring av nåværende arbeidsrutiner for Avlsrådet: 
 
Forslag til vedtak: Nåværende administrative leder for AR og som besittes av en styrerepresentant, utgår av denne 
rutinebeskrivelse. Organiseringen av arbeidet blir da som følger: Øverste myndighet er styret, deretter følger faglig leder av 
AR som rapporterer direkte til styret. De øvrige funksjoner opprettholdes. 
 
Begrunnelse: Årsaken til forslaget er at vedkommende styremedlem som har fungert som adm. leder for AR, har en form for 
dobbeltrolle, styremedlem og aktivt arbeid i AR. Dette er særlig uheldig i de tilfeller hvor AR må ta upopulære avgjørelser og 
hvor da adm.leder blir «hoggstabb». Dessuten synes jeg det blir for mange roller som igjen skaper unødvendig byråkrati. 
Nåværende administrative leder for AR og som besittes av en styrerepresentant, utgår av denne rutinebeskrivelse. 
Organiseringen av arbeidet blir da som følger: Øverste myndighet er styret, deretter følger faglig leder av AR som 
rapporterer direkte til styret. De øvrige funksjoner opprettholdes 
 
Styrets vurdering: Styret og AR arbeider på oppdrag fra årsmøtet gjennom årsmøtevedtatte dokumenter som avlsplan og 
retningslinjer for AR.  Styret kan gi AR oppgaver i tillegg til dette, og styret oppnevner medlemmene i AR.  
 
Klubbens driftskonsept er vedtatt av styret og endres ved behov. Styret er enig med forslagsstillere i at denne 
driftsmodellen med styremedlem som administrativ leder og medlem i AR, har uheldige sider og bør unngås. Denne 
funksjonen ble innført i september 2011 på grunn av kapasitets- og ressursutfordringer. Administrativ leder har jevnlig tatt 
opp med styret og beskrevet i årsmelding at denne organisasjonsmodellen ikke er optimal og at arbeidsbelastninga for en 
person er for stor.  
 
Det kan imidlertid også i framtida tenkes situasjoner der slike grep (at et styremedlem går inn i AR) kan bli nødvendig for å 
sikre drift av AR.  
 
Styret mener derfor at det må ligge til styrets vurdering og myndighet å utnevne medlemmer til AR og at styret må ha 
tilstrekkelig handlingsrom slik at ARs oppgaver overfor medlemmene blir ivaretatt til en hver tid. For å sikre dette synes det 
lite hensiktsmessig at årsmøtet begrenser styrets handlefrihet til å utnevne medlemmer til AR.  
 
Styrets innstilling: 
Forslagene til Jan Bjarte Skrøppa og Kjell Engen forkastes. Årsmøte ber styret tilstrebe at det er den nødvendige 
uanhengighet mellom styret og AR.  
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2. Opprettelse av klagenemnd 
 
Fra Jan Bjarte Skrøppa: Dersom ein oppdrettar har fått avslag på forslag til avl på ei tispe, skal han/ho ha moglegheit til å 
klage på denne avgjersla. Klagen må være skriftleg og oversendt styret seinast 5 dagar etter oppdrettar mottok svar frå AR. 
Styret skal straks sende klagen over til to uavhengige personar som skal vurdere om avslaget frå AR er formelt korrekt 
vurdert.  Dersom avslaget er i tråd med retningslinjer og vedtekter, så skal oppdrettar få melding direkte om dette. Viss 
avslaget ikkje er korrekt, så skal AR få tilbakemelding om dette og dei skal bistå oppdrettaren på nytt.  Altså skal desse to 
personane ikkje ha noko direkte med avlen å gjere, men tilsjå at eventuelle avslag er blitt gitt på korrekt grunnlag. 
Dei to nemnte uavhengige personane bør foreslås av styret og veljast av årsmøte for ein periode av 2 år i gangen. 
 
Styrets vurdering:  
Styret er skeptisk til at en liten organisasjon som NBK, etablerer et eget klageorgan med formaliserte rutiner og et 
"byråkrati" som er overdimensjonert forhold til de ressurser klubben har til rådighet og omfanget av slike problem. Slike 
saker må i utgangspunktet løses ved god og åpen kommunikasjon med medlemmene. Formaliserte klageprosedyrer med 
tidsfrister og krav til skriftlighet kan skape uønsket avstand mellom medlemmene og tillitsvalgte og gir heller ikke den 
nødvendige fleksibiliten.  
 
Styrets innstilling:  
Forslaget fra Jan Bjarte Skrøppa forkastes.  
 

 
Sak 7: Budsjett 2014  
 

 
2013 2014 

Budsjett 
2015 

Medlemskontingent  363 990 372 585 410 000 

Kollektivt innmeldte 27 800 13 200 17 500 

Sponsoravtaler (Egmont) 0 3 890 3 000 

MVA Refusjon 35 688 50 075 35 000 

Andre inntekter, administrasjon 3 400 0 0 

Godtgjørelser -18 800 -19 000 -20 000 

Telefon/møteutgifter, Styre -13 147 -10 129 -15 000 

Data-/WEBkostnader -51 038 -99 298 -67 000 

Premier, Administrasjon -7 790 -7 197 -10 000 

Porto, Administrasjon -10 630 -12 616 -15 000 

Reiseutgifter, Administrasjon -34 827 -5 330 -10 000 

FKF Samarbeidsavgift -15 000 -14 475 -15 000 

AICEB -1 604 -1 715 -1 800 

Kollektivt medlemsskap NKK -8 260 -4 690 -11 200 

Fuglehunden -133 550 -159 212 -160 000 

Diverse kostnader, Administrasjon -12 272 -36 991 -11 000 

Renteinntekter 8 617 9 218 8 000 

Renteutgifter og gebyrer -1 948 -1 668 -2 000 

Overskudd administrasjon 130 628 76 648 135 500 

 
   Salgsartikler 30 188 30 307 30 000 

Salgsartikler -32 969 -27 042 -30 000 

Overskudd salgsartikler -2 781 3 265 0 
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Parringsavgift 5 400 1 800 4 000 

Reiseutgifter evalueringsgrupper 0 0 -40 000 

HD/HQ avlesning -22 200 -35 350 -30 000 

Diverse kostnader, avlsrådet -11 760 0 -15 000 

Underskudd avlsrådet -28 560 -33 550 -81 000 

    Bidrag kalender 45 800 54 150 40 000 

Trykking og porto, Kalender -38 875 -39 125 -35 000 

Overskudd kalender 6 925 15 025 5 000 

    Bidrag/salg årbok 11 225 0 0 

Annonser i årbok 18 800 0 0 

Trykking og porto, Årbok -56 773 0 0 

Databehandling, Årbok 0 0 0 

Underskudd årbok -26 748 0 0 

    Lotteri Årsmøte 15 100 20 000 3 000 

Trykking og porto, Årsmøte 0 0 0 

Reiseutgifter, Årsmøte -32 824 -44 830 -35 000 

Opphold/overnatting, Årsmøte -62 335 -51 850 -55 000 

Underskudd årsmøte -80 059 -76 680 -87 000 

    Startkontingent, Landstreff 8 815 12 286 10 000 

Deltageravgift, Landstreff 56 350 135 340 105 000 

Andre inntekter, Landstreff 6 128 13 150 10 000 

Sponsoravtaler, Landstreff 5 000 5 000 5 000 

Dommergodtgjørelse, Landstreff -8 542 -6 299 -5 000 

Premier, Landstreff -1 808 -4 092 -1 000 

Trykking og Porto, Landstreff 0 0 0 

Opphold/overnatting, Landstreff -43 699 -109 429 -100 000 

Diverse kostnader, Landstreff -12 780 -16 136 -15 000 

Overskudd Landstreff 9 464 29 820 9 000 

    

    Startkontingent, vinterprøve 82 900 52 250 60 000 

Dommergodtgjørelse, Vinterprøve -30 978 -24 385 -28 000 

Andre godtgjørelser, Vinterprøve -14 970 -14 300 -8 000 

Terrengleie, Vinterprøve -11 295 -6 900 -7 000 

Premier, Vinterprøve -7 724 -3 813 -4 000 

NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve -7 220 -4 619 -5 000 

FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve -1 350 -863 -1 000 

Diverse kostnader, Vinterprøve -16 017 -5 749 -7 000 

Overskudd/underskudd Vinterprøve -6 654 -8 379 0 
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Startkontingent, høstprøve 69 735 69 050 60 000 

Dommergodtgjørelse, høstprøve -31 717 -30 714 -28 000 

Andre godtgjørelser, høstprøve -11 292 -7 122 -8 000 

Terrengleie, høstprøve -8 340 -9 180 -7 000 

Premier, høstprøve -5 120 -2 442 -4 000 

NKK Aktivitetsavgift, høstprøve -5 580 -6 328 -5 000 

FKF Aktivitetsavgift, høstprøve -1 042 -1 148 -1 000 

Diverse kostnader, høstprøve -2 516 -4 414 -7 000 

Overskudd/underskudd høstprøve 4 128 7 703 0 

    Startkontingent, DK-aktiviteter 9 897 3 600 25 000 

Deltageravgift, DK-aktiviteter 73 334 111 090 100 000 

Støtte Studieforbundet 2 000 9 500 10 000 

Premier, DK-aktiviteter -2 146 -2 554 0 

Porto, DK-aktiviteter -1 017 0 0 

Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -53 722 -65 078 -25 000 

Diverse kostnader, DK-aktiviteter -8 257 -35 192 -100 000 

Overskudd DK-aktiviteter 20 088 21 366 10 000 

    Reisetilskudd, NM-Lag -9 357 -10 000 -12 000 

Diverse kostnader, NM-Lag -9 482 -10 350 -10 000 

Underskudd deltagelse NM-Lag -18 839 -20 350 -22 000 

    OVERSKUDD 7 592 14 868 -30 500 
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Sak 8: Innstilling fra valgkomiteen  
  
Til årsmøtet i NBK 7. februar 2015. 
  
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, Arne Abel-Lunde, Geir Håvard Ingdal, Morten Løken, Martin Haugestad   
Valgkomiteen har tidligere etterlyst kvinner til verv i klubben og vi mener nå at vi er i ferd med å få dette ønsket oppfylt. I 
inneværende periode har vi hatt kvinnelig leder, samt en kvinne som vararepresentant. I tillegg har vi flere kvinner i 
nøkkelverv.  
 
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 7. februar 2015: 
 
Styret: 
Hege Meldal leder Gjenvalg for 1 år 
Arne Abel-Lunde nestleder Gjenvalg for 1 år 
Vidar Berg Hansen sekretær Gjenstår 1 år 
Kenneth Sveen kasserer Gjenstår 1 år 
Martin Haugestad   Gjenvalg for 2 år 
Olaf Hafstad  Ny for 2 år 
Jan Åge Harjo  Ny for 2 år 
   
Varamedlemmer:   
Hege H. Tidemann  Gjenvalg for 1 år 
Solfrid Lægdheim  Ny for 1 år 
 
 
Morten Løken har ønsket å delta i klubbens Avlsråd og derved gå ut av styret, hvilket 
Valgkomiteen synes styret bør tiltrå. 
 
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 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                                Gjenstår 1 år 
Marit Paulen                                       Gjenstår 1 år 
Varamedlem : 
Fred Mikalsen                                    Gjenvalg for 1 år 
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Valgkomiteen for forestående valg i 2015 har bestått av: 
 
Kjell Engen, leder, Rolf Arne Tønseth og Arild Dystland 
 
Valgkomite: 
 
Styrets forslag til valgkomite: 
 
Leder: Kjell Engen, gjenstår, 1 år 
Medlem: Gunnar Handberg, ny, 2år 
Medlem: Anders Ellefsen, ny, 2 år 
 
Vara: Geir Håvard Ingdal, ny, 1 år. 
 
                             
Valgkomiteens forslag inneholder 2 nye navn som herved presenteres: 
 
OLAF HAFSTAD 
 
Alder : 1962 modell 
 
Sivilstatus : Gift med Eva og vi har 2 voksne døtre. Jeg er født og oppvokst i Bergen. 
 
Jobb : Arbeider i oljeindustrien som verkstedleder 
 
Hunder : Fikk min første fuglehund for ca 25 år siden. Har hatt Breton siden 2004. Har for tiden to Breton, Orreskogen’s E 
Lucky Luke, 3 år og Morgan Kane snart 1,5 år. 
I tillegg har Eva – Tråsletten’s Senico snart 6 år, og vår eldste datter har Tråsletten’s Kito 8 år. 
 
Jakt : Startet jaktkarrieren 12 år gammel, på småvilt. (jakter også storvilt hvis jeg får tid). Driver felle fangst på predatorer. 
 
Prøver : Reiser på jakt & apportprøver rundt omkring i sør Norge hvert år, men jakta er viktigst. 
Verv : Startet min karriere i DK gruppa avd. Hordaland for 8 år siden. De siste 6 årene har jeg vært DK for Hordaland. 
Er nå leder i landstreff komiteen, da Hordaland skal arrangere NBK’s landstreff i 2016. 
De 5 siste årene har jeg arbeidet i festivalkomiteen til Vestlandet Fuglehund Festival. (Norges største fuglehund festival) 
2 av de 5 årene har jeg vært Festivalsjef. 
Har sittet 2 år i styret som kasserer i Vestlandets Fuglehund Klubb (VFK). 2011 – 2013. 
Er nå leder for valgkomiteen i VFK.  
 
 
SOLFRID LÆGDHEIM : 
 
Jeg er 49 år og bor i Trondheim sammen med Geir Bakkhaug og våre 2 Breton, Kasper og Buskas. 
 
I flere år var jeg medgjenger og observatør på jakt og prøver, før vi skaffet oss hund nr 2 for to år siden. Så nå fører jeg hund 
selv og har det mye mer artig ! 
 
Geir og jeg er arrangør av NBK sin vinterprøve, som går i Ålen i mars. Jeg har gjennomført FKF’s instruktørutdanning fase 1, 
men har ennå mye å lære om fuglehunder generelt og om Breton. 
 
Jeg har en del erfaring fra organisasjons- og styrearbeid. Har også jobbet en del med utvikling, bla gjennom prosjektarbeid i 
jobben som politi i Trondheim. 
 
Jeg ønsker å bidra til at NBK også videre blir en bra rasehundklubb. 
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Husk at NBK Landstreff 2014 arrangeres av DK Nordland Nord 3 - 5 juli.  

 
DK Nordland Nord har gleden av å ønske velkommen til Rognan i Saltdal kommune 3. – 5. juli 2015. 
  
Rognan ligger på nordsiden av Saltfjellet.  
Landstreffet har base på Rognan Fjordcamping med muligheter for innkvartering på hytter. Har du egen bobil, 
campingvogn, lavvo eller telt kan du selvfølgelig bo i det. Vi har også en gunstig avtale for overnatting med frokost på 
Rognan Hotell. 
  
Nærmere informasjon om utstillingen, program og påmelding blir etter hvert lagt ut på NBKs hjemmesider, så det er bare å 
følge med. 
 
 

Husk også NBKs Vinterprøve Bjørgåsen, Ålen 13-15. mars – 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. 

  

http://breton.no/2014/12/landstreffet-2015-rognan-i-saltdal-3-5-juli/
http://breton.no/2014/12/landstreffet-2015-rognan-i-saltdal-3-5-juli/
mailto:gbakkha%40online.no
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