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innkalling til årsmøte på
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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 13. FEBRUAR 2016 med festmiddag og en del sjølskryt.

Styret inviterer til årsmøte på Scandic Gardermoen, lørdag den 13. februar 2016 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 395,00 til konto 4213.48.53896. Merk innbetalingen med
”Årsmøte 2016” innen 5. februar 2016. 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 13. februar:
11.00 – 11.15
Åpning og velkommen v/leder
11.15 – 12.30
Informasjon fra styret og AR
12.30 – 13.30
Lunsj
13.30 – 15.45
Informasjon fra styret og AR
16.00 – 18.30
Årsmøte
20.00 –
Festmiddag
Søndag 14. februar:
09.00 – 12.00
Interne møter
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SAKSLISTE ÅRSMØTE:
Sak 1.

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

Sak 2.

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

Sak 3.

Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 6.

Sak 4.

Regnskap for 2015 med revisorberetning, side 24.

Sak 5.

Kontingent 2017, side 27.

Sak 6.

Saker fremmet til årsmøtet, side 27:
6.1 – DNA-testing av importerte hunder med hensyn til halelengde, fra Gitte Sørensen og Hallgeir Bergh
6.2 – Registrering av fargevarianter, fra Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh
6.3 – Presiseringer ang. statuttene Årets utstillingshund, fra Svein Hjelle
6.4 – Avl på hunder med HD, fra Svein Hjelle
6.5 – Avlsplan for Norsk Breton Klubb (NBK) for perioden 2016 – 2020, fra styret
6.6 – Retningslinjer for avlsrådet, fra styret
6.7 – Skjema for anbefaling av kull, fra styret.
6.8 – Egenmeldingskjema for avlshunder i NBK, fra styret.

Sak 7.

Budsjett 2016, side 45.

Sak 8.

Valg – se valgkomiteens forslag, side 47.
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Forretningsorden for årsmøte i Norsk breton klubb
Denne forretningsorden et supplement til klubbens lover og beskriver den praktiske gjennomføringa av årsmøtet og
etterfølgende protokollføring og er til hjelp for møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere. Årsmøtet kan på
ethvert tidspunkt endre forretningsorden.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

forslag, vedtak med antall

Referenten(e) kan i tillegg føre inn momenter fra innlegg under de enkelte sakene.
Referenten(e) ferdigskriver protokollen innen 2 uker etter at årsmøtet er ferdig og er ansvarlig for å sende den til de
som skal undertegne protokollen.
Norsk breton klubb har en mal for årsmøteprotokoller.
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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
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 BergHansen sekretær, Martin Haugestad, Jan Åge Harjo og Olaf Hafstad DK-ansvarlig. Vararepresentanter: Hege Tidemann og
Solfrid Lægdheim. Valgkomite: Kjell Engen, Gunnar Handberg og Anders Ellefsen, vara Geir Håvar Ingdal. Revisor: Asbjørn
Johnsen og Marit Paulen, vara Fred Mikalsen.
Styreutnevnte komiteer og ansvarsområder:
Avlsrådet 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. Avlsrådets leder har vært Svein Hjelle. Avlsrådet har bestått av Svein Hjelle, Randi
Mathisen, Brian Herje (fram til oktober 2015) og Christopher Høstmælingen. Datautvalget har bestått av leder Arne
Klingsheim, Bjørn Sakariassen, Kjetil Andresen, Tor Einar Jørgensen, Marius Kristoffersen og Thorstein Bjørnstad.
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen og Monica Thallhaug. 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 (fram til november 2015). Deretter Britt
Halvorsen. Utenlandskontakt: Lars Farnes
Styrets arbeid i 2015
Styret har i 2015 arbeidet med ordinær drift av klubben. Pr. 31. desember 2015 var medlemstallet 982 og ved samme tid i
2014 var dette 965.
NBK gir høringsuttalelser i saker utsendt av NKK eller FKF, enten til FKF eller via raseutvalget (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. Samarbeidet med de øvrige klubbene i RU fungerer meget godt.
Organisasjonsmodellen med en administrativ og felles leder for AR og datagruppa ble forlatt tidlig i 2015, og både AR og
datagruppa har i 2015 rapportert direkte til styret.
Som ledd i forberedelsene til ny avlsplan har det i 2015 vært fem grupper i arbeid, og disse har levert rapporter om status i
rasen, altså et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeid med avlsplan. I november arrangerte vi avlskonferanse der
gruppene presenterte arbeidet sitt, og vi inviterte til diskusjon rundt dette, samt veien videre. Styret er godt fornøyd med
gjennomføring og innhold i konferansen og opplevde at klubben fikk diskutert mange sider ved breton og avl på en grundig
og åpen måte.
Styret legger fram forslag til ny avlsplan for årsmøtet på bakgrunn av arbeidsgruppenes rapporter og innspill på
konferansen. Rasespesifikk avlsstrategi må revideres i henhold til nytt kunnskapsgrunnlag og ny avlsplan etter at årsmøtet
har vedtatt avlsplanen og blir en oppgave for det nye styret.
Økonomi
Klubben har en oversiktlig økonomi med enkelte store faste utgiftsposter. I 2015 har klubben blitt drevet med et betydelig
overskudd i forhold til budsjett. Overskuddet på landstreffet sammen med effektene av DK-enes aktiviteter har i stor grad
bidratt til overskuddet. Det har i 2015 lykkes i å få støtte fra Studieforbundet natur og miljø til DK-enes arrangementer i
større grad enn tidligere og samtidig som innsending av regnskap og bilag fra DK-ene til kasserer, gir NBK et høyere beløp i
mva-refusjon. Styret vil spesielt takke landstreffkomiteen og DK-ene for innsatsen.
Klubben har i 2015 mottatt en gave på kr 6.450 i forbindelse med Ivar Sørlies bortgang.
Styremøter: Styret har i 2015 avholdt 11 styremøter og behandlet 47 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.
Æresmedlemmer
Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar. Agno Røer ble 100 år i
oktober, og klubben var representert på markering av dagen med Gunnar Handberg.
Representasjoner
Klubben har vært representert på FKFs Fuglehundting Vidar Berg-Hansen. Hege Meldal eller Arne Abel Lunde representerer
NBK i raseutvalget (RU). Svein Hjelle representerer NBK i felles avlsråd (FA). Klubben er representert i FKFs styre ved Nils B.
Skaar, samt i dommerutvalget der også Odd Harald Sørbøen er representant.
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NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske breton klubben (AICEB) i 2015.
Prestasjoner
På NM lag høyfjell jaktet hundene til en flott andreplass. Styret vil rette en takk til de som stiller opp og representerer rasen
vår i lagkonkurransene generelt. Styret viser forøvrig til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i sin
årsmelding.
Årets hund Raunakkens Cox har dette året samla hele 44 championatpoeng, en fremragende prestasjon og en solid og
imponerende klubbrekord. Styrets gratulasjoner til eier/fører Nils B Skaar og oppdretter Ronny Sagmo.
Utmerkelser
Det er ikke tildelt noen utmerkelser i 2015.
Arrangementer
NBK har i samarbeid med de øvrige gruppe 7 klubbene arrangert Fellesutstillingen Østlandet og for Midt-Norge.
Jaktprøver
NBK har gjennomført både vinter- og høstprøve i Ålen også i 2015, dette er i tråd med styrets mål om stabilitet på
prøveledelse og lokalisering. Et godt samarbeid med grunneierne gir oss tilgang til meget gode høyfjellsterreng. Begge
prøver er gjennomført med god oppslutning, og god teknisk gjennomføring. Både dommere og deltakere har gitt gode
tilbakemeldinger på prøvene, og vi konstaterer at breton er meget godt representert. Denne trenden håper vi fortsetter. Vi
jobber fortsatt mot å komme inn på fast prøvehelg på høstprøven. Likeledes jobber vi fortsatt med å finne permanent
hovedkvarter for prøvene. En stor takk til prøvelederne og deres medarrangører!
Landstreff
Landstreffet 2015 ble arrangert av Nordland Nord på Rognan i Saltdal. Det er som alltid hyggelig å møte igjen alle Bretonvenner en slik helg med mange gode diskusjoner og god stemning. Gledelig nok var det svært mange påmeldte til treffet,
også noen som hadde tatt turen fra Østlandet og Vestlandet. Været ble også etter hvert på vår side etter en noe våt start
fredag kveld.
Dommer på utstillingen søndag var Michell Corre fra Frankrike. Best i rasen ble PT Hårek, eier og oppdretter Eldbjørg
Kvamme, og Hårek fikk også Certet. Hårek ble for anledningen vist fram i ringen av Ann Katrin Handberg. Best i motsatt
kjønn ble Bølhøgda`s Jennie, eier og oppdretter Lars Farnes. På Barn&hund var det mange flinke ekvipasjer, og
arrangementet ble holdt i Rognan sentrum slik at flere enn oss entusiaster fikk se neste generasjon vise fram hundene sine.
Nordland nord leverte et vel gjennomført arrangement med god hjelp fra mange. Solid dugnadsinnsats, mange lokale
sponsorer og lotteri førte til et solid overskudd i klubbkassa. Styret takker DK-gruppa i Nordland nord for arbeidet med
landstreffet og for trivelig stemning helga igjennom.
Årbok
Klubbens elektroniske årbok ble først publisert høsten 2015 på grunn av kapasitetsutfordringer i datagruppa og
nettredaksjonen. 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 Monica Tallhaug har skrevet utstillingskritikkene inn i BB. Videre har som tidligere år, Tor
Einar Jørgensen bidratt med oppdatering av ulike tabeller og publisering av disse.
Breton Base (BB)
BB er i full drift med moderne programmer og nytt innhold. Datagruppen gjør en stor jobb for å holde BB
oppdatert. Arbeidet med å få laget nye rapporter (standardiserte uttrekk) fra BB til tabeller, oversikter og årbok, er i mål.
Det har vært ytret ønske fra de som drifter BB at alle fuglehundklubbene som benytter BB, i større grad samarbeider om
grensesnitt og funksjonalitet, spesielt i forhold til koordinering mot DogWeb. Et resultat av dette felles samarbeid er de nye
statistikkene på hver enkelt hund i BB. 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. På tampen av 2015 har DK`ene i Østlandsgruppa, Nordland Sør og Nordland Nord
bedt om avløsning. Styret takker de avgåtte DK`ene for innsatsen og ønsker de nye velkommen.
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Samarbeid med andre raseklubber
Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom raseutvalg (RU) og felles avlsråd (FA). 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 layout på klubbens nettsider www.breton.no endra etter at det i løpet av siste driftsår hadde kommet en
del forslag til endringer. I 2015 har nettsida i hovedsak vært 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 2015
Kalenderen for 2015 ble sendt ut til alle medlemmer i desember 2015. 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
fotografiene som er sendt inn, uten disse - ingen kalender!
Avlsråd (AR)
Klubbens avlsråd har i 2015 bestått av leder Svein Hjelle, Randi Mathisen, Brian Herje (fram til oktober 2015) og Christopher
Høstmælingen i rollen som veterinærfaglig konsulent. Det er stor pågang fra tispeeiere som ønsker forslag på hannhunder,
og AR har bidratt til tjenester for oppdrettere, samt informasjonsspredning til medlemmer via årboka, internettsider og
Fuglehunden. Styret takker AR for meget godt arbeid og viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak.
Bladet Fuglehunden
Styret takker også dette året Marit Krogh for utmerket arbeid med våre sider som er allsidige og interessante.
Fuglehunden har i 2015 fått ny og mer tidsriktig layout og oppleves som leservennlig.
Eksteriørutvalg
Jan H. Monsen leder av eksteriørutvalget. Utvalgets instruks finnes på nettet. Styret viser til egen rapport fra
eksteriørutvalget.
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 har her gjort en stor og presisjonskrevende jobb i en av
klubbens viktige funksjoner i flere år og har nå bedt om avløsning. Styret takker Jan Monsen for innsatsen. Britt Halvorsen
overtok denne oppgaven på slutten av 2015.
Valpeformidling
Inger Lise Ingdal har vært klubbens valpeformidler i 2015, en viktig rolle ettersom dette kan være nye bretoneieres første
møte med klubben vår. På slutten av året gikk også Anne Grete Bakkevold inn som valpeformidler. Styret viser til egen
rapport.
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2015.

Hege Meldal

Arne Abel Lunde

Kenneth Sveen

Jan Åge Harjo

Vidar BergHansen

Martin Haugestad

Hege H.
Tidemann

Solfrid Lægdheim
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Årsrapport fra avlsrådet i NBK 2014
Medlemmer i avlsrådet
Leder: Svein Hjelle
Medlemmer: Randi Mathisen, Brian Herje (til nov.15) og Christopher Høstmælingen.
Andre som AR har hatt stor nytte av, er Arne Klingsheim som bidrar med statistikk og data, avlstall, indeksberegninger, - og
kommentarer og innspill ellers. Øystein Ahlstrøm har hentet ut hoftebilder hos NKK som han sender til Strinda
Smådyrklinikk for HQ-beregning av Ingrid Hansen.
Datagruppa har scannet inn jaktprøvekritikkene som kan leses i Årboka og i Bretonbasen,
Valpeformidler har vært Inger Lise-Ingdal. Monica Tallhaug har renskrevet alle mottatte utstillingskritikker. Mye godt og
omfattende arbeid er også utført av datagruppa og årbokkomiteen. Tor Einar Jørgensen har oppdatert bretonsidene
fortløpende.
Alle skal ha stor takk for arbeidet de har gjort. NBK kan ikke fungere uten et godt sammensveiset «team»!
Møter og aktivitet
Mesteparten av kontakten har foregått gjennom (nesten) daglige e-poster. Noen telefoner har det også blitt.
Kommunikasjonen på e-post har for det meste dreiet seg om forespørsler fra oppdrettere og diskusjon rundt forslag på
hanhunder. Dette fordi det er mange skjemaer og tallverdier å forholde seg til, men også fordi vi da har dokumentasjon på
hva som er blitt sagt og gjort. Randi Mathisen har sendt ut formelle svar og skjemaer til tispeeiere, men også hanhund- og
tispeskjemaer for å samle inn info om hunder som er tenkt brukt i avl.
AR har forsøkt å forholde seg strengt til avlskriteriene som er vedtatt av Årsmøtene. Har vi vært usikre på om vi holder oss
innenfor vedtatt «policy» når det gjelder avlskriterier, har vi noen ganger konsultert leder Hege, som også mottar stort sett
alt av e-post kommunikasjonen vår fortløpende.
Det er ellers i ferd med å bli innarbeidet en rutine på at AR rapporterer skriftlig til styret i forkant av styremøtene.
Fødte kull i 2015
Det har blitt født 104 valper i 17 kull som har vært godkjent av AR (d.v.s. et snitt på 6 valper pr. kull) De endelige
registreringstallene får vi fra NKK litt ut på nyåret. Men vi kan allerede oppsummere at så langt er det født totalt 173
bretonvalper (29 kull, 6,2 valper pr.kull) i Norge i 2015. Da er det jo ganske mange kull som har gått utenom Avlsrådets
godkjenningssystem, og tendensen fra 2014 (107 «godkjente» av 179) fortsetter altså. Vi ser at de aller fleste av disse
heldigvis er oppdrettet av erfarne folk i bretonmiljøet som trolig ikke har hatt behov for råd eller bistand med annonsering
fra NBKs side. –Altså ikke det vi kaller tilfeldig- eller «villparring». Det hadde likevel vært betryggende om de hadde
kontaktet AR, fordi vi kan ha en oversikt over, eller sitte på informasjon om hundene som ikke er offentlig tilgjengelig.

Breton-Info

Side 9

OPPDRETTER

Kombinasjon

Hege & Morten Tidemann

3
1

0
3

3

Anders Ellefsen

Nuch. Orreskogens E-Olseen x Nuch. Ruth
ChP.A. Best de la Source aux P. x Orreskogens B Maia

Frode Aalberg

Nuch. Orreskogens E-Olseen x Sætertunets Tyra

6

3

9

Heidi Johansen, Kurt Landau

Nj(k)ch.Reisavannets JA-Kaos x Bråkebøtta Pippi
Brekkesagas Blackbird x Orreskogens D Marthe

3
0

2
1

5

Anders Ellefsen

ChP.GN.IT. Euskadi x Nuch. Orreskogens E-Lisa

3

5

8

Vidar Berg-Hansen

First Bullet Samson Sorensen x Storbakkens F Vinna

2

7

9

Jan H. Monsen

Gert vom Junkenhof x Demye vom Schwanenberg

3

4

7

Roger Thrane Olsen

Nuch.NJCH.Raunakkens Cox x Litjåsens K Tera

3

3

6

Anne & Arvid Rønning

Tromsørypas TA Sigge x Vinterbergets Black Velvet

2

6

8

Randi Mathisen

Reisavannets B Ailo x Van´t Passant Heart of Chelsea

3

4

7

Martin Haugestad

SA Traste x Holmevass D Gyda

2

7

9

Hege & Morten Tidemann,

3
2

4
2

7

Arild Dystland

Nuch. Tromsørypas AD Tim x Orreskogens D Gry
SA Traste x Lykke

Birger Ljåstad

Ismenningens C Tore Hund x Geilanes H Tanja

1

2

3

Stig-Håvard Hansen

Tiellas CK Buskas x Storbakkens FA Mocca

9

1

10

Anne Lise Vedeler

Max Odin x Kamvatnes Aqua Vita

3

5

8

Ole Johnny Hansen

H

T

Valper
4

1

4

Anne Lise Vedeler

Max Odin x Kamvatnes Hipp Hurra

4

2

6

Audun Bø

Sætertunets Eik x Kamvatnets Busy

4

2

6

Jan Bjarte Skrøppa

JBS Vill Bill x Reisavannets ZR-Zelica

2

5

7

Eirik Sklet

Sofus x Storbakkens FS Maya

2

3

5

Andreas Jørgensen

Ismenningens A-Kasper x Rypkleppens D Drekkes Tequila
Tr. Chivas des Truffes Passionees x Vanity Kitchenette

4
3

3
4

7

Hallgeir Bergh
George Refseth

Gert vom Junkenhof x Bølhøgdas Fantine Fleur

2

2

4

Odd André Nicolaisen

Grand´s Uniq Frikk x Brown Girl Ronja

3

4

7

7

Anders B. Olsen

Nuch. Iver de Passemarais x Di Centa av Sáráhkká

3

1

4

Brian Herje

Ismenningens C-Tore Hund x Black Molly

4

1

5

Hallgeir Bergh

Bourdon de l´Ardour x Vanity Quasi

4

3

7

84 89

173

Dette er omtrent som i 2014 (179), (men atskillig færre enn i 2013 da det ble født 232 bretonvalper i Norge), i tillegg til 12
importvalper fra naboland. I Sverige har det vært en økende kullproduksjon de siste årene, og det er en viss utveksling av
valper over grensen. I følge vår valpeformidler Inger-Lise, kan det tyde på at det har vært et visst underskudd i tilbudet på
valper i 2015.
Importer
Etter hva vi kan tolke av listene fra NKK, er det importert til sammen 11 valper, 10 fra Sverige og én fra Danmark. Det er
ellers brukt 6 utenlandske hanhunder i parringer med norske-eide tisper, så importandelen holder seg høy. Oppdrettere
som tar utfordringen og merarbeidet ved å reise utenlands for å parre tisper, evt. selv importere hunder, skal ha stor takk
for bidraget til fornyelse av blodslinjer i rasen!
Utstilling og eksteriør
I følge utstillingsresultatene for 2015 skal norske bretoner ha et meget godt eksteriør. Det var gitt ca. 52 % Excellent og ca.
30 % Very Good av 310 bedømminger på 185 hunder, med en liten nedgang i antall CK fra 2014. En kan vel gå ut fra at de
peneste hundene stilte flest ganger, slik at den reelle %-andelen for Exc. og VG sannsynligvis vil være noe lavere. Det er
ellers interessant å notere at i 2011, det første året med de nye premiegradene, var prosentandelen for Exc., Very Good og
Good hhv. 38, 31 og 25 %. –Sannsynligvis mer korrekt enn for årene etterpå, da det er en tendens til «glidning» tilbake til
den gamle graderingen med 1., 2. og 3. premie. Vi trenger altså fremdeles å ha fokus på eksteriør.
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Antall stilte bretoner kunne ønskes å være noe høyere, men deltagelsen på «høystatus-utstillingene» er jo heldigvis god,
med 49 deltagere på hoved utstillingen på Rognan og 20 på fellesutstillingen Østlandet. På European Dog Show på
Lillestrøm stilte det 12 deltagere.
Avlsrådet ser ellers positivt på at det blir brukt internasjonalt erfarne dommere, gjerne franske, på hoved utstillingen ved
Landstreffet. Det bidrar til å opprettholde standarden i bedømmingen av rasen. Vi ser fremdeles for mange eksempler på at
samme hund kan få Excellent for én dommer og Good eller 0 pr. for en annen. Vi bør kanskje også tenke på å få til en
ordning der hundene blir korrekt høydemålt én gang for alle, og at dette blir innført i registreringsbeviset?
Jaktprøver og -premieringer.
Vinterprøvene i 2015 ble en god sesong for breton, med rekord både i antall starter (1116) og ikke minst premieringer. Den
tidligere rekorden på 123 ble solid slått. I år hentet bretoner hele 154 premieringer med seg ned fra fjellet! Av disse var det
65 som ble gitt i unghundklassen, derav 21 x 1.UK, 58 i åpen klasse, 10 x 1.AK, og 30 i vinnerklasse, av disse 9 x 1.VK.
Gratulerer til alle!
På høstprøvene (høyfjell, skog og lavland) gjorde rasen seg også godt bemerket, med totalt 113 premier, 36 i UK (13 x
1.UK), 57 i AK (18 x 1. AK) og 30 i VK (9 x 1.VK)
Totalt sett for året har vi altså nesten 270 premieringer på jaktprøver for breton i 2015. En premieringsprosent på 24. 30 %
av disse er av høyeste valør. For bare få år siden var det utenkelig at det skulle oppnås slike resultater av bretons, både i
kvantitet og kvalitet! Årsaken til denne fremgangen må både være at hundene er blitt bedre og at vi har fått flere dyktige og
engasjerte førere. I forhold til andre raser, og ikke minst i forhold til antall registreringer, ser det nå ut til at vi er fullt på
høyde med de andre stående fuglehundrasene når det gjelder antall premieringer.
NM Lag-konkurranser.
NM Vinter Lag på Andøya samlet et stort antall deltagere fra hele Norges fuglehundmiljø. Torsdagen stilte bretonlaget med
følgende deltagere: «Kattuglas Buster», Inger Lise & geir Håvard Ingdal, «Raunakkens Cox», Nils B. Skaar, og «Reisavannets
JA-Kaos», Jan-Erik Jensen. Her ble bretonlaget nr. 4, med «Cox» som nr. 3 individuelt. «JA-Kaos» nr. 7.
NM Høyfjell Lag på Kongsvold. Her ble bretonlaget nr. 2 og sølvvinnere! Deltagere var «Raunakkens Cox», Nils B. Skaar,
«Orreskogens B Røm», Morten Tidemann, og «Tromsørypas AD Tim», Per Johnny Skjæran. Som en stor bonus ble «Røm»
nr. 1 individuelt (m. 6 championatpoeng)
NM Lavland Lag på Hamar. Deltagere her var Tom Middeluis med «Stenhøj R Molte», Stian Aaserud med «First des Grandes
Concises» («Rapp´n»), og Anders Ellefsen med «Orreskogens E-Lisa».
Bretonlaget ble nr. 6, bare få poeng bak bronseplass. - Og slo engelsksetterne!
Ser vi på listene over premieringer, kan det ellers være verdt å merke seg at flertallet av de premierte hundene enten er
avkom etter direkte importer, har foreldre der én forelder har importbakgrunn, eller er selv direkte import. Dette tyder på
at vi ikke bare får større bredde i avlsbasen, men også at den jaktlige kvaliteten øker ved import for tiden. AR ser derfor
positivt på at der importeres hunder fra jaktlig anerkjente blodslinjer, eller at oppdrettere reiser utenlands for å parre gode
tisper med høyt jakt meriterte hannhunder.
At der gjøres helsemessige undersøkelser i forkant, f.eks. med hensyn til hofteleddstatus bakover, er da en forutsetning.
Høystatusløp, premieringer
Arctic Cup:

«Iver de Passemarais», 1.pr. kval., Anne Grethe Bakkevold/ Rolf Sarre

Norsk Derby:

«Ajakawis Alice», 1. pr. kval., Aina Jansson/ Nils Sandberg

Forus Open:

«Bekkaurens Eira», 1.pr. kval., Trygve Nordås
«Orreskogens G Happy», 1. pr. kval., Anders Ellefsen

NM Vinter:

«AH Aki-ta2», 2.VK kval., Magne Klingsheim
«Theia», 3.VK kval., Freddy Lillevik

NM Lavland:

«Holmevass B Gilli», 3.VK semifinale, Arne Abel-Lunde

NM Skog :

«NJCH Brustindens E Frøy», 1.VK kval., Stig Håvard Hansen
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Nye jaktchampionater
Kanskje den høyeste tittelen en norskregistrert stående fuglehund hund kan oppnå er et jaktchampionat. Kravene for
oppnåelse av NJCH er, kort fortalt, 25 championatpoeng, inkl. et Cacit.
Vi har fått fem nye jaktchampioner i klubben dette året:
NJCH Raunakkens Cox, etter NJCH Velvet dei Fiorindo, «Pronto» og Raunakkens TA Roma Røvarlegg, e/f Nils B. Skaar
NJCH Kattuglas Buster, etter Peik og Tilleråsens Tuva, e/f Inger Lise Ingdal Øvre/ Geir Håvard Ingdal Øvre.
NUCH NJCH Litjåsens de René, etter Bekkaurens Mailo og NUCH/NJCH Suhlegan Princess, e/f Gunnar Guttormsen.
NJCH Brekkesagas Tiri, etter Carl d´Ar Roc´Bernez og Brekkesagas Nellie, e/f Ingvild Trane/ John A. Arvola
NJCH Toya, etter Suhlegan Speedy Ivar og Kia, e/f Johnny Aas
Nye utstillingschampionater.
Krav for å oppnå denne tittelen er at hunden er fullcertet og har oppnådd 1. AK på jaktprøve.
NUCH Shakira FF, etter Fr.CH. R´Vampire du Mas d´Eyraud og Langvads Sabelle, e/f Åge Lekanger
NUCH Tresallier Fleur de Lys, etter Fr.CH Uman du Bois Courcol og Catja vom Junkenhof, e/f Tove Løvås
NUCH CIB.Cie Elroy du Vallon de la Rigaude, etter Uzbek de Sous les Viviers og Chona du Vallon de la Rigaude, e/f Vesa
Virkkula
NUCH Amigo, etter Midtvejs Ari og Langvads Sabelle, e/f Monica Tallhaug
NUCH Tromsørypas AD Tim, etter Delos vom Schwanenberg og Alaska dei Fiorindo. e/f Britt Olsen / Per Johnny Skjæran.
NUCH NORDV-14 Orreskogens E-Olseen, etter Fr.CH. Elvis du Bois Courcol og NJCH Reisavannets B Guri, e/f Ulrik Myrhaug
NBK gratulerer!

Nye elitehunder
Elitehundregisteret er i 2015 oppdatert med 13 nye hunder. En Elitehund er pr. d.d. en hund som har oppnådd 1.AK (el.
VK-premiering) på jaktprøve, minst 1. Ak el. Very Good i AK el. BK på utstilling, og har kjent hoftestatus. Eier må være
medlem i NBK.
De nye Elitehundene er:
«Storm»

Joachim haugen

«Di Centa av Sáráhkká»

Anders B. Olsen

«AK Aki-ta2»

Magne Klingsheim

«Nord.V.Nuch. Orreskogens E-Olseen»

Ulrik Myrhaug

«Kvikksteps Mira»

Eivind Winther

«Omasvarres AJ Orion»

Lars R. Kvaal

«Brekkesagas Blackbird»

Per Einar Bakke

«Sofus»

Brian Herje

«Reisavannets ZB Blaze»

Ulrik Johnsen

«Vakkuniva-Tarzans T/R Tindra»

Joachim Almgren

«Iver de Passemarais»

Anne Grethe Bakkevold og Rolf Sarre

«Mix»

Lars Hasselvold

«Tiril»

John Smedbakken
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Årets hunder
Årets hund jaktprøver:
Nr. 1 NJCH. Raunakkens Cox, (44 p.!), Nils B. Skaar
Nr. 2 NJCH. Kattuglas Buster, (18 p.), e/f Inger-Lise og Geir Håvard Ingdal
Årets unghund:
Nr.1 Kvikksteps Mira, (4 p.), Eivind Winther
Nr.2 Bekkaurens Eira, (4 p.), Trygve Nordås
Årets kombinerthund:
Nr.1 NJ(K)CH Reisavannets JA-Kaos (12 p), Jan-Erik Jensen.
Nr.2 NJCH Brekkesagas Tiri (12 p.), Ingvild Dahl Thrane og John Arnt Arvola
Årets hund utstilling:
Nr.1 Bølhøgdas Jennie, (15 p.), Lars Farnes
Nr.2 Brufjordens Isy, (10 p.), Svein Hjelle
Helse.
Breton i Norge er fremdeles en sunn og frisk rase. Dette støttes også av undersøkelsene som er foretatt i samband med den
nye avlsplanen som skal gjelde fra 2016. Vi har likevel noen utfordringer å ta stilling til i tiden fremover. Helse har lenge
stått som 1. prioritets avlsmål. -Så her bør ikke klubben gå på akkord med kravene til forsiktighet for å unngå sykdommer og
lidelser, så sant det er mulig.
Den første gjelder hofter. Er dette egentlig et reelt problem i populasjonen når bare ca. 5 % av alle breton noensinne i sitt
livsløp opplever begrensinger i sin fysiske utfoldelse på grunn dette (gjelder ca. halvparten av D og E-hoftene)? Likevel,
oppfattelsen av at rasen har et problem her henger med oss videre. C-hofter er pr. definisjon ikke «friske» hofter, selv om
alle breton med slike hofteledd fungerer helt normalt. Blant annet derfor har vi godkjent avl også på disse hundene (i
praksis blir ikke hanhunder med C-hofter foreslått av AR uten at HQ er over gjennomsnittet). En annen årsak til at vi har
tillatt avl på hunder med C-hofter er at vi har vært redde for å få en for snever avlsbase ved å utelukke dem fra avl.
Men like fullt har vi et problem utad i resten av fuglehundverden, fordi vi godkjenner avl på C-hofter. Nå viser det seg
dessuten at vi gjennomgående får svakere HD-status på avkom ved avl på disse hundene, selv om samlet HQ-verdi for
kombinasjonen er over 210. For å redusere forekomsten av HD ytterligere fra dagens 25-30 % ser Avlsrådet det derfor
nødvendig å stramme inn på kravene til godkjenning. Vi vil foreslå for Årsmøtet i 2016 å utelukke hunder med C-status fra
avlskriteriene/ godkjenning, samt å heve HQ-verdien for kombinasjonene fra dagens 210 til 220 ved inngangen til neste
avlsplanperiode. Med mange importer hvert år, og med den gode bredde vi har i blodslinjene nå, vil det likevel ikke by på
problemer å finne egnede avlspartnere.
En annen lidelse vi må holde fokus på er epilepsi. Arvegangen her er usikker, men vi er oppmerksomme på noen blodslinjer
der dette opptrer oftere i enn andre, og advarer oppdrettere mot å kombinere disse linjene. Dette er en såkalt «threshold»lidelse, som manifesterer seg når flere linjer der sykdommen forekommer krysser hverandre.
Øyensykdommer ser vi også opptrer nå og da, først og fremst som ulike typer katarakt. Men vi må også ta høyde for at
andre lidelser kan dukke opp, f.eks. PRA. Det er positivt at noen oppdrettere nå er begynt å øyenlyse hundene sine, selv om
det heldigvis ennå ikke har blitt diagnostisert noen breton med denne sykdommen så langt.
Det har også forekommet noen sporadiske tilfeller av spondylose og løse kneleddskåler tidligere, uten at disse lidelsene ser
ut til å øke i antall. Vi ber bretoneiere om å rapportere til klubben straks hvis slike sjeldne sykdommer skulle dukke opp.
Gemytt eller nervestatus er av stor viktighet for en brukshund. En hund med god nervestatus er en glede og fornøyelse i
dagliglivet til en hundeeier/-familie. Det har også betydning for bruksområdet som jakthund. En stødig, selvsikker hund kan
bedre konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine, uten å bli forstyrret av utenforliggende ting. Den er også enklere å
dressere og har selvtillit nok til å utforske omgivelsene (søk) i tilstrekkelig grad. Tegn på svak nervestatus er mye bjeffing,
uro i bil, mistro/forsiktighet/skyhet overfor fremmede og usikkerhet/aggressivitet i møte med andre hunder. Vedvarende
losing er også uønsket. Det forstyrrer en evt. makker (- er som oftest et forsøk på å kontrollere denne), og er dessuten
irriterende og medfører unødig støy i terrenget. Avlsrådet har lite/ingen dokumentasjon på usikkert gemytt utenom de få
tilfeller der dommere på utstilling eller jaktprøver bemerker noe slikt på kritikkene. Vi vil derfor understreke at det er
oppdretters ansvar å ikke avle på hunder med uønsket gemytt/ svak nervestatus.
Jaktegenskaper.
Jaktlyst og viltfinnerevne.
For vinter- og høstsesongen 2015, samlet for alle klasser, ligger nå snittet for viltfinnerevne (VF) på 3.53 (Stm. 483, MS 336),
og for jaktlyst (JL) på 4.45. Dette varierer noe fra år til år. I 2014 gikk JL litt ned, mens VF gikk opp. I 2015 har det vært
omvendt; JL betraktelig opp, men VF noe ned. Dette er kanskje en overraskende utvikling, siden man forventet det
motsatte. Hvordan breton «står seg» mot andre raser blir klart etter hvert som sammenligningsgrunnlaget foreligger. Men
som vi har sett de siste årene ligger breton noenlunde «midt på treet» når det gjelder jaktegenskaper målt mot de andre
fuglehund-rasene. Målet i avlsplanen for jaktlyst er oppnådd, det samme gjelder for viltfinnerevne. I året som har gått har
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alle kombinasjoner som er godkjent av AR vært etter fulldokumenterte foreldre, og alle avlstall (HQ, VF og JL) har vært
høyere enn snittet for rasen. Vi har spesielt passet på at VF-tallene har vært godt over 200 for kombinasjonene.
Hvor bør så veien gå videre, hva bør være målsettingen? Hva er viktigst å forbedre, skal vi sette enda høyere mål for
jaktlyst/stort søk, eller er det vel så viktig å avle på hunder med den beste viltfinnerevnen? Vi kan klare å forbedre det vi vil,
forutsatt at kravene og utvelgelsen av avlsdyr er strenge nok og at parameterne vi baserer kunnskapen vår på (avlstall) er
sikre nok, og noenlunde fri for «støy» (miljø, fører, feil i kritikker, vær og føre, makkerkvalitet mv.) Men er det klokt, og vil
det gå ut over noe annet? Hvis vi skal ha hele populasjonen i tankene (noe vi som raseklubb med rase-ansvar skal gjøre),
bør vi tenke strategisk. - Altså tilby rådgiving til ALLE som vil avle. Tenker vi derimot mest på konkurransen i
prøvesammenheng overfor de andre fuglehundklubbene, bør vi stramme inn og sette strengere krav til godkjenning. I så
fall bør vi egentlig bare godkjenne de aller best dokumenterte, evt. opprette lister over godkjente avlshanner/-tisper, og la
markedet bestemme. Da fraskriver vi oss mye av den kontrollen og rådgivingsfunksjonen vi har hatt frem til nå.
Hvordan sikre kvaliteten på den norske bretonpopulasjonen i tiden fremover? Står vi i fare for å «miste kontrollen»? For
det første, NBK er ikke alene om å definere hva som er god avl. Andre fuglehundklubber har ulike måter å tenke og gjøre
dette på, og vi har dyktige oppdrettere som vet mye om hund og avl, og som har sin egen oppfatning av hvilken vei norsk
bretonavl bør gå. For det andre, stadig flere velger å gå utenom NBK og avlsrådet når de skal avle. Det er stor aktivitet på
sosiale media i våre dager. Med omfattende nettverk og mange grupper tilhørende fuglehund-interesserte, når
«jungeltelegrafen» så mye lenger ut enn før, og til mange flere. Det gjør det atskillig lettere å få omsatt valper på egen
hånd. Man trenger ikke lenger å bli annonsert i «Fuglehunden» eller på breton-sidene for å få solgt kullet. Dette skaper
store utfordringer for klubben, og vi må trolig endre vår strategi i forhold til tidligere praksis når det gjelder hvordan vi
forholder oss til de som vil avle uansett kvalitet på tispa, det vil si hvis vi skal forholde oss til hele populasjonen og ikke bare
til de absolutt best kvalifiserte. Hva vil så dette måtte bety for Avlsrådets måte å arbeide på? Hvis vi strammer inn på
kravene til godkjenning, risikerer vi at enda flere går utenom NBKs tilbud om rådgiving til oppdrettere. Det kan få
negative følger blant annet for ulike typer lidelser. Vi kan ikke regne med at en gjennomsnittlig eller ny oppdretter er
tilstrekkelig oppmerksom på farene som lurer i forhold til f.eks. hoftelidelser og epilepsi. Går vi motsatt vei, altså at vi er
på «tilbudssiden» og gir råd til alle, vil vi kunne unngå en del «fallgruver» angående dette. Kanskje kan vi også få enkelte
gode talenter i gang i avlen, som per dato ennå ikke er godkjent som avlshunder, - eller unngå at hunder som helst ikke bør
gå inn i avlen blir avlet på. Noen ekstra medlemmer til klubben kan vi også tenkes å verve ved å være i møte kommende,
selv om tispa er svakt dokumentert. Oppdrettere som velger å ha kull som går utenom AR og klubben melder sannsynligvis
heller ikke sine valpekjøpere kollektivt inn i NBK. Altså vil dette bety et potensielt økonomisk tap også.
Et annet dilemma vi opplever i AR er at de aller fleste oppdrettere foretrekker den nærmeste foreslåtte hannhund uansett.
-Eller de foreslår selv en som bor i sitt nærområde. Å forsøke å styre avlen i særlig grad blir da vanskelig. Som raseklubb må
NBK dessuten ta stilling til følgende: Hva skal vi søke å forbedre, topp eller bredde, -eller begge deler? NBK skal jo være en
klubb for ALLE betalende medlemmer. Hvor mye jaktlyst/ stort søk er rasen som sådan tjent med hvis den skal opprettholde
sitt særpreg? -For klubben har også et spesielt ansvar for å beholde de egenskaper som er typiske for breton som rase, og
som på noen områder er forskjellig fra settere og pointere. Kan vi fortsatt forvente at en breton skal holde god nok kontakt,
for eksempel? –Og hvor går krysningspunktet mellom stor jaktlyst/ stort søk og dressérbarhet for amatørføreren/jegeren?

Vi vil tro at de spesielt prøveinteresserte (under 10 % av breton-eierne) i større grad enn «menigmann» selv er i stand til å
vurdere og finne frem til hvilke hunder som tilfredsstiller deres behov. De har også et stort nettverk og god kjennskap til
hvilke hunder og linjer som gjør det godt på prøver. Det er ikke alle som i like stor grad har interesse av en stortgående
hund, men som først og fremst vil ha en god jakthund som er lettdressert. Disse medlemmene skal også betjenes av
klubben.
«De beste blir ikke dårligere av at det finnes breton med lav jaktlyst, og de peneste blir ikke styggere av at det finnes linjer
eller individer som gjør seg best på avstand.» (sitat fra innspill til ny avlsplan, fra arbeidsgruppa «Jaktegenskaper»)
For Norsk breton klubb bør målet være at de beste også er pene, at de peneste også er gode, -og at alle har god helse og
godt gemytt.
Med hilsen fra Avlsrådet
Randi Mathisen, Christopher Høstmælingen og Svein Hjelle

Årsrapport fra Datautvalget
Datautvalget har i 2015 bestått av Bjørn Sakariassen, Tor Einar Jørgensen, Marius Kristoffersen, Thorstein Bjørnstad, og
Arne Klingsheim. Bjørn har kontaktansvar mot Smartmedia samt overordnet ansvar på informasjonsarbeid mot NKK sin
itsatsing. Tor Einar han redaktøransvar for hjemmeside og kontakt med SmartMedia, og legger i tillegg ned et stort arbeid
med presentasjon av digital årbok. Marius hjelper med oppdateringer på hjemmeside og innlegging av kritikker. Thorstein
gjør en stor jobb med innlegging av kritikker. Datautvalget har hjelp av Monica Tallhaug til reinskriving og tyding av
utstillingskritikker. Monica registrerer disse rett i BB. Monica og Kenneth fører oversikt over utstillingspremier på
hjemmesiden (de som har fått excellent) gjennom året.
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Datautvalgets oppgave er å drifte hjemmeside, indeksprogram og Bretonbase, i tillegg leveres data til årbok, og avlsarbeid.
Hovedfokus i år var å få på plass innhold på hjemmesiden, og hyppigere nyhetsoppdatering ved å involvere klubbapparatet i
sterkere grad. Dette har vi ikke lykkes med. Det er en utfordring, spesielt i jakt og prøvesesongen at alle utvalgets
medlemmer selv er svært aktive. Vi får mye kritikk for sen oppdatering av blant annet resultater. Det forventes at vi skal
formidle dette før «blekket er tørket».
Vi får for lite informasjon om jaktprøveresultater. Det er vanskelig å publisere det vi ikke vet. Dersom en ønsker en
hyppigere og bedre oppdatering må vi få på plass en ordning der resultatlistene fra prøvearrangører også sendes klubben,
samt få en mer effektiv løsning for publisering av resultatene på hjemmesiden. Dette burde kunne løses med en ny
funksjon i Dogweb Arra, der resultatlistene sendes den enkelte raseklubb, gjerne på et eksportformat som kunne
importeres på hjemmesiden. Folk forventer resultater med en gang. Vi trenger å styrke driften med bidragsytere som er
tilgjengelige i jakt og prøvesesongen, for drift av hjemmesiden.
Vi har ikke helt klart å skape den livlige hjemmesiden vi ønsker. Hjemmesiden er klar for at alle kan ta den i bruk.
Datagruppen kan ikke se at kommunikasjonsstrategien fungerer optimalt da vi får veldig lite stoff fra resten av klubben.
Bretonbasen virker tilfredsstillende. I løpet av 2015 har vi fått teste ut alle rapportene grundig og rettet noen småfeil.
Rapportene har fungert godt som grunnlag for evaluering av avlsplan. Vi har levert avanserte varianter av rapportene ved å
bearbeide disse ytterligere i andre program. Produksjon av årbok og årsrapporter er svært enkelt med grunnlaget som nå
ligger her.
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. Klubbene bestiller litt «hver for seg» ut i fra hva som er viktig for seg. Det bør
kunnskapsutveksles mer hva de enkelte har utviklet. De andre klubbene har utviklet nye statistikker som NBK gratis har fått
tilgang på.
De spesielle behovene vår rase har i basen er nå i stor grad være ivaretatt, så vi ser ikke for oss utvikling av ny funksjonalitet
i 2016.
Driften av løsningen er stabil, og oppdatering av indekser skjer når vi selv ser at det er kommet vesentlig mengde nye data,
enten fra jaktprøver eller HQ avlesing. Data fra NKK hentes inn hver 14 dag. Vi har i 2015 fått ny funksjonalitet slik at vi
laster opp indekser selv etter beregning i indeksprogrammet.
HQ avlesing foregår som før ved Strinda – takk til Ingrid Hansen for sin serviceinnstilling og velvillighet. Øystein Ahlstrøm
har henter ut bilder i Oslo på bestilling.
Datautvalget er avhengig av store og små hjelpere. Takk til alle andre som bidrar gjennom året.
Plan for 2016
 Støttefunksjon for klubbapparat, arbeidsgrupper, og årbok
 Effektiviseringsløsning for publisering av jaktprøveresultater
 Drift
Datautvalget
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Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene
Distriktskontakter i 2015
Finnmark Øst

Ingvild Dahl-Thrane

Finnmark Vest

Gunnar Guttormsen

Troms

Eivind Winther

Nordland Nord

Hans Marius Fjeldså

Nordland Sør

Trygve Nordås

Nord-Trøndelag

Andreas Jørgensen

Sør-Trøndelag

Ole John Sæther

Vestlandet Nord

Svein Hjelle

Hordaland

Paul Åge Høines

Rogaland

Baard Birkeland

Østlandet

Kjetil Andresen

Årsrapport Østlandet 2015
Vi har som tidligere år gjennomført en rekke arrangementer på Østlandet i året som gikk. Årets aktiviteter har bestått av:
Treningssamling Dovre
Den planlagte treningssamlingen ble avlyst på grunn av manglende påmelding.
Villmarksmessen Lillestrøm
Villmarksmessen ble arrangert 9-12 april. 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 eller 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 enn 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 2.mai på Hvaltjern/Fetsund. Det var påmeldt 22 Breton. Dommer John
Smedbakken. Utstillingsansvarlig var Monica Tallhaug
Dressurkurs / Apportkurs / Fase1 instruktørkurs i Nittedal
12.05 var det oppstart av dressurkurs /apportkurs / Fase1 instruktør kurs i Nittedal. Dressurkurset gikk over 5 kvelder. I år
ble dressurkurset samordnet med fase 1 instruktørkurs. På denne måten fikk de kommende instruktørene tilstrekkelig med
deltagere å trene på. Instruktør var Anders Ellefsen. Deltagere på Fase 1 kurset var Kenneth Sveen, Hege Tidemann, Morten
Tidemann, Morten Løken, Stian Åserud og Ole Pinderup fra NISK. Alle deltagere bestod og ble med dette godkjente Fase 1
instruktører.
Halsnestreffet.
Helgen 20-21 Juni var det familietreff på Halsnes i Akershus. Med nydelig vær ble det et trivelig treff for deltagerne.
Ansvarlig for treffet var Britt Halvorsen
Valpekurs
Ikke avholdt
Lavlandstrening
Gjennom høsten har det vært arrangert en rekke Lavlandstreninger, 10. August var det trening hos Vestfold Fuglehund
klubb med 10 deltagere. 7 og 9 September var det Lavlandstrening hos Stian på Årnes med 8 deltagere begge dager,
Instruktør Anders Ellefsen. Det ble avhold ytterligere lavlandstreninger på tirsdager i oktober med godt oppmøte alle dager.
Fase 2 instruktør kurs
I november ble det gjennomført fase II instruktørkurs med 6 deltagere. Kurset ble gjennomført med teori og praksis.
Praksisdelen ble gjennomført hos Stian. Dag en av praksisen ble gjennomført med instruktørkandidatenes egne hunder, dag
to inviterte vi alle bidragsyterne i østlandsgruppa til gratis trening der kandidatene fungerte som instruktører. Dermed har
klubben nå følgende nye fase II Instruktører: Hege Tidemann, Morten Tidemann, Morten Løken, Stian Åserud, Kenneth
Sveen og Kjetil Andresen. Instruktør for kurset var Anders Ellefsen
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Fasancup Togstad
Årets Fasancup gikk av stabelen den siste lørdagen i oktober. En flott dag som med flott novembervær så stemmingen var
meget god. Med 36 påmeldte deltagere er det klart at dette har blitt et meget populært arrangement på slutten av
sesongen. Til årets cup hadde vi igjen deltagere fra store deler av Østlandet. Dommere var Stian Åserud, Tom Middelhuis og
Kjetil Andresen.
Østlandsmesterskapet Vestfold
Østlandmesterskapet gikk av stabelen 1.12. Årets mesterskap hadde 1 parti med 12 deltagere. Mesterskapet gikk av
stabelen i et praktfullt høstvær. Dommer var Arne Abel lunde.
Valpe og unghundskue Fetsund
Østlandsgruppa arrangerte valpe-og unghundskue på Fetsund 21. november. Det var 21 deltagende hunder. Dommer Eldri
Kjørren er for tiden dommeraspirant og det var derfor flott at så mange Breton stilte opp til tross for et lite lag med nysnø.
En stor takk til ansvarlig Monica Tallhaug som arranger dette år etter år.
En stor takk til alle bidragsytere i året som har gått, mange flinke som er med og drar lasset bidrar til at medlemmene stiller
opp på våre arrangementer. Vill også ønske Kjersti Qviller lykke til i jobben som DK fra 2016.
Kjetil Andresen

Årsrapport Rogaland 2015
I Rogaland og Agder er det de lokale Fuglehundklubbene som står for de fleste fuglehundaktivitetene. Det er tilbud om
diverse dressurkurs, treningssamlinger, eget treningsterreng, i tillegg til terminfestede arrangementer som høyfjellsprøver
høst og vinter og lavlandsprøver. Det er flere av NBK sine medlemmer som også i 2015 har gjort en betydelig innsats for å
fremme fellesinteressene for alle fuglehundrasene i regionen.
For å øke deltakelsen fra flere av NBK-medlemmene har det blitt opprettet egen Facebook-side. Sakte men sikkert har det
blitt en liten gruppe. Her er siktemålet å få formidlet informasjon om små og store begivenheter. I mars ble det
gjennomført egen feltsamling i Sirdal. Været var dessverre ikke det beste men de som deltok hadde en trivelig tur. Det ble
også planlagt egen duetrening, men denne utgikk pga manglende påmelding. På årets lokale utstilling var det også en liten
gruppe som deltok.
Baard Birkeland

Årsrapport Hordaland 2015
Gruppen har bestått av:
Paul Høines, DK, Olaf Hafstad, Rune Østraat, Arne Klingsheim og Christian Parman
Premieliste Hordaland Vinter 2015
1UK & 2UK Morgan Kane- Olaf Hafstad
3UK Orreskogen’s F-Saga- Sigurd Sørvig
2X3AK AH Amica- Paul Høines
2X2AK & 3AK AH Anila- Arne Klingsheim
3AK Orreskogen’s Lucky Luke- Olaf Hafstad
Vintersamling på Gaularfjellet 13.-15. mars
NBK Hordaland medlemmer fikk også i år tilbudet om å delta på treningssamlingen til NBK Vestlandet Nord på Gaularfjellet.
Dessverre, var det ikke nok deltakere som meldte seg på og samlingen ble derfor avlyst. Dette er veldig bra tilbud og vi
anbefaler absolutt NBK medlemmer i Hordaland til å delta når ett slikt tilbud dukker opp.
Vestlandets Fuglehundfestival 29.-31. mai
Er ett samarbeidsprosjekt mellom Vestlandets Fuglehundklubb og alle fuglehundraseklubbene i Hordaland. Her er det
muligheter for stille på to utstillinger med to forskjellige dommere samme helgen. En flott og sosial festival. I år var det to
spennende foredrag på programmet, på fredagen var det Christen Lang som holdt ett foredrag om «Hva en dommer ser
etter i ringen, forberedelser og selve utstillingen». Lørdag var det Agneta Andersson på programmet, hvor temaet var «Tips
og råd treg reiser, dominant aggression, bjeffing i bur/bil. Avel, och träning till en lyckad fågelhund». NBK Hordaland hadde
planlagt en stand, men dessverre er det lite informasjonsmateriell, effekter tilgjengelig så dette utgikk.
Premieliste Vestlandets Fuglehundfestival:
Tinderypen’s Birk VG.JK 1.JKK- Eier Andreas Reinem Lindheim
Morgan Kane 2XVG.UK 1.UKK- Eier Olaf Hafstad
Tinderypen’s Minnie VG.JK 1.JKK – Eier Arne Klingsheim
Holmevass F Snazzy Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIM- Eier Lorenzo Wiese-Hansen
Ilotte Du Buisson De Choisel VG.AK 1.AKK- Bård Lyssand
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Premieliste Hordaland, Apport 2015
Det kom inn følgende premier:
2x1UK & 1x2UK Morgan Kane E. Olaf Hafstad.
3x1AK & 1x2AK I K M Groix E. Øystein Eide.
2x1AK Tråsletten`s Senico E. Eva Hafstad.
1x1AK & 1x2AK Orreskogen`s E Lucky Luke E. Olaf Hafstad.
Duetrening på Ask og i Os
I tradisjonell tro ble det invitert til duetrening på Ask 9. juni hos Terje Tørnblom og på Os 19. juni hos Øystein Johnsen.
Fulltegnet i år også og tilbakemeldingene er bra fra de som deltok.
Premieliste Hordaland høst 2015
2x3AK skog AH Anila- Arne Klingsheim
1x1AK skog & 1x3AK skog Tråsletten’s Senico, e/f Eva Hafstad/Olaf Hafstad
Hordalandsgruppen gratulerer alle med flotte resultater!
Paul Høines
Årsrapport Vestlandet Nord 2015
Vintersamling Gaularfjell.
Her blei det for få påmeldte, berre to frå Sunnfjord/Sogn og ein frå Møre og Romsdal (med reisetid 6 timar ein veg) Dermed
for stor kostnad, høg terrengleige pluss utgifter til reise og overnatting.
Til fellestur utstilling Bergen også liten interesse, underteikna einaste deltakar frå dk-området.
Fellesjakt Strynefjellet
Her var det noko betre oppslutning, 4 deltakarar med til sammen 9 hundar. Der var lite fugl i år (baglimit på ei rype pr.
jeger/dag). Det blei likevel ei triveleg samling, med fleire unge hundar som fekk prøve seg i flott terreng
Det kan sjå ut til at distriktet er for stort, og at her er for få bretonar i området. Foreslår derfor at der snarast blir forsøkt
med underkontaktar i desse fylka, der avstandane er store og bygdene og byane skilde av fjordar og fjell. Der er også fleire
aktive fuglehundklubbar ein burde kunne samarbeide med i desse to fylka.
Nokre hundar har likevel stilt på prøver og utstillingar, med gode resultat:
Jaktprøver:
Aulumboens C Kita, 1.AK e/f Jarle Berentzen
Geilanes H Tanja, 2.AK e/f Birger Ljåstad
Geilanes Issi, 3.UK, e/f Jarle Berentzen
Brufjordens Isy, 3.AK, e/f Svein Hjelle
Iskar de l´Ardour, 3.AK, e/f Knut Vasby
Zippo, 3.UK, e/f Arild Larsen
Reisavannets ZR-Zelica, 1.AK, e/f Jan Bjarte Skrøppa
SG Vega, 2x2.AK, e/f Svein Gravdal
Geilanes H Silva, 2.AK, e/f Geir Olav Øvreseth
Orreskogens F-Karma, 3.UK e/f Arnfinn Blø/Arild Larsen
Utstilling:
Rognan: Iskar de l´Ardour, Exc. BK, Knut Vasby
Rognan: Brufjordens ISY, Exc. BK Res. Cert. 2.BTK., Svein Hjelle
Bergen: Heyda de l´Ardour, Exc. AK 1.AKK., Svein Hjelle
Bergen: Brufjordens ISY, Exc.BK, Cert. 1.BTK. BIM, Svein Hjelle
Ålesund: Geilanes H Tanja, Exc.AK CK 1.BTK Cacib BIR, Birger Ljåstad
Ellers veit vi at nokre medlemmer har delteke på fellestreff/arrangement i regi av andre fuglehundklubbar/jeger og fiskeklubbar og «Fuglehundens verden». Fire bretonar deltok på rypetaksering på Gaularfjell i august. Fleire har også vore med
på saueaversjonskurs.
Svein Hjelle
Årsrapport Sør-Trøndelag 2015
Distriktskontakt har vært Ole John Sæther. DK-gruppa har ellers bestått av: Marit Paulen, Frank Jensen og Tone Kristin
Selnes, Roger Thrane Olsen, Geir Bakkhaug og Solfrid Lægdheim.
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.
1. mars:
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Klubbmatch på Våvatnet. 12 hunder deltok, 5 i UK og 7 i AK. Vinner i UK ble Storsnasens Radar til Ole Bjørn Grytbakk
knepent foran Orreskogens Cosmos til Tor B Larsen. I AK ble Thiellas Buskas til Geir Bakkhaug og Solfrid Lægdheim vinner.
Dommer var Gunnar Handberg
13. -15. mars:
NBK`s vinterprøve i Ålen, Prøveleder Geir Bakkhaug. Sekretariat og innkvartering var Killingdal Fjellstue.
Mai – Sept:
Leirdueskyting på Melhus Jff sin bane i Skjetnemarka. Hver onsdag i perioden fra 15. april til 27. 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 som vanlig 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 Tor Stæhli
gikk av med seieren.
Mai – Juni.
Dressurskurs over 7 kvelder med 13 deltakere og med klubbens egne instruktører. Kurset ble holdt ved Heggstadmyra på
Heimdal. Siste kveld var viet tamfugltrening hos Andreas Jørgensen på Ekne.
19. august.
Feles medlemsmøte på NTNU/Gløshaugen sammen fire andre klubber i Trøndelag. Agneta Anderson fra Sverige var
kveldens foredragsholder.
28. - 30. august.
Norsk Breton Klubb`s høstprøve i Ålen. Prøveleder Geir Håvard Ingdal. Sekretariat og innkvartering var Løvåsen Leir i
Haltdalen.
Oktober – November
Valpekurs over fire kvelder på Heggstadmyra på Heimdal. 11 valper m/eiere deltok. Instruktører var Geir Bakkhaug og
Solfrid Lægdheim.
7. november:
Fellesutstillinga Midt-Norge ble arrangert lørdag 7. november i skotthyllhallen på Tiller. Komiteen for Fellesutstillinga, hvor
Marit Paulen er representant fra NBK, sto som vanlig for arrangementet.
Ole John Sæther

Årsrapport Nord-Trøndelag 2015
I februar ble det arrangert treningssamling på lifjell med rekordstort oppmøtet. En fin blanding av unge og eldre hunder
Været var med oss og det var masse ryper i terrengene
I april/mai arrangerte vi apportkurs på stjørdal. Dette var nytt for året, og ble en kjempesuksess. Kurset ble holdt av Lars
Østli og avsluttet med apportbevis
Flere av deltakerne deltok på apportprøve i Juni og samtlige fikk premiert hundene
I August var det felles treningsdag på Steinkjer med bra oppmøte
Andreas Jørgensen

Årsrapport Nordland Sør 2015
Det har vært et år med liten aktivitet i Nordland Sør i år.
Det har vært skifte av DK i sommer Pål Granum takket av, og vi takker han for god innsats for klubben gjennom flere år,
med bla. flere perioder som DK for Nordland sør.
Det har ikke vært arrangement i egen regi, men noen av medlemmene har deltatt på lokale JFF opplegg, som ringtrening,
dressur/valpekurs, aversjonsdressur (sau og rein), apporttrening/kurs, treningssamlinger i fjellet, utstillinger og jaktprøver.
Noen deltok også på Landstreffet på Rognan.
Det er gledelig at flere av de som har stilt på prøver og utstilling har oppnådd flotte premier.
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Utstilling:
Hund
BEKKAUREN’S EIRA
(BEKKAUREN'S MAILO /U S
CALI )
TRÅSLETTEN’S RUNA
(BEKKAUREN'S MAILO / INT
NORD UCH DKV-10 N J(K)CH
BONNEE DES PLAINES
DAUXEENES)
BØLHØGDA’S HERMES
(VULCAIN DE SAINT LUBIN /
NV-09
COCO DU VALLON DE LA
RIGAUDE)
VAN'T PASSANT HEART OF
CHELSEA (VULCAIN DE SAINT
LUBIN / NORD UCH FI DK SE
NO UCH
BONNEE DES PLAINES
DAUXEENES)
STORBAKKEN'S FT MILLY
(ORRESKOGEN'S B-TROY / N
JCH
BRUSTINDENS E FRØY)
PT CARA (N UCH
LITJÅSEN'S PRINCE / TYRA )

E/F
Trygve Nordås & Eva
Elisabeth Hovde

Premie
Exc.JK 1.JKK

Sted
Hattfjelldal 31.05.2015

Roger Strand

Exc.BK 1.BKK
Exc.BK 1.BKK CK CERT
1.BTK BIR
Exc.BK 4.BKK

Mangholmheia 14.06.2015
Bestemorenga 27.06.2015
Rognan 05.07.2015

Magnus Kibsgaard.

Exc.AK 1.AKK CK
1.BHK BIR

Mangholmheia 14.06.2015

Randi Christin Mathisen

VG.BK 2.BKK

Bestemorenga 27.06.2015

VG.BK 1.BKK

Bodø/Nasjonal utstl. 28.06.2015

VG.BK

Rognan 05.07.2015

Rolf Hamre

G.AK

Mangholmheia 14.06.2015

Gunnar Øvringmo.

VG.AK 1.AKK

Mangholmheia 14.06.2015

VG.AK

Rognan 05.07.2015

Her utmerket Tråsletten’s Runa seg med å bli full-Certet, og Balhøgda’s Hermes med BIR og 3.BIG! ☺
Nå mangler bare litt innsats på jaktprøver….
Jaktprøver:
Hund
VAN'T PASSANT HEART OF
CHELSEA (VULCAIN DE
SAINT LUBIN / NORD UCH
FI DK SE NO UCH
BONNEE DES PLAINES
DAUXEENES)
MIDTFJELLETS FREJA ( SA
TRASTE / MIDTFJELLETS
CAT CLAW)
BEKKAUREN’S EIRA
(BEKKAUREN'S MAILO /U S
CALI )

E/F
Randi Christin Mathisen

Premie
3.AK

Sted
Ranaprøven 21.03.2015

Mathias Hamre Østvik

2.UK

Ranaprøven 21.03.2015

Trygve Nordås & Eva
Elisabeth Hovde

1.UK

Hattfjelldal 12.04.2015

3.UKK kval og finaleplass

Artic Cup 17-18.04.2015

2.UK

Tunnsjø 11.10.2015

1.UK kval og finaleplass

Forus Open 16-17.10.2015

Her bemerket Midfjellets Freja og E/F Mathias Hamre Østvik seg med å bli premiert som Meget God jakthund på sin første
prøve, både for hund og fører! ☺
Også Bekkauren’s Eira nevnes da hun har stilt på 2 høystatusløp og kommet til finalen i begge. Premiert i kvalifiseringen i
begge, men lyktes dog ikke helt i finalen. Fandens kloknekk i høst som hindret deltagelse i Derby’n og Rjukan Grand Prix.
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Apportprøver:
Hund
BEKKAUREN’S EIRA
(BEKKAUREN'S MAILO /U S
CALI)

E/F
Trygve Nordås & Eva Elisabeth
Hovde

Premie
2.UK

Vann
9

Søk
7

10

10

1.UK

Sted
Grønnfjelldal 04.07.2015
Grønnfjelldal 05.07.2015

Bekkaurens Eira har dermed oppnådd i år en 1.UK samlekombinert (1.UK jaktprøve vinter og 1.UK apport) og en 2.UK
samlekombinert (1.UK jaktprøve høst og 2.UK apport).
Vi satser på at flere Bretoneiere i området blir mer aktive med hund, og at det kan stables på beina en engasjert DK-gruppe
som får opp aktivitetsnivået til neste år.
Trygve Nordås

Årsrapport Nordland Nord 2015
Aktivitetsnivået i distriktet har vært lavt inneværende år bortsett fra det årlige landstreffet som det var vår tur til å
arrangere. I mars ble det arrangert treningssamling med den dyktige Matias Westerlund. 9 ekvipasjer deltok. Neste post på
programmet var landstreffet. Her ble store deler av den harde kjerne i hele landsdelen involvert og med dyktige
organisatorer og velvillige dugnadsdeltakere ble landstreffet en suksess både økonomisk, sosialt og en styrking av hele
Bretonmiljøet i distriktet. Nye kontakter er opprettet på tvers av distrikter og landegrenser. Utover høsten har en del nye
medlemmer blitt kontaktet.
Hans Magnus Fjeldså

Årsrapport Troms 2015
Breton Troms har også i 2015 gjennomført en del felles aktiviteter for medlemmene i Tromsø og omegn. Mange driver mye
individuell trening og er også flinke til å trene sammen med andre. Dette, i tillegg til fellesaktivitetene, gir en verdifull
erfaringsutveksling og læring, og bidrar til at både hunder og eiere lykkes og trives. Flere av medlemmene har en klar
ambisjon om å utvikle hundene og seg selv både med hensyn til jakt og ikke minst jaktprøver, og det er bra. I det følgende
gis en oversikt over aktiviteter i DK området i 2015:
Ny DK for Troms.
Eivind Winther har overtatt som DK etter Jan Erik Jensen. Kjernegruppa i DK område Troms består nå av disse to i tillegg til
Per Johnny Skjæran og Kjell Engen.
Jaktprøver og apportprøver.
Også i 2015 er det mange av medlemmene som har hevdet seg med flotte premier innenfor alle prøvegreiner. Vi har hatt
med ekvipasjer i NM høyfjell vinter/ høst, og NM lavland samt i lagkonkurransene for NM høyfjell vinter/høst. I løpet av året
har vi fått flere nye VK hunder.
Dersom vi skal trekke fram noen enkeltprestasjoner så kommer vi ikke utenom sølvplass i NM lag høst/ høyfjell for
Tromsørypas Ad Tim med e/f Per J Skjæran. Så har vi Reisavannets Ja Kaos, e/f Jan E Jensen som med sin 1. AK Lavland nå
har 1. AK i alle prøvegrener. En imponerende allsidighet.
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Øvrige første premieringer i kvalitetspartier, VK premier og apportprøver i løpet av 2015:
VK
o 1. VK Kval., 4. VK Semi., 2. VK Finale., og 2. VK Kval. til Reisavannets Ja Kaos, e/f Jan E Jensen
o 1. VK Kval. 3. VK, og 6. VK Kval. til Tromsørypa’s AD Tim, e/f Per J Skjæran
o 2. VK Kval. til Omasvarre’s Orion, e/f Lars Kvaal
o 2. VK NM Kval. til Ah Aki-Ta2, e/f Magne Klingsheim
o 4. VK Kval., 3. VK NM Kval.,og 6. VK Finale til Theia, e/f Freddy Lillevik
AK
o 1. AK til Kvikksteps Mira, e/f Eivind Winther
o 1. AK til Omasvarres Orion, e/f Lars Kvaal
o 1. AK til Reisavannets Zb Blaze, e/f Ulrik Johnsen
o 1. AK til Tromsørypa’s Ad Tim, e/f Per J Skjæran
o 1. AK til Ah Aki-Ta2, e/f Magne Klingsheim
o 1. AK til Storm e/f Joacim Haugen
o 1. AK til Tromsørypa’s Pa Liz, e/f Per J Skjæran
o 1. AK til Tromsørypas’s Pa Max, e/f Øystein Gamst
o 1. AK Lavland til Reisavannets Ja Kaos, e/f Jan E Jensen
-

UK
o
o
o
o

-

4 x 1. UK til Kvikksteps Mira, e/f Eivind Winther
4 x 1. UK til Reisavannets Zb Blaze, e/f Ulrik Johnsen
2 x 1. UK til Omasvarres Orion, e/f Lars Kvaal
2 x 1. UK til Vinterfjellets Bp Lucky Lucy, e/f Knut A Karlsen

Apportprøve
o 2 x 1. AK til Reisavannets Ja Kaos, e/f Jan E Jensen
o 1. AK til Kvikksteps Mira, e/f Eivind Winther

Treningssamling på Arnøya 30.1 – 1.2.2015.
Årets samling ble gjennomført under flotte forhold for de 19 som hadde tatt turen til Arnøya. Som vanlig godt med ryper og
et vertskap på Lauksletta som leverer en bevertning av ypperste klasse. Vi klarte ikke å fylle opp de 30 plassene som vi
hadde til disposisjon og kommer derfor ikke til å prioritere lokale deltakere i 2016. Her blir det «først til mølla» når
invitasjonen for 2016 legges ut i romjula.
Medlemsmøte for Breton Troms i Tromsø 20. mai
Vi har gjennomført et medlemsmøte der agendaen var oppsummering av vintersesongen, planlegging av sommer/høst
aktiviteter og en vurdering av om vi skulle påta oss ansvaret for Landstreffet i 2017. Vi har sagt ja til Landstreffet 2017, og
har allerede hatt to planleggingsmøter og avklart lokaliseringen. Men, vi har god tid så noe særlig mer aktivitet rundt dette
blir det ikke før etter sommeren 2016.
Landstreffet på Rognan.
Breton Troms stilte med 14 deltakere på Landstreffet på Rognan i juli. En flott arena å treffe likesinnede på.
Møteplass Kroken.
Bretongruppa disponerer alpinbakken i Kroken/Tromsø sommer og høst, og til tider har ganske så mange møtt opp til
lufting, sosialt samvær og litt trening av hund. Vi startet fra og med onsdag 27. mai og holdt på så lenge interessen var der.
Noen faste går igjen og noen nye dukker opp. Et spesielt viktig møtested for nye hundeeiere, og det er ofte her den første
kontakten med miljøet etableres.
Apport-trening.
Det har vært gjennomført flere ettermiddager/ kvelder med apporttrening, dvs. trening til apportprøve med både spor, søk
og vannapport. Klubben har kjøpt inn en liten gummibåt for å kunne trene vannapport likt det man møter på prøvene. En
morsom aktivitet i båndtvangstida og ikke minst svært nyttig for de av oss som har stilt hundene på apportprøver. I 2016 vil
vi fortsette med dette og oppfordre enda flere til å delta.
Due-trening
I juli måned gjennomførte vi 4 kvelder med duetreninger. Per J Skjæran har vært primus motor og bydd på seg selv både
med råd og veiledning godt assistert av Jan E Jensen. Vi har leid område og duer og har kombinert treningen med grilling i
det flotte anlegget til Gunnar Johansen ut i Straumsbukta på Kvaløya. Rett fra jobb og middagen i det fri. Kan det bli bedre.

Breton-Info

Side 22

Handler-trening.
I midten av juni gjennomførte vi handlertrening som en forberedelse til de to utstillingene som går i Tromsø juni. Føring av
hunden i ringen er ofte forskjellen mellom en god og en veldig god premiering. Også her har vi hatt godt oppmøte både fra
nye og garvede utstillingsdeltakere.
Rypetaksering på Brensholmen.
Vi foretar årlig en taksering, over to helger, av rypebestanden i det terrenget vi disponerer på Brensholmen. Årets taksering
ble gjennomført i strålende sol og varmt vært. Krevende forhold for hundene. Vi registrerte noe nedgang i bestanden fra
forrige sesong, men fortsatt bra med fugl. Det er observert en del rødrev i terrenget og vi må vurdere hvorvidt vi skal
organisere jakt for å ta ned bestanden av rev og andre predatorer.
Eivind Winther

Årsrapport Finnmark Vest 2015
Startet vinter trening torsdag 5. januar på med Geir Landmark som instruktør. Det er ukentlig trening med unge og voksne
hunder, det er innkalling, sitt og gå fot som vi startet med. Avslutter treningssamlingene til påske da det er lite folk som
stiller opp.
Vi har fått en del nye Breton valper til distriktet i år, og disse har blitt invitert med på samlinger med oss.
Det er mye dårlig vær i januar, så trening på fjellet kommer ikke i gang før ut i februar. Det er bra med ryper men de er
veldig skye, så det blir ikke så mange situasjoner på hundene.
1. mai helga hadde vi Breton samling med 6 deltakere og 5 hunder, hvorav 2 av disse er unghunder, det var lite og vanskelig
fugl, men det ble da fuglearbeid på samtlige hunder.
Sommeren hender ikke så mye, jeg og Solbjørg tar med hundene og drar på Landstreff til Rognan som avholder et trivelig
treff.
August starter med rypetaksering og da tar også Kurt Landau og Rolf Igeland turen fra Troms opp til Finnmark. Det var store
kull og vi får trent hundene i ro i oppflukt og skudd, noe som resulterer i at hundene har fått premie på jaktprøve.
24 Oktober Breton treff på Hatter 8 hunder er med, 4 erfarne hunder og 4 unghunder som jobber godt, vi ser 4-5 fugler på
hele dagen.
Høstens jakt prøver har vert vært bra for meg og mine hunder. Stilte i Kiruna på 40 års jubileum for Svensk Bretonklubb. Tiff
fikk 1 VK/cacit og Rene 2 VK. På Sennalands prøven fikk Rene 1VK/Cert og ble dermed Jakt champion.
Det har også blitt premieringer på mange andre medlemmer også.
Jakta har vert fantastisk med mye ryper og litt ramp hunder under felling men det må tåles da han far er litt het i toppen.
Geir Landmark er i gang med grunn trening av 4 stk unghunder er med så langt og det vil fortsette utover vinteren. Plan for
vinteren er å få til så mange turer i fjellet som mulig med de som har unghunder og ønsker å få trent opp sine hunder.
Gunnar Guttormsen

Årsrapport Finnmark Øst 2015
I Øst-Finnmark har vi hatt en fellestrening i løpet av vinteren. Fellestreningen ble avholdt i Neiden den 21.02.2015.
I Øst - Finnmark er det små miljø og lange avstander. De lokale klubbene/JFF arrangerer både fellestreninger, kurs,
klubbmesterskap og lignende arrangement som flere Breton eiere deltar på og bruker som treffpunkt. Vi har derfor verken
behov eller stort nok miljø til å ha så mange arrangement selv i løpet av et år.
Ingvild Dahl Trane
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Sak: 4. Norsk breton klubb 2015 – resultatregnskap og balanse.
2014

Budsjett
2015

2015

Medlemskontingent

372 585

403 665

410 000

Kollektivt innmeldte

13 200

22 750

17 500

3 890

11 955

3 000

MVA Refusjon

0

54 541

30 000

Andre inntekter, administrasjon

0

6 450

0

-19 000

-19 000

-20 000

0

0

-2 000

Sponsoravtaler (Egmont)

Godtgjørelser
Instruktørutdanning
Telefon/møteutgifter, Styre

-10 129

-7 244

-15 000

Data-/WEBkostnader

-99 298

-36 735

-37 000

-7 197

-5 943

-10 000

-13 466

-6 336

-15 000

-5 330

-11 623

-15 000

0

-14 730

-15 000

AICEB

-1 715

-1 839

-1 800

Kollektivt medlemsskap NKK

-4 690

-6 320

-11 200

-159 212

-154 189

-160 000

-2 588

-8 957

-16 000

8 710

7 339

8 000

Renteutgifter og gebyrer

-1 484

-1 461

-2 000

Overskudd administrasjon

74 278

232 324

148 500

Salgsartikler

27 155

23 409

30 000

Salgsartikler

-22 454

-21 093

-30 000

Overskudd salgsartikler

4 701

2 316

0

Parringsavgift

1 800

2 000

2 000

0

-83 423

-80 000

-35 350

-14 302

-30 000

Premier, Administrasjon
Porto, Administrasjon
Reiseutgifter, Administrasjon
FKF Samarbeidsavgift

Fuglehunden
Diverse kostnader, Administrasjon
Renteinntekter

Reiseutgifter evalueringsgrupper
HD/HQ avlesning
Diverse kostnader, avlsrådet

0

-3 500

-15 000

-33 550

-99 225

-123 000

54 150

48 300

45 000

-39 125

-34 500

-35 000

Overskudd kalender

15 025

13 800

10 000

Lotteri Årsmøte

20 000

7 485

0

0

0

0

Reiseutgifter, Årsmøte

-44 830

-31 764

-35 000

Opphold/overnatting, Årsmøte

-51 850

-54 155

-55 000

Underskudd årsmøte

-76 680

-78 434

-90 000

Underskudd avlsrådet
Bidrag kalender
Trykking og porto, Kalender

Trykking og porto, Årsmøte
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Startkontingent, Landstreff
Deltageravgift, Landstreff
Andre inntekter, Landstreff
Sponsoravtaler, Landstreff

12 286

19 399

10 000

135 340

87 627

105 000

13 150

10 000

10 000

5 000

27 000

5 000

Dommergodtgjørelse, Landstreff

-6 299

-7 892

-5 000

Premier, Landstreff

-4 092

-4 580

-1 000

0

0

0

-109 429

-80 365

-100 000

-16 136

-7 087

-15 000

29 820

44 102

9 000

Trykking og Porto, Landstreff
Opphold/overnatting, Landstreff
Diverse kostnader, Landstreff
Overskudd Landstreff
Startkontingent, vinterprøve

52 250

47 700

65 000

Dommergodtgjørelse, Vinterprøve

-24 385

-17 564

-30 000

Andre godtgjørelser, Vinterprøve

-14 300

-10 400

-10 000

Terrengleie, Vinterprøve

-6 900

-6 360

-8 000

Premier, Vinterprøve

-3 813

-4 712

-4 000

NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve

-4 619

-4 430

-8 000

FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve

-863

-795

-1 000

Diverse kostnader, Vinterprøve

-5 749

-5 772

-4 000

Overskudd/underskudd Vinterprøve

-8 379

-2 333

0

Startkontingent, høstprøve

69 050

67 650

70 000

Dommergodtgjørelse, høstprøve

-30 714

-19 387

-32 000

Andre godtgjørelser, høstprøve

-7 122

-16 945

-8 000

Terrengleie, høstprøve

-9 180

-8 580

-10 000

Premier, høstprøve

-2 442

-4 295

-4 000

NKK Aktivitetsavgift, høstprøve

-6 328

-5 564

-5 000

FKF Aktivitetsavgift, høstprøve

-1 148

-1 073

-1 000

Diverse kostnader, høstprøve

-4 414

-11 056

-10 000

7 703

751

0

0

24 812

25 000

Overskudd/underskudd høstprøve
Startkontingent, DK-aktiviteter
Deltageravgift, DK-aktiviteter

111 090

88 095

100 000

Støtte Studieforbundet

9 500

21 600

0

Premier, DK-aktiviteter

0

-5 000

0

Porto, DK-aktiviteter

0

0

0

Opphold/overnatting, DK-aktiviteter

-65 078

-28 512

-25 000

Diverse kostnader, DK-aktiviteter

-34 074

-74 801

-100 000

21 439

26 194

0

-10 000

-9 000

-12 000

Diverse kostnader, NM-Lag

-10 350

-12 249

-10 000

Underskudd deltagelse NM-Lag

-20 350

-21 249

-22 000

14 007

118 246

-67 500

Overskudd DK-aktiviteter
Reisetilskudd, NM-Lag

OVERSKUDD
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Kommentarer til resultat:
 Mangler fortsatt noe på avregnet medlemskontingent fra NKK. Dette vil komme som er ekstra inntekt i 2016.
 Godtgjørelse er utbetalt til følgende; leder avlsrådet Svein Hjelle kr 2 000, medlem avlsrådet Randi Mathisen
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.
 Overskudd DK-aktiviteter fordeler seg på overskudd DK-Østlandet kr 9 769, overskudd DK-Sør-Trøndelag kr 6 792,
overskudd DK-Nord-Trøndelag kr 4 473 og overskudd DK-Troms kr 5 160.
 Høstprøven har investert i 14 nye startrevolvere. Dette utgjør kr 9 626.

Balanse pr 31.12.2015
Eiendeler
Varige driftsmidler

2015

2014

Aksjer i Fuglehunden as

20 500

20 500

Sum varige driftsmidler

20 500

20 500

Varelager salgsartikler

20 711

30 654

Varelager, premier

11 671

20 296

Kunder, debitorer

16 066

10 646

Omløpsmidler

Andre fordringer

102 671

50 075

Sum omløpsmidler

151 119

111 671

0

800

Bankinnskudd

425 041

348 873

Sum bank og kasse

425 041

349 673

Sum eiendeler

596 660

481 844

-542 921

-424 675

Bank og kasse
Kasse

Egenkapital
Gjeld
Leverandør, kreditorer

12 702,00

0

Kalenderbidrag 2015

-27 250

-34 800

Annen kortsiktig gjeld

-13 787

-22 369

Sum gjeld

-53 739

-57 169

-596 660

-481 844

Sum egenkapital og gjeld

-

Revisjonsberetning vil bli fremlagt på årsmøte
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SAK 5. Kontingent 2017, forslag fra styret.
FRA STYRET:
Styret foreslår ingen endring av kontingenten i 2017
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 – Fra Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh: DNA-testing av importerte hunder mht
halelengde
«Alle importerte, korthalede hunder skal DNA testes for å kartlegge om de innehar det naturlige korthalegenet eller ikke.
Dette ønskes gjort gjeldende med øyeblikkelig virkning.
Det stilles fritt til om det gjøres av oppdretter i opprinnelseslandet, eller av ny eier i Norge, så lenge det kan fremlegges
attest fra godkjent laboratorium hvor hundens id/chip fremkommer.
Vi ønsker også at allerede importerte, korthalede hunder som fra i år ønsker å delta på utstilling og/eller prøve, skal
kunne fremlegge DNA test.»
Begrunnelse for forslaget: Det er ikke tillatt å delta på utstilling eller prøver med en kupert hund. For at det ikke skal være
noen som helst tvil om den aktuelle importen har lov å delta på utstilling eller prøve eller ikke, er det mye mer etisk korrekt
at man krever DNA-test. Dessverre går det en del rykter om at kuperte, importerte hunder har deltatt både på utstilling og
prøver. Det er ikke hyggelig, hverken for den som har den importerte hunden, eller medutstillere/-prøvedeltakere. Både
eksteriørdommere og prøvedommere må kunne stole på at hunden de bedømmer, har lov til å bli bedømt. Ved å ikke vite
helt sikkert, setter det også klubben i en vanskelig situasjon når de skal tildele hunder ‘tittelen’ Elitehund, og også NKK ved
søknad om championat. Avlsrådet, som skal forslå hunder til kombinasjoner, vil også bli fritatt for en del ansvar de ikke bør
ha. Den ytterste konsekvens av å eventuelt stille med en kupert hund, er at man ved at det blir oppdaget/offentliggjort
mister alle oppnådde premieringer.
DNA test er en enkel blodprøve som tas hos egen veterinær. Eier skriver på forhånd ut et skjema fra valgt laboratorium,
krysser av for testen man ønsker gjort, betaler for tjenesten og tar skjemaet med til egen veterinær, som så sender inn
blodprøven. Svaret kommer til eier i løpet av 1-3 uker.
Styrets vurdering: Styret er kjent med de ryktene som går om importerte, kuperte hunder som er stilt på utstilling og
jaktprøver. Styret vil understreke at det ikke er dokumentert at det har foregått ulovligheter. Styret vil understreke at det
en selvfølge og helt udiskutabelt at NBK skal følge norsk lov med hensyn til kuperingsforbudet og NKKs regelverk med
hensyn til aktivitetsforbudet. Import av breton, fortrinnsvis valper, men også voksne hunder, har økt betraktelig i de siste
10-årene, og de importerte hundene representerer en betydelig utvidelse av den genetiske bredden i den norske
bretonpopulasjonen og har medført forbedringer i jaktegenskaper og eksteriør. Det er derfor viktig at det også i framtida
blir importert hunder til Norge, at disse kan avles på og blir dokumentert på norske jaktprøver og utstillinger. Styret finner
det derfor rimelig at det kan kreves DNA-test for å dokumentere at hundene har medfødt korthale.
Styrets forslag til vedtak: Forslaget fra Gitte Sørensen og Hallgeir Bergh forkastes. Årsmøtet i NBK ber styret utrede
praktiske forhold og konsekvenser av et slikt vedtak, spesielt å avklare forhold rundt registrering av individer og avkom.

SAK 6.2 – Fra Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh: Registrering av fargevarianter
Det er blitt slik i NKK at alle valper i et kull skal registreres, registreres samtidig og det skal gjøres via web. For breton så kan
følgende fargekombinasjoner forekomme; orange/hvit, svart/hvit, lever/hvit, tricolour/lever, tricolour/svart og sobel.
Sistnevnte er en uønsket farge, men den forekommer likevel i enkelte kombinasjoner. Det bør være mulig å registrere ALLE
farger på breton, det er det dessverre ikke i dag, de to tricolour-variantene står som en, og sobel er ikke representert. Vårt
forslag er derfor:
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«Vi foreslår at NBK i samråd med NKK får lagt til rette for at det åpnes for at ALLE rasens fargevarianter skal kunne
registreres på web.»
Begrunnelse for forslaget gir vel egentlig seg selv; enhver valp som fødes skal registreres med den fargen den har.
Styrets vurdering og innstilling: Det er rimelig at valper registreres med farge i henhold til rasestandardens beskrivelse av
farger. Styret innstiller derfor på at årsmøtet ber styret om at NKK innfører rutiner for å registrere samtlige fargevarianter
hos breton.

SAK 6.3 – Fra Svein Hjelle: Presiseringer angående statuttene Årets utstillingshund
Det har tidligere vært en regel om at bare de tre beste utstillingsresultatene skal telle. Ellers ville noen spekulere i å stille på
svært mange utstillinger. DET STÅR IKKE NOE SPESIFIKT OM DETTE I STATUTTENE LENGER. Det bør uttrykkes eksplisitt, f.eks.
«Poengberegningen er avgrenset til å gjelde de tre beste utstillingsresultatene»
Styrets vurdering: I henhold til årsmøte vedtak i sak 6.5 i 2014 ble følgende endringer vedtatt for Årets hunder: Årets
utstillingshund: dagens ordning opprettholdes. Det presiseres at jaktprøvepremiering må være oppnådd i Norge
inneværende år. Styret har ikke kunne bringe på rene om "dagens ordning" som det her refereres til, innebar at kun
poengberegning fra de tre beste utstillingsresultatene. Styret støtter forslaget fra Svein Hjelle.
Styrets forslag til vedtak: Følgende setning legges til i statuttene for årets utstillingshund: Poengberegningen er avgrenset
til å gjelde de tre beste utstillingsresultatene.

SAK 6.4 – Fra Svein Hjelle: Avl på hunder med HD
Forslag til vedtak: For å komme videre med bedring av hoftekvalitet i rasen foreslås at «Bare hunder med HD-status A og B
kan godkjennes av NBK for avl. Samlet HQ-verdi for kombinasjonen skal være minst 220.»
Styrets vurdering: Styret viser til avlsplan som skal behandles som egen sak på årsmøtet og der dette forholdet vil inngå.
Forslaget behandles som et endringsforslag til framlagte avlsplan.

SAK 6.5 – Fra Styret: Avlsplan for Norsk Breton Klubb (NBK) for perioden 2016 – 2020
Avlsplan for Norsk Breton Klubb (NBK) for perioden 2016 – 2020
I avlsplanen har vurderinger fra ulike utvalg blitt lagt til grunn for status og eventuelle tiltak i neste 5-årsperiode. Den
fortløpende evaluering av effekten av de tiltak man iverksetter blir gjort av avlsrådet som rapporterer til styret og Årsmøtet.
Avlsplanen vil være en del av den rasemessige avlsstrategien (RAS) for breton i Norge som NBK har ansvar for.

Avlsplanen beskriver avlsmålene, metodene og kriteriene for «selektiv avl» - for å få fremgang på utvalgte avlsmål. For
breton er dette: Helse, gemytt, jaktegenskaper og eksteriør. For å få fremgang må det kuttes i bunn, dårlig gemytt,
helseproblemer som epilepsi og HD, dårlige jaktegenskaper, og at den ikke oppnår premiering på utstilling, er
ekskluderende årsaker fra avl. Rekkefølgen er ikke prioritert, men de ulike momentene henger nøye sammen. Når det
gjelder jaktegenskaper og eksteriør, har vi metodene og redskapene for å drive kunnskapsbasert avl, delvis også på
helseområdet (HD/HQ). På gemytt mangler vi de presise redskapene, og funksjonstester, - og å kunne skille mellom arv og
miljø.

Avlsbasen er svært sammensatt med innslag på 35 % der minst 1 av foreldrene er 1 generasjonsimport, og 67 % av kullene i
perioden der minst 1 av foreldrene er 2. generasjonsimport.
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Mål, tiltak og sanksjoner:
I avlsplanen er det beskrevet noen tiltak og begrensninger.
Den enkelte hundeeier har selv råderetten over egen hund, også når det gjelder avl. Hundeeier har frihet til å velge selv.

NBK har 2 sanksjonsmuligheter ovenfor hundeeiere.
1.

NBK kan velge å stenge mulighetene for presentasjon av hunder og valpekull på klubbens egne fora (web,
fuglehund). Dette som en sanksjon med ønske om å nå klubbens mål for avl.

2.

Klubben kan ilegge avlssperre på enkeltindivider, og dette gjøres i samarbeid med Norsk Kennel Klubb (NKK), og
er en del av raseansvaret. Eksempel på det vil kunne være ved tilfeller der det oppdages alvorlige helseplager.

Avlsmål og tiltak for å nå disse
Avlsarbeidet har som mål å få fram en god jakthund med god helse, godt gemytt og med et rasetypisk utseende. En må ha
alle disse egenskapene for øye når en velger hunder som skal brukes i avl og utvalgte hunder må tilfredsstille et
minimumskrav for samtlige egenskaper.

Nytt om indeksberegninger
For egenskaper med indeks har man til nå brukt hele databasen som grunnlag for gjennomsnittet i populasjonen. Breton
har hatt fremgang målt etter indekser, og har for årgangene 2006-2013 en snitt indeks for Jaktlyst: 123, Viltfinnerevne: 108
og Hofter (HQ indeks): 112. Den totale samleindeksen blir da: 343. Dette er beregnet på hunder med egne indekser på alle
3 egenskaper.

I dette dokumentet legges følgende gjennomsnittsverdier til grunn for hva som er ”gjennomsnittet”:
Jaktlyst: 123, Viltfinnerevne: 108 og Hofter (HQ): 112.
Den totale samleindeksen blir da: 343

Ny samleindeks vil settes ved årsskifte hvert år, da denne er levende. Går den ned har vi en nedgang, og går den opp har vi
fremgang.

År

Samleindeks

2016

343

2017
2018
2019
2020
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Jaktegenskaper
Målet er å øke de jaktlige egenskapene for breton slik at breton blir minst like gode som de andre fuglehundrasene.
Målinger av jaktlyst, antall stander på jaktprøver viser at breton er noe under gjennomsnittet i forhold til de andre rasene. I
UK og AK presterer vi dårligere enn gjennomsnittet for alle raser. Det er ca 6 % av breton som kvalifiserer for VK-deltagelse
og her er vi likt med de andre rasene. Premieringsprosenten i UK/AK/VK samlet var 17 % i 2014, mens de beste rasene
hadde 19 %.

Status jaktlyst og viltfinnerevne:
Utviklingen og status i perioden 2005-2014:
•

Det har vært en positiv utvikling i populasjonen i perioden 2005- 2012. Det er en stor variasjon mellom enkeltindivider/
kull og årskull. Det er sterke indikasjoner på at det vi putter inn i avlen kommer også ut i populasjonen. Vi vil ikke nå
avlsmålet med et snitt på 4,2 i snitt for jaktlyst for rasen innen 2016. Dog er tallet 4,35 i VK og 2 av 8 årsklasser (2008
og 2012) er over målet i UK for perioden.

•

Viltfinnerevnen har økt mer enn forventning utfra resultatene på jaktlyst og fart. Målet var 3,5 for perioden, nå er
snittet på VF i UK fra 2005 – 2012 gått opp til 3,6. Snittet på alle klasser 2005-2012 er 3,5.

•

Sammenhengen mellom kullindekser, jaktegenskaper og premieringsprosent viser en tydelig sammenheng.

•

Tall for avkom etter HD foreldre viser en markant lavere jaktlyst, viltfinnerevne og premieringsprosent enn avkom
etter HD frie foreldre.

•

Importer fra USA (+0,30) og delvis kontinentale linjer (+0,12) gir oss en økning i jaktegenskaper som jaktlyst og fart
sammenlignet med norske linjer.

•

Breton har dokumentert dårligere jaktegenskaper og premiering i UK og AK enn andre raser. I VK henger vi med i
Norgestoppen. Det kan forklares med høy jaktprøvedeltakelse og hunder med for lite trening /og førere med liten
erfaring i UK/AK.

•

Klubben har lyktes i å få flere til å stille på prøve. Men hele 30 % stiller bare 1-2 ganger. Hundens erfaringsgrunnlag
(miljø, kondisjon, jaktrelevant trening) og førers ferdigheter er muligens betydningsfulle faktorer.

Målsetting
Det er et mål å øke jaktegenskapene i populasjonen. Det gjøres ved:
•

Avle mer på de beste ved å bruke indeksbasert avl.

•

Seleksjon utfra jaktegenskaper, som jaktlyst og viltfinnerevne.

•

Kutte i bunn. Det er ikke ønskelig å avle mer enn ett kull for individer med egne avlsverdier som ligger
lavere enn 10 % for jaktlyst eller viltfinnerevne, målt mot gjennomsnittet.

•

Opprettholde importen av godt dokumenterte hunder med vekt på de jaktlige egenskapene. Et Jaktchampionat
anses som god dokumentasjon.

Tiltak for å øke deltagelsen på jaktprøver og dokumentasjon:
•

Det bør arrangeres treningssamlinger med kyndig veiledning i alle regioner for å skolere hundeeiere.

•

Det bør utdannes flere instruktører som kan gi kyndig veiledning i trening, dressur og føring av hund.

Eksteriør
Eksteriør er den eneste karakteristiske egenskapen hos en hunderase og som skiller den fra andre hunderaser.
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Status: I underkant av 40 % av bretonene født i 2004-2014 er stilt på utstilling. 73 % av disse hundene har en eller annen
gang fått Very Good eller Excellent. Det er ingen vesentlig forskjell mellom hunder med norske foreldre og hunder med en
eller to utenlandske foreldre. Dette viser at det er meget god kvalitet på eksteriøret til norsk breton.
Ved gjennomgang av utstillingsresultatene ser vi at det til tider er et stort sprik i hvilken premie som deles ut til den enkelte
hund, uten at vi konkret kan dokumentere hvorfor.

Mål for eksteriør: Opprettholde andelen edle hunder (73 %) også i fremtiden. Likeledes at bedømmingen av breton blir
mest mulig ensartet.
Tiltak: NBK skal fortsette med å tilrettelegge for at flest mulig dokumenterer sine hunder på utstilling. Hunder med særlig
godt eksteriør og jaktlige egenskaper bør prioriteres brukt på eksteriørsvake individer når det skal planlegges kull. Dette vil
sikre en god kontroll med utviklingen innen rasen.
NBK bør tilrettelegge for at utstillingsdommere inviteres til samlinger der det er mange bretoner slik at de oppdateres på
rasens variasjon og får et bedre grunnlag å fatte sine beslutninger på når de senere skal dømme breton i utstillingsringen.

Helse
Svak hoftekvalitet er fortsatt det største helserelaterte problemet hos breton. Breton populasjonen har ikke fått lavere
andel dysplastiske hunder de siste 10-åra til tross for en betydelig innsats fra klubbens side.

Hoftekvalitet
NBK har i hele forrige 5-årsperioden benyttet Hip-Quality (HQ) som målemetode og brukt denne i indeksberegningen.

Status: Omkring 27 % av hunder født i Norge i perioden 2004-2013 har dysplasi. Helsegruppa vurderte at årsakene til
manglende framgang i hoftekvalitet å være følgende:
•

Den gjennomsnittlige HQ-indeksen i den aktive avlspopulasjonen har ikke vært 100 som forutsatt. Kravet til kullets
samla indeks, henholdsvis 200 og 210, har derfor ikke vært tilstrekkelig for å oppnå stor nok framgang.

•

For lav røntgings -% reduserer robustheten/sikkerhetene i HQ-indeksene.

•

Høy andel utenlandske/importerte hunder med svakere dokumentasjon av linjer/familier, reduserer robustheten i HQindeksene generelt

•

Økt bruk av individer med dysplasi i avl har gitt økt andel med dysplasi blant avkommet, og HQ-indeksene slik de har
vært brukt i studieperioden ser ikke ut til å ha kompensert for foreldrenes dysplasi.

En oversikt over forekomsten av sekundære forandringer viser følgende tall for årgangene 2005 – 2014:
C hofter 240 stk - 10 % med sekundære forandringer - i hovedsak små
D hofter - 106 stk - 52 % med sekundære forandringer - varierer fra små til store
E hofter 11 stk - 73 % med sekundære forandringer - i hovedsak markante til store

Sammenhenger mellom HD, HQ og indekser hos foreldre og avkom :
(tallmaterialet er hentet fra hunder født i perioden 2004 – 2013)
•

Når begge foreldrene er fri for dysplasi, er andelen dysplastiske valper 25 % 
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•

Når en eller begge foreldrene har dysplasi, er andelen dysplastiske valper 43 % 

•

Etter enkelte ikke-dysplastiske hannhunder er det en overhyppighet av dysplastiske valper.

•

Mødre med dysplasi har gitt flere avkom med dysplasi enn hannhunder med dysplasi 

•

Det er mer dysplasi i kull der begge foreldrene har B-hofter enn i kull der begge foreldrene har A- hofter 

•

Desto høyere samla HQ-indeks for kullet, desto lavere HD-% blant valpene.

•

I kull med HQ-indeks over 230 er det bare 13 % dysplasi.

•

I kull der en av foreldrene har HQ-indeks <95, men samla indeks er >210, er det 36 % HD.

•

Foreldrenes HDs betydning for avkommets (norske) HD-status
o

Begge foreldre A: 21 % HD hos avkommet (480)

o

Begge foreldre B: 41 % HD hos avkommet (37)

o

Begge foreldre A eller B: 26 % HD hos avkom (1 444)

o

En av foreldrene C eller D: 43 % HD hos avkom (127)

o

Begge foreldrene C eller D: 57 % HD hos avkom (7)

Mål for HQ- og HD tall i 2020: Gjennomsnittlig HQ-tall for årsklassene bør være over 0,96, og andel hunder med HD
diagnose C, D og E bør være under 20%. Dette måles på hunder født i perioden 2017-2019 ”godkjent” etter denne
avlsplanen.

Tiltak: I kommende periode vil vi på bakgrunn evalueringsarbeidet legge begge målemetodene til grunn i avlsarbeidet. En
god HQ kan ikke kompensere for dysplasi målt etter HD-parameteret.
For å bedre hoftekvaliteten og redusere andelen hunder med dysplasi vil krav til godkjenning av hunder for avl være: HD fri
(A-B), når valpekull planlegges, skal samlet HQ indeks for foreldrene være minst: 224. Importerte hunder må ha foreldre
som er HD frie.

En slik innstramming vil ha marginal betydning for den genetiske bredden i populasjonen når 1/3 av kullene har en eller to
utenlandske foreldre.

For å sikre det fremtidige evalueringsmaterialet med hensyn til sikkerhet i tallmaterialet er det viktig at flest mulig hunder
får dokumentert hoftestatus. Alle hunder bør røntges før de er fylt 18 mnd, men ikke før fylte 12 mnd. Oppdretterne har et
spesielt ansvar for å stimulere til dette. Avlsrådet bør også prioritere dette i sitt arbeid.

Epilepsi
Idiopatisk epilepsi hos breton antas å være en arvelig lidelse.. Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien og eliminering
av andre sykdommer som årsak til hundens symptomer.

Status: I undersøkelsen som NBK gjennomførte i 2009/2010 ble det kartlagt hunder med anfall. Det var få hunder av de
undersøkte som hadde sikker epilepsidiagnose. Avlsrådet har en liste på cirka 50 hunder med sikre/usikre
epilepsidiagnoser. Bruk av hunder i avl som er i slekt med hundene på listen, for eksempel søsken, har vært begrenset ved
at AR har forslått for eiere ikke å bruke hundene i avl, eller har foreslått partnere som ikke har slektninger med epilepsi. AR
har også unngått å foreslå kombinasjoner hvor det finnes en eller flere slektninger på begge sider med diagnosen. Praksis i
AR sitt arbeid med å eliminere epilepsi fra norsk breton har derfor vært basert på skjønn. Dette ser ut til å ha blitt godt
akseptert hos bretoneiere og det er ingen indikasjoner på at andelen hunder med epilepsi øker.
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Tiltak: Avlsrådet fortsetter sin praksis i fra forrige periode.

Andre arvelige lidelser
Det er få andre arvelige eller antatt arvelige lidelser på breton som er påvist i Norge. Av de som finnes kan nevnes
skjelettlidelser som spondylose og patellaluksasjon.

Mål: Holde kontroll med individer som har en av de nevnte diagnosene ovenfor.

Tiltak: AR vil i kommende periode registrere hunder med veterinærdiagnose spondylose eller patellaluksasjon, og denne
informasjon om enkelthunder skal gjøres tilgjengelig for oppdrettere på forespørsel.
Inntil BB tas i bruk for registrering av sykdommer føres disse opp på ei egen liste som AR har ansvar for.

Øyesykdommer:
NBK oppfordre eiere til å øyelyse hunder som får vesentlig redusert syn eller blir blinde, for å få kartlagt/dokumentert
hvilke øyesykdommer som gir synsreduksjon og blindhet i ung alder hos breton i Norge.

Tiltak: Inntill BB tas i bruk for registrering av sykdommer føres disse opp på ei egen liste som AR har ansvar for, og denne
informasjon om enkelthunder skal gjøres tilgjengelig for oppdrettere på forespørsel.

Gemytt
Godt gemytt er den viktigste basisegenskapen hos en hund. Gemyttet er av avgjørende betydning for bretoner hjemme og
på jakt. Breton skal være en livlig, kvikk omgjengelig hund, som er vennlig overfor både mennesker og andre hunder.
Gemytt er mer, mye mer enn bare aggressivitet. Her har vi listet opp en rekke egenskaper eller type adferd som kan
defineres inn under begrepet Gemytt. Disse kan også forekomme i kombinasjon, for eksempel dominant aggressiv.

•

Aggressiv: Oppsøker annen hund/menneske for å slåss.

•

Veik/feig/sjenert: Trekker seg unna, veldig var på irettesettelse.

•

Redsel: Mørkredd, usikker på sin plass, utrygg i diverse sammenhenger.

•

Losing: En hund som bjeffer mens den springer, både etter vilt og andre hunder, kan komme av for mye eller for lite
jaktlyst

•

Bjeffing/uling: Kan komme av usikkerhet, men også av glede, iver og vaktinstinkt

•

Stress: Utilpass hund, høyt energinivå, kan komme av manglende dressur

•

Dominant: Prøver å klatre i hierarkiet/ styre andre hunder

•

Dresserbarhet: Et uttrykk for evnen til å ta til seg lærdom – dressur. Et mål på iq og hvor sterkt instinkt individet har.

Status: Gemyttmessige avvik registreres på to måter; igjennom avvik registrert på utstilling- og på jaktprøveskjemaet, og
eiers egenmelding på tispeskjema som har vært brukt i siste periode. I løpet av et år er det få bemerkninger på
gemyttsvakheter på kritikkskjemaene fra jakt og utstilling.
Ut i fra “tispeskjemaene” kan det se ut som at en overvekt av “problemene” knytter seg til; reservasjon - varsling og
vaktinstinkt. Disse utgjorde 15 av 25 funn, mens losing utgjorde 5 av 25 funn. Ut i fra dette kan det se ut som at man bør
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sette et litt større fokus på å prioritere hunder med god og stabil psyke i avlen fremover for å redusere forekomsten av de
nevnte tingene. 

Mål for gemytt: Holde samme fokus på gemyttavvik som tidligere for å redusere andelen hunder med gemyttmessige avvik.

Tiltak: NBK vil som rutine be alle eierne om å karakterisere og vurdere hundens gemytt før avl. Dette fordi avl er
oppdretters ansvar, og oppdretter er den som kjenner sin hund best.
For å få en hund godkjent for avl må det fylles ut et eget skjema av eier som beskriver hundens gemytt. Dette skjemaet, ”
Egenmelding for avlshunder i NBK” (vedlegg 2), skal legges inn som tilleggsinformasjon i Bretonbasen slik at oppdrettere og
valpekjøpere kan gjøre seg kjent med enkelthunder og linjer innen bretonpopulasjonen.

Under fanekortet ”Merknadsfelt/fri tekst” i Bretonbase vil følgende informasjon legges ut:

•

Egenmelding for avlshunder i NBK

•

Gemyttmessige avvik som kommer fram på kritikkskjema på utstilling eller jaktprøver (prosa), med henvisning til
kritikkskjema,

Individer med uønsket adferd skal utelukkes i fra avlen. Ved grove gemyttmessige avvik kan klubben innføre avlssperre på
enkeltindivider. For tisper med små avvik bør gemytt være den høyest prioriterte egenskapen hos hannhunden når det
planlegges kull.
På dommerkonferanser vil vi be om at dommerne har fokus på gemytt, og at det anføres og registreres på kritikkskjemaer
når dommerne ser dette i sitt virke.

Import
For perioden 2008-2012 hadde 35 % av de 152 fødte kullene minst en av foreldrene av utenlandsk opprinnelse.
Generelt bør utenlandske hunder som er godt dokumentert i avl, foretrekkes brukt.
NBK vil stille de samme krav til jaktlig dokumentasjon fra importerte hunder som fra norskfødte hunder. Vi vil være forsiktig
med bruk av den enkelte hunden i avl før vi ser avlsresultatene fra 3 kull.
Importhunder må rerøntges i Norge for å få oppdatert HD/HQ statusen før de settes i avl (NKK). Dette vil være en
kvalitetssikring av vår avl med import hunder.
Importhunder med aktivitetsforbud vil falle igjennom i klubbens avlsarbeid med tanke på indekser da de mangler støtte i fra
familie og selv ikke kan opparbeide egne indekser gjennom egenprestasjoner. Med avkom som presterer vil disse over tid
danne egne familieindeks som brukes.

Praktisk avlsarbeid, Avlsråd og bruk av indekser
Avlsrådet i NBK har som oppgave å godkjenne avlshunder (tisper og hanner) og presentere disse på www.breton.no og
andre offisielle NBK-kanaler slik at oppdretter selv kan finne en aktuell hund til avl.

Det er et mål at flest mulig kull annonseres på nettsidene og melder inn valpekjøpere. Dette for å gi valpekjøpere mest
mulig eksakt informasjon.
For hunder som ikke er fulldokumentert vil familieindekser brukes og føres i parentes.
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For å komme på avlstispe- eller avlshann-lista i BretonBase (BB) må følgende kriterier være oppfylt:

•

Eier må ha fylt ut skjemaet: ” Egenmelding for avlshunder i NBK”, som beskriver hunden og sendt dette til
avlsrådet for publisering før godkjenningen kan gjøres. Skjemaet finnes på breton.no.

•

Eier må være medlem i NBK

•

Utstillingspremiert i brukshundklasse eller åpen klasse.

•

Jaktprøvepremiert

•

Egne indekser for hofter, jaktlyst og viltfinnerevne (minimum 3 jaktprøvestarter, og minimum 3 stander, egne
eller makkers)

•

HD fri

Hunder som omfattes av følgende kan ikke føres inn i listene, eller fortsette å stå der:
•

Hunder som ifølge dommer har vist uønsket adferd på jaktprøve eller utstilling.
(På jaktprøve: gemyttmessig avvik avkrysset av dommer)

•

Domfellelse fra NKK.

•

Nådd max antall valper 50 i Norge

•

Sykdom (eier innmeldt)

•

Alder:
o

Tisper 9 år (NKK)

o

Hannhund 12 år

Avlstispe- og avlshann-lista administreres av AR og eller Datagruppa, data styrer ut på grunn av alder.

Oppdrettere som ønsker å sette kull på sin tispe, må gjøre følgende for å komme på NBKs kulloversikt på
www.breton.no:
1.

Finne en aktuell hannhund, gjerne på avlshannlisten som du finner i BB.

2.

Tispeeiere som ønsker hjelp til å finne en hannhund til sin tispe kan spørre avlsrådet om dette på:
avlsraad@breton.no

3.

Melde planlagt kull skriftlig med skjema for “Skjema for anbefaling av kull” inn til Avlsrådet før løpetid på:
avlsraad@breton.no. Ingen kombinasjoner er godkjent før oppdretter har fått en skriftlig tilbakemelding i fra
avlsrådet. Avlsrådet vil svare oppdretter så fort det lar seg gjøre og senest innen 21 dager. Kombinasjonen er
gyldig i 6 månder.

4.

Avlsrådet skal hvis de er kjent med det gi skriftlig tilbakemelding til oppdretter om eventuelle ulemper, dvs. at
planlagt kombinasjonen har hunder med for eksempel epilepsi på begge sider, befengt med uønsket lydbilde på
begge sider ol. Eventuelle merknader vil komme frem i eget merknadsfelt i presentasjonen av kullet på breton.no,
hvis oppdretter velger å ikke ta hensyn til avlsrådets bemerkning.

5.

Oppdretter må melde inn til avlsrådet om parring, fødsel og salg til avlsraad@breton.no

6.

Oppdretter må kollektivt innmelde alle valpekjøpere i Norsk Breton klubb til avlsraad@breton.no

Samleindeksen (343 pr. 1.1.2016) vil settes ved årsskifte hvert år da denne er levende. Dette betyr at tallet 686 også vil
forandre seg tilsvarende i alle kategorier av kull. Går den ned har vi en nedgang, og går den opp har vi fremgang.
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Presentasjon på www.breton.no:
•

Alle som er i kontakt med avlsrådet før paring, vil kunne få annonsere på breton.no. Ingen kombinasjoner der
foreldre har HD kan annonseres på www.breton.no

•

Alle som annonserer sine kull, forplikter seg til å melde inn valpekjøpere kollektivt i Norsk Breton klubb.

.
·
Kullene publiseres på følgende måte på Breton.no: (Vedlegg 1)
Kategori 1. Kull anbefalt i henhold til avlsplan (fulldokumentert kvalitet)
•

Begge hundene er oppført på NBK sin liste over godkjente avlshunder. De er da fulldokumentert og har egne
avlsindekser for alle 3 egenskaper.

•

Kombinasjonen skal ha en samlet indeks på 686 eller høyere, det vil si over snittet for avlspopulasjonen.

•

Samlet hofteindeks skal være over 224.

•

Begge hundene skal minimum ha 1 UK eller 2 AK jaktprøvepremie (man godkjenner her tilsvarende premier
oppnådd i Norden, eller utenlandsk jaktchampionat.)

•

Begge hunder skal minimum ha oppnådd Very good eller 1. premie i brukshundklasse eller åpen klasse.

•

Det skal ikke være registrert gemyttmessige avvik avkrysset av dommer på jakt eller i prosaen på utstilling.

Kategori 2. Kull i henhold til avlsplan (dokumentert kvalitet)
•

Begge hundene må ha oppnådd jaktprøvepremie (man godkjenner her premier oppnådd i Norden, eller
utenlandsk jaktchampionat).

•

Utstilling: Begge hunder skal ha oppnådd premie i brukshundklasse eller åpen klasse.

•

Kombinasjonen skal ha en samlet indeks på 620 eller høyere, herunder krav til 224 på hofter. Unntak for bruk av
utenlandsk hund uten indeks, da skal avlspartner ha minst 310, herav 112 på hofter.

•

Begge skal være HD-fri.

•

Det skal ikke være registrert gemyttmessige avvik på jaktprøver eller utstilling, som har medført utestengelse av
NKK*.

Kategori 3. Tilfredstiller NKKs krav til avl. Ikke dokumentert i henhold til NBKs avlsplan
•

En av hundene skal være jaktpremiert.

•

En av hundene skal være utstillingspremiert.

•

Begge hundene skal være HD-fri.

•

Samlet hofteindeks skal være 224 eller bedre. Unntak for bruk av utenlandsk hund uten indeks, da skal
avlspartner ha minst 112 i hofteindeks.

•

For hunder som har manglende egne indekser vil familieindekser føres i parentes.

•

Det skal ikke være registrert gemyttmessige avvik på jaktprøver eller utstilling, som har medført utestengelse av
NKK*.

* Begrenset til uønsket adferd mot andre hunder, eller mennesker.

Evaluering etter 2 perioder
Avlsplanen er et levende dokument som evalueres årlig, med en grundigere evaluering ved planens utløp.

Breton-Info

Side 36

Etter 2 perioder (2016-2020 og 2021-2026) bør det foretas en større evaluering av hovedlinjene i denne planen, slik som i
2015 med en avlskonferanse. Dette for å få et tilstrekkelig antall hunder (sikkerhet i tallmateriale) å evaluere ut i fra.
Resultatet av den evalueringen bør danne grunnlag for det videre avlsarbeidet etter 2026.
I løpet av siste periode (2021-2026) kan det tas stilling til om det også skal gjennomføres en helseundersøkelse som en del
av evalueringen i 2025. Dette gjelder også en eventuell bruka av tilgjengelige DNA tester om nødvendig.

Avslutning
For 10-årsperioden 2004 - 2014 er det under halvparten av kullene som har avlsverdier over gjennomsnittet. Avl er
oppdretteres ansvar og det må felles innsats til for å nå avlsmålene. Det betyr at flere bretoneiere må avle i henhold til
avlsplan, og at noen må velge å avstå fra å avle om hofter er for svake, gemyttet er for dårlig, eller jaktegenskaper og
eksteriør ikke holder mål.
I en tallmessig liten rase som breton er det avgjørende at oppdrettere benytter seg av avlsrådet og følger den linja som er
dratt av klubben. De fleste oppdrettere må følge klubbens avlsopplegg om man skal kunne forvente en avlsmessig framgang
for rasen.
I dette er arbeidet er bruk av indekser avgjørende for å kunne ha kontroll med avlen og for å få forventet framgang i de
ulike egenskapene. Gjennom å legge fram mest mulig informasjon om hundene og et konkret avlsopplegg som ivaretar
oppdretternes ønske om valgfrihet innenfor visse rammer, har vi gode redskaper for å lykkes i å få avlsmessig fremgang.
Denne avlsplanen er et resultat av den dokumentasjonen som ble fremlagt og diskutert på NBK sin avlskonferanse på
Gardermoen november 2015.

Målet er felles:
En liten, rasetypisk, energisk, sunn og trivelig fuglehund.
Den skal være lettdressert, jakte i god kontakt med fører, og finne fugl oftere enn andre.

Neste avlsplan periode er 2021 - 2025, og ny avlsplan skal vedtas i Årsmøte 2021

Sak 6.6 – Fra Styret: Retningslinjer for avlsrådets arbeid.
RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDETS ARBEID.
Vedtatt i Årsmøte 13. februar 2016, og kan redigeres av styret ved behov.

Avlsrådets overordnede oppgaver

Avlsrådets er styrets rådgivende organ i forhold som vedrører avl, og tufter sitt virke på til enhver tid gjeldende avlsplan.

Avlsrådet skal arbeide for å opprettholde en sunn og frisk populasjon ved å holde oversikt over arvelig betingede
sykdommer. Det innebærer rådgivning for å unngå uheldige kombinasjoner.

Avlsrådet skal registrere og gjøre kjent hundenes prestasjoner på jaktprøver og utstilling. I tillegg skal de samle og
offentliggjøre andre avlsrelaterte opplysninger.
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Avlsrådet skal legge til rette for at flest mulig hundeeiere fyller ut ”Egenmeldingsskjema for avlshunder i NBK” som ligger på
breton.no

Avlsrådet skal ta imot og behandle melding om opptak på avlshann og avlstispe listene i Breton Base, og sørge for
oppdaterte lister.

Avlsrådet skal ta imot og behandler meldinger om parringer, og avgjøre kategori for annonsering på breton.no.

Kommunikasjon med AR skal foregå skriftlig på avlsraad@breton.no. Har du ikke E-post kan du ringe avlsrådet, eller få hjelp
av en bekjent.

Avlsrådet skal betjene alle som er medlem i NBK.

Avlsrådets tjenester til oppdretter
•

Oppdretter skal som utgangspunkt finne seg en hannhund på "Avlshann" listen i Bretonbase, og fylle ut ”Skjema
for anbefaling av kull” som sendes inn til AR. Ønsker en å bruke en hannhund som ikke er der, må det fremskaffes
”Egenmeldingskjema for avlshunder i NBK” for denne hunden, og sendes søknad for opptak på listen eller for
kombinasjonen.

•

AR har en normal behandlingstid på 3 uker. AR kvalitetssikrer utfyllingen, og plasserer kullet i riktig
annonsekategori dersom kombinasjonen fyller kravene til annonsering. Hvis ikke orienteres oppdretter om at
kullet ikke tilfredsstiller minimumskravet.

•

Med et godkjent kull følger nødvendig informasjon til annonsering, valpeformidler, kollektiv innmelding osv.

•

Oppdrettere som har behov for hjelp til å finne hannhund, skal bistås med dette, før de fyller ut skjema.

•

Kull som tilfredsstiller minimumskravene kan annonseres på NBKs websider. Kull påføres 1 av 3 kategorier:

1.

Kull anbefalt i henhold til avlsplan (fulldokumentert kvalitet)

2.

Kull i henhold til avlsplan (dokumentert kvalitet)

3.

Tilfredstiller NKKs krav til avl. Ikke dokumentert i henhold til NBKs avlsplan.

Avlsrådets arbeidsrutiner

•

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

•

Avlsrådet skal ha jevnlige telefonmøter der de diskuterer kombinasjoner og videre strategi for avl. Referat fra
møte sendes styret.

•

Avlsrådet skal gjøre informasjon om rasen tilgjengelig ved hjelp av Årboka, internettsidene og Fuglehunden.
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Overgangen til ny avlsplan
I en overgangsperiode vil det publiseres 2 forskjellige kullister.
Godkjente kull, basert på forrige avlsplan, publiseres som før.
Denne kull listen slettes når det ikke er kull på listen lengre.

Alle nye kull som behandles av avlsrådet etter Årsmøte 2016, behandles og publiseres etter nytt system.

RAS og Avlsplan
RAS er NBK sitt strategidokument for raseansvaret tildelt av FCI gjennom NKK. Avlsplanen er en beskrivelse av virkemidlene
for å nå målene beskrevet i RAS.
Det anbefales at det lages en kortere versjon av avlsplanen der alle bakgrunnstall - informasjon flyttes til RAS.
Denne kan legges frem etter at avlsplanen er vedtatt slik at årsmøtet kan ta stilling til og vedta en slik samkjøring av disse to
dokumentene.
Dette vil skape en god balanse mellom RAS som hoveddokument der de lange linjer er trukket opp med nødvendig historikk
og data, og der avlsplanene er verktøyet i det daglige virke for å nå målsetningene i RAS.

Dette dokument erstatter alle tidligere dokumenter knyttet til avl i NBK, herunder retningslinjer for Avlsrådet
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SAK 6.7 – Fra styret: Skjema for anbefaling av kull.
Skjema for anbefaling av kull.
Skjemaet er todelt. Del 1 beskriver hundene. Del 2 skal fylles ut for å finne ut hvilken kategori kullene havner i.
Har oppdretter vært i kontakt med avlsrådet før parring?
JA
NEI
Hvis nei, kan ikke kullet annonseres på breton.no
Del 1 __________________________________________________________________________________
Gjelder tispe
Regnr:
Navn:
Og hanne
Regnr:
Navn:
__________________________________________________________________________________
Tispe
Hannhund
Avlstispe i NBK?
JA
NEI
Avlshann i NBK?
JA
NEI
Eier medlem i NBK?
JA
NEI
Eier medlem i NBK?
JA
NEI
Tispeskjema utfylt?
JA
NEI
Hannh.skjema utfylt?
JA
NEI
3 starter på prøve?
JA
NEI
3 starter på prøve?
JA
NEI
3 stander m/makker?
JA
NEI
3 stander m/makker?
JA
NEI
Utst.premie etter 16 mnd?
JA
NEI
Utst.premie etter 16 mnd?
JA
NEI
Jaktprøvepremiert?
JA
NEI
Jaktprøvepremiert?
JA
NEI
HD-fri?
JA
NEI
HD-fri?
JA
NEI
__________________________________________________________________________________
Hofteindeks tispe:
Hofteindeks hanne:
Sum Hofteindeks:
Jaktlystindeks tispe:
Jaktlystindeks hanne:
Sum jaktlystindeks:
VF-indeks tispe:
VF-indeks hanne:
Sum VF indeks:
__________________________________________________________________________________
Sum indeks tispe:
Sum indeks hanne:
Sum tispe + hanne:
Merk: Egne indekser kun gyldig dersom minst 3 jaktprøvestarter, og 3 stand med makker, egne eller makkers. Hvis
nei på spørsmål om eier og egenerklæringsskjema må dette ordnes før en går videre. Unntak kun for eier og hund fra
utlandet. Hvis nei på samlet hofteindeks må annen partner benyttes.
Del 2
Kategori 1. Kull anbefalt i henhold til avlsplan (fulldokumentert kvalitet)
Har begge 2 AK/BK, VG eller bedre på utstilling?
JA
NEI
Har begge 1UK/2AK/JCH eller bedre?
JA
NEI
Er begge fri for gemyttmessig avvik avkrysset av dommer?
JA
NEI
JA
NEI
Er samlet hofteindeks over 224 ?
Samlet indeks over 686 ?
JA
NEI
Samleindeks:
Merknad:
Hvis alle svar er ja kan en stoppe her, og kullet er «anbefalt i henhold til avlsplan», under forutsetning rett utfylt. Hvis ett
eller flere svar er nei, fyll ut spørsmål lenger ned.
Kategori 2. Kull i henhold til avlsplan (dokumentert kvalitet)
Har begge hundene utstillingspremie?
JA
NEI
Har begge hundene jaktprøvepremie?
JA
NEI
Er begge fri for gemyttmessig avvik som har medført utestengelse fra NKK*?
JA
NEI
JA
NEI
Er begge hundene HD frie?
1. Samlet indeks:
2. Samlet indeks på norsk hund dersom de nyttes utenlandsk hund:
Dersom:
Alternativ 1 over. Er hofteindeks over 224 ?
JA
NEI
Samlet indeks over 620 ?
JA
NEI
Dersom :
Alternativ 2 over. Er hofteindeks 112 på norsk hund?
JA
NEI
Er samlet indeks for norsk hund over 310 ?
JA
NEI
Merknad:
Hvis alle svar er ja kan en stoppe her, og kullet er i «henhold til avlsplan», under forutsetning rett utfylt. Hvis ett eller
flere svar er nei, fyll ut spørsmål lenger ned.
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Kategori 3. Tilfredsstiller NKKs krav til avl. Ikke dokumentert i henhold til NBKs avlsplan.
Har en av hundene utstillingspremie?
Har en av hundene jaktprøvepremie?
Er begge fri for gemyttmessig avvik som har medført utestengelse fra NKK*?
Er begge hundene HD frie?
1. Samlet indeks:
2. Samlet indeks på norsk hund dersom det nyttes utenlandsk hund:
Dersom:
Alternativ 1 over. Er hofteindeks over 224 ?
Dersom :
Alternativ 2 over. Er hofteindeks 112 på norsk hund?
Merknad:

JA
JA
JA
JA

NEI
NEI
NEI
NEI

JA

NEI

JA

NEI

Hvis alle svar er ja kan en stoppe her, og kullet er «ikke anbefalt i henhold til avlsplan», under forutsetning rett utfylt.
Hvis ett eller flere svar er nei kan kullet ikke annonseres.
*Begrenset til uønsket adferd mot andre hunder, eller mennesker.

Over foreligger all nødvendig informasjon om kombinasjonen. Kullet vil bli annonsert på liste i henhold til dette, etter at
NBK har kontrollert og bekreftet kombinasjonen.
Oppdretters forpliktelser:
1.

Når parringen er gjennomført kan kullet annonseres på NBK sin nettside ved å gi avlsrådet beskjed. Melding gis
på: avlsraad@breton.no

2.

Når valpene er født varsler du om kullstørrelse og kjønnsfordeling til valpeformidler. Melding gis
på: avlsraad@breton.no

3.

Valpekjøperne skal kollektivt innmeldes i NBK av oppdretter. Dette gjøres ved å sende navn og kontaktinfo samt
epost-adresse på valpekjøperne til medlemsansvarlig. Melding gis på: avlsraad@breton.no

Vedlegg som vil følge dette kullet:
1.
2.
3.

Utfyllt ”Egenmeldingskjema for avlshunder i NBK” for tispe og hannhund.
Utfylt og godkjent ”Skjema for anbefaling av kull” av avlsrådet.
Annonseinformasjon med premier og avlstall

Forklaring til kategorier.
1. For alle hunder gjelder at eier skal være medlem av NBK. Unntak for hunder i utenlandsk eie.
2. For alle kategorier gjelder at hundene skal være fri for HD og samlet hofteindeks for kombinasjonen skal være minst 224.
Unntak for utenlandske hunder som ikke har indeks.
3. For alle hunder gjelder at eier skal ha fylt ut egenerklæringsskjema for hunden. Unntak for utenlandske hunder.
4. Ingen hund skal ha mer enn 50 valper.
Kategori 1. Kull anbefalt i henhold til avlsplan (fulldokumentert kvalitet)
•

Begge hundene er oppført på NBK sin liste over godkjente avlshunder. De er da fulldokumentert og har egne
avlsindekser for alle 3 egenskaper.

•

Kombinasjonen skal ha en samlet indeks på 686 eller høyere, det vil si over snittet for avlspopulasjonen.

•

Samlet hofteindeks skal være over 224.

•

Begge hundene skal minimum ha 1 UK eller 2 AK jaktprøvepremie (man godkjenner her tilsvarende premier
oppnådd i Norden, eller utenlandsk jaktchampionat.)
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•

Begge hunder skal minimum ha oppnådd Very good eller 1. premie i brukshundklasse eller åpen klasse.

•

Det skal ikke være registrert gemyttmessige avvik avkrysset av dommer på jakt eller i prosaen på utstilling.

Kategori 2. Kull i henhold til avlsplan (dokumentert kvalitet)
•

Begge hundene må ha oppnådd jaktprøvepremie.(man godkjenner her premier oppnådd i Norden, eller
utenlandsk jaktchampionat.)

•

Utstilling: Begge hunder skal ha oppnådd premie i brukshundklasse eller åpen klasse.

•

Kombinasjonen skal ha en samlet indeks på 620 eller høyere, herunder krav til 224 på hofter. Unntak for bruk av
importhund uten indeks, da skal avlspartner ha minst 310, herav 112 på hofter.

•

Begge skal være HD-fri

•

Det skal ikke være registrert gemyttmessige avvik av dommer, på jakt eller utstilling, som har medført
utestengelse av NKK*

Kategori 3. Tilfredsstiller NKKs krav til avl. Ikke dokumentert i henhold til NBKs avlsplan.
•

En av hundene skal være jaktpremiert

•

En av hundene skal være utstillingspremiert

•

Begge hundene skal være HD-fri.

o
•

Samlet hofteindeks skal være over 224.f

Det skal ikke være registrert gemyttmessige avvik av dommer, på jakt eller utstilling, som har medført
utestengelse av NKK*

*Begrenset til uønsket adferd mot andre hunder, eller mennesker.

SAK 6.8 – Fra styret: Egenmeldingskjema for avlshunder i NBK.
Egenmeldingskjema for avlshunder i NBK
For at din hund skal komme på listene må dette skjemaet være fylt ut, og sendt inn til avlsraad@breton.no
For å komme på avlshund listene i BretonBasen må svarene på de første 6 spørsmålene være ja. Å komme på
avlshundlisten viser at hunden er dokumentert i henhold til indeksbasert avl, og avlsplan. Hunden kan allikevel avles på så
lenge den er HD fri og eier er medlem i NBK. Trenger du hjelp til utfylling er avlsrådet behjelpelig med det.
__________________________________________________________________________________
Gjelder hund
Regnr:
Navn:
__________________________________________________________________________________
Tispe
Er eier medlem i NBK?
JA
NEI
3 starter på prøve?
JA
NEI
3 stander m/makker?
JA
NEI
Utstillingspremiert i brukshundklasse eller åpen klasse?
JA
NEI
Jaktprøvepremiert?
HD-fri?
Navn:
Adresse:
Postnummer:
E-post:
Mobiltlf:
Hvis eier ikke er medlem, bekreft med avkryssing at du melder deg inn:
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__________________________________________________________________________________
Egenmelding på hund
I dette skjemaet skal du etter beste evne beskrive din hund slik du opplever den. Skjemaet vil bli arkivert i bretonbase (BB),
og vil være synlig for de som ønsker å se nærmere på din hund. Dette kan være oppdrettere, valpekjøpere eller andre som
vil gjøre seg kjent med din hund eller familien til din hund for å danne seg et helhetsinntrykk av slekten.
Det er viktig å presisere at ingen hunder er feilfrie, alle har noe de kan bli bedre på. Skal vi som raseklubb oppnå fremgang
er vi avhengig av ærlige hundeeiere som også beskriver hundenes svakheter – først da kan vi kombinere avlsdyr til det
beste på kort og lang sikt.
Et eksempel: En tispeeier vil ha valper på tispen sin. Eier opplever at tispa noen ganger kan begynne å lose når hun er ute på
jakt, dette misliker eier. Da vil det være klokt å bruke en hannhund som ikke gjør det, eller kommer fra en slekt som ikke
gjør det.
Sammen kan vi nå mål, oppfylle ønsker og drømmer!
__________________________________________________________________________________
Kort eller lang hale:

Lang

Kort

Kort beskrivelse av hvordan hunden er på jakt:

Kort beskrivelse av hvordan hunden er hjemme og ute blant folk:

Kort oppsummering av hvordan du opplever din hund:

Hva er hundens svakheter:

Hva er hundens styrke:

Egen helsestatus og kjente sykdommer i nær slekt:
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Under ønsker vi at du fyller ut med tallkarakterer for egenskaper. 0-4 ansees som normaladferd.
0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

: forekommer ikke
: forekommer noen ganger, korrigerer selv.
: forekommer, lar seg korrigere/avlede
: forekommer ofte, vanskelig å korrigere/avlede
: Problematisk, et hinder i aktivitet med hunder/ folk
: Stort problem, et hinder for sosial aktivitet / deltakelse på prøver

Egenskap

0-4 normal adferd--------------------------------------------------------------- -----------10 = Stort problem
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verdi

Omgang med
mennesker
Bilkjøring

Stress

Varsler

Bjeffer

Dresserbarhe
t
Reservert i
møte med
fremmede
Omgang med
andre hunder
Loser

Tøff mot
andre hunder
Engstelig

Redsel

Kjønnsdrift

Urolig

Dominant
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Sak 7: Budsjett 2016
2015
403 665
22 750
6 955
54 541
6 450
-19 000
0
-7 244
-36 735
-5 943
-6 336
-11 623
-14 445
-1 840
-6 320
-154 189
-8 957
7 339
-1 461
227 608

Budsjett 2015
410 000
17 500
3 000
30 000
0
-20 000
-2 000
-15 000
-67 000
-10 000
-15 000
-15 000
-15 000
-1 800
-11 200
-160 000
-16 000
8 000
-2 000
118 500

Budsjett 2016
410 000
15 000
7 000
30 000
0
-20 000
0
-15 000
-70 000
-10 000
-10 000
-18 000
-15 000
-2 000
-8 000
-160 000
-15 000
8 000
-2 000
125 000

3100 Salgsartikler
7400 Salgsartikler
Overskudd salgsartikler

23 409
-21 093
2 316

30 000
-30 000
0

25 000
-25 000
0

3800
7105
7604
7708

2 000
-83 423
-14 302
-3 500
-99 225

2 000
-50 000
-30 000
-15 000
-93 000

0
0
-30 000
-15 000
-45 000

3700 Bidrag kalender
6802 Trykking og porto, Kalender
Overskudd kalender

48 300
-34 500
13 800

45 000
-35 000
10 000

45 000
-35 000
10 000

3902 Lotteri Årsmøte
7100 Reiseutgifter, Årsmøte
7200 Opphold/overnatting, Årsmøte
Underskudd årsmøte

7 485
-31 764
-54 155
-78 434

0
-35 000
-55 000
-90 000

8 000
-35 000
-70 000
-97 000

3203
3300
3400
3501
5102
6704
6903
7201
7705

19 399
87 627
10 000
32 000
-7 892
-4 580
0
-80 365
-7 087
49 102

10 000
105 000
10 000
5 000
-5 000
-1 000
0
-100 000
-15 000
9 000

10 000
105 000
10 000
5 000
-5 000
-1 000
0
-100 000
-15 000
9 000

47 700
-17 564

65 000
-30 000

65 000
-30 000

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

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

Parringsavgift
Reiseutgifter evalueringsgrupper
HD/HQ avlesning
Diverse kostnader, avlsrådet
Underskudd avlsrådet

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

3200 Startkontingent, vinterprøve
5100 Dommergodtgjørelse, Vinterprøve
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5200
6600
6700
7606
7607
7701

Andre godtgjørelser, Vinterprøve
Terrengleie, Vinterprøve
Premier, Vinterprøve
NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve
FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve
Diverse kostnader, Vinterprøve
Overskudd/underskudd Vinterprøve

-10 400
-6 360
-4 712
-4 430
-795
-5 772
-2 333

-10 000
-8 000
-4 000
-8 000
-1 000
-4 000
0

-10 000
-8 000
-4 000
-8 000
-1 000
-4 000
0

3201
5101
5201
6601
6701
7608
7609
7706

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

67 650
-19 387
-16 945
-8 580
-4 295
-5 564
-1 073
-11 056
751

70 000
-32 000
-8 000
-10 000
-4 000
-5 000
-1 000
-10 000
0

70 000
-32 000
-8 000
-10 000
-4 000
-5 000
-1 000
-10 000
0

3201
5101
5201
6601
6701
7608
7609
7706

Startkontingent, lavlandsprøve
Dommergodtgjørelse, lavlandsprøve
Andre godtgjørelser, lavlandsprøve
Terrengleie, lavlandsprøve
Premier, lavlandsprøve
NKK Aktivitetsavgift, lavlandsprøve
FKF Aktivitetsavgift, lavlandsprøve
Diverse kostnader, lavlandsprøve
Overskudd/underskudd lavlandsprøve

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

68 000
-15 000
-4 000
-40 000
-5 000
-5 000
-1 000
-9 000
-11 000

3202
3301
3401
6702
6905
7202
7704

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

24 812
88 095
21 600
-5 000
0
-28 512
-74 801
26 194

25 000
100 000
0
0
0
-25 000
-100 000
0

40 000
100 000
20 000
0
0
-30 000
-100 000
30 000

-9 000
-12 249
-21 249

-12 000
-10 000
-22 000

-12 000
-10 000
-22 000

118 530

-67 500

-1 000

7101 Reisetilskudd, NM-Lag
7702 Diverse kostnader, NM-Lag
Underskudd deltagelse NM-Lag
OVERSKUDD
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Sak 8: Innstilling fra valgkomiteen
Valgkomiteen har som NBKs Driftskonsept og prosedyrer tilsier, fulgt det sittende tillitspersonell i NBK i sitt virke.
Tillitspersonene valgt av årsmøtet, gjør etter beste evne en god gjerning for klubben.
Klubben har som policy at habile tillitspersoner 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.
Valgkomiteen er gjort kjent med at leder Hege Meldal ønsker avløsning fra styrevervet, det samme ønsker vår nestleder
Arne Abel Lunde, og kasserer Kenneth Sveen. Jan Åge Harjo og Vidar Berg Hansen ønsker også avløsning. I tillegg har
valpeformidler og ansvarlig for medlemsregistret bedt seg fritatt for vervet. Klubben står foran store utfordringer både med
hensyn til å erstatt de som fratrer sine verv og å tilpasse klubben den nye digitale tiden. Det vi ser som prioriterte oppgaver
i kommende valgperiode er følgende:
1. Overordnet – ha klart fokus på klubbens «indre liv»
2. Få frem klare ansvars- og kommunikasjonslinjer innen styret og øvrige tillitsverv
Klubben har noen nøkkelverv som:
Leder
Kasserer
Sekretær
De som er på valg i år er:
Hege Meldal, Arne Abel-Lunde, Kenneth Sveen, Vidar Berg-Hansen, Hege H. Tidemann og Solfrid Lægdheim.
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 to kvinner som vararepresentant. I tillegg har vi flere kvinner i
nøkkelverv.
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 13. februar 2016:
Olaf Hafstad
Lars Farnes
Ulrik Johnsen
Geir Grønvold
Martin Haugestad
Berit Helø Hauan
Solfrid Lægdheim

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ny for 1 år
Ny for 1 år
Ny for 2 år
Ny for 2 år
Gjenstår 1 år
Ny for 2 år
Ny for 2 år

Kenneth Sveen
Britt Halvorsen

Varamedlem styre
Varamedlem styre

Ny for 1 år
Ny for 1 år

Som det fremgår av VK’s forslag, har vi tillatt oss å foreslå, ikke bare personer til styret, men også hvem som VK foreslår skal
inneha funksjonene som leder, nestleder, sekretær og kasserer. Dette er kun et forslag og det blir opp til det nye styret å
konstituere seg.
Samtlige foreslåtte er forespurt og har takket ja.
Revisorer:
Asbjørn Johnsen
Marit Paulen
Varamedlem:
Fred Mikalsen
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Valgkomiteen for forestående valg i 2016 har bestått av:
.
Kjell Engen, leder, Anders Ellefsen, Gunnar Handberg og Geir Håvard Ingdal som varamann

Valgkomiteens forslag inneholder 4 nye navn som herved presenteres:
ULRIK JOHNSEN
Født: 18.07.1988
Adresse: Elvhusvegen 3, 9020 Tromsdalen
Mobil: (+47) 977 23 643
E-post: ulrik.johnsen88@gmail.com

2010- 2013

Universitetet i Tromsø (UiT)

Bachelor i radiografi

2007-2010

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bachelor idretts- og samfunnsvitenskap

2004-2007

Rå Videregående Skole, Kvæfjord Kommune

Idretts-/Allmennfaglig retning

LITT OM MEG
27 år og jobber som radiograf i Tromsø hos Curato Røntgen. Har samboer og en datter på 1,5 år.
Har en stor lidenskap for jakt og fiske, og 10. september er årets definitive høydepunkt.
Har vokst opp med irsksetter i familien da jeg var yngre, men endte noe tilfeldig opp med at min første hund ble en breton
fra Tor Eivind Båtnes i 2013. Reisavannet’s ZB Blaze, og det har jeg aldri angret på.
Fikk fort smaken på fuglehundprøver og skal ha debut i VK over nyttår.

Fikk forespørsel om jeg kunne tenke meg å bidra i NBK og ser på dette som en spennende oppgave og fin mulighet til å bli
kjent med flere som synes at breton er best ☺
Berit Hauan Helø
Mail: berithhelo@gmail.com, tlf. 911 71 928
Jeg er ei dame på 47 år som bor på Kvaløysletta (Tromsø) sammen med min samboer Fred og barna våre; Vegard (15 år) og
Hedda (12 år). I 2012 fikk vi vår første hund, FA Storbakkens Skott, selvfølgelig en breton :-)
Jeg er utdannet revisor og har 5 års jobberfaring som revisor og deretter 13 år som regnskapssjef i et fiskerikonsern i
Tromsø. Her satt jeg også i styret i 6 år. Nå jobber jeg ved administrasjonen i Tromsø Ryttersportsklubb som er en av de
største klubbdrevne ridesenter i landet, med over 500 medlemmer. Har bla. hatt ansvar for medlemsregistreringen i
klubben og innføringen i KlubbAdmin. I mine yngre dager var jeg også medlem av styret i Ballklubb Tromsø
(volleyballklubb).

Britt Halvorsen
Alder: 46 år
Mail: britt.halvors1@gmail.com
Tlf: 928 43 912
Jobb: Oslo Handelsgymnasium
Hunder: Jeg har hatt Breton siden 2004, Vanity Echo, eller Jacque som han ble kalt (ENGBJERGVEJS PITT - VANITY
CHASSEUSE) var min første hund. Jeg har nå Jenny I Du Petit Odon (D'gi De La Plume Picarde - FAN DU PETIT ODON) som
jeg hentet i Frankrike for litt over ett år siden, hun er nå blitt 19 mnd gammel og har allerede hatt masse glede med henne.
Jakt: Jeg tok jegerprøven i 2007 og siden har jeg vært på jakt sammen med 4 andre flotte damer land og strand rundt. Det
er vel ikke selve jakta som trigger meg, men opplevelsene med hund på fjell og i skog som drar min interesse.
Prøver: Reiser stort sett Østlandet rundt på utstilling, jakt- og apportprøver, og trives veldig godt med dette. Når iveren blir
for stor så tar jeg også turen nordover ☺.
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Mine verv:
Østlandsgruppa for Norsk Breton Klubb (2010 – d.d.), som fast medhjelper på valpeskuet, Fellesutstillinga for fuglehunder,
og med hovedansvar for familietreffet som hvert år er på Halsnes.
Sekretær i styret for Romerike Fuglehundklubb (mars 2009 – mars 2011).
I år 2000 tok jeg et kurs i hundemassasje - teori og praksis, hundens ytre muskler, stress hos hunder.
Geir Grønvold:
mobil: 95778733
e-post: geir.gronvold@gmail.com
Årgang 1961. Bor i Gjerdrum sammen med kona, Anita Wennemo. Vi har to voksne barn, Oda og Åsmund.
Til daglig jobber jeg som systemutvikler i Nets Branch Norway.
Kjøpte min første breton/hund for ca. 16 år siden og er nå i besittelse av nummer 4, ei tispe på under året. Jeg var veldig
aktiv med mine to første, både på jakt og jaktprøver, men to aktive unger medførte nedtrapping av denne aktiviteten.
Jeg har noe erfaring med tillitsverv fra tidligere, herunder 2 års som leder av Rælingen Jeger- og
Fiskerforening, 1 år som kasserer i Gjerdrum O-lag, også aktiv i DK Østlandet i en periode forrige tiår

Styrets forslag til valgkomite:
Kjell Engen
Gunnar Handberg
Anders Ellefsen

Leder
Medlem
Medlem

Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år

Geir Håvard Ingdal

Varamedlem

Gjenvalg 1 år
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Husk at NBK Landstreff 2016 arrangeres av DK Hordaland 24-26. juni.
DK Hordaland har gleden av å ønske velkommen til Herdla Fort i Askøy kommune 24. – 26. juni 2016.
Askøy ligger rett nord for Bergen. Landstreffet har base på Herdla Fort med muligheter for innkvartering på fortet i 4
mannsrom. Har du egen bobil, campingvogn, lavvo eller telt kan du selvfølgelig bo i det. Det er også mulighet til å bo på
Lauvøy feriesenter.
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 2-4. april – flotte terreng
Fredag: UK – AK Lørdag: UK – AK – VK Søndag: UK – AK – VK
Hovedkvarter/overnatting Ålen Alpinsenter
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.
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STØTT VÅRE SPONSORER:
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