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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 11. FEBRUAR 2017 med festmiddag og en del sjølskryt.  

 
Styret inviterer til årsmøte på Gardermoen Airport Hotel, lørdag den 11. februar 2017 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 2017” innen 6. februar 2017. Det må også gis beskjed til Geir Grønvold på e-post: geir.gronvold@gmail.com  
 
Overnatting og eventuell lunsj for de som ikke er spesielt invitert av kubben, ordnes av den enkelte direkte med hotellet. 
 
Program: 
 
Lørdag 11. februar: 
12.00 – 12.45 Lunsj 
12.45 – 14.00 Åpning og velkommen v/leder og paneldebatt 
14.15 – 15.30  Paneldebatt/ Informasjon fra styret og AR   
16.00 – 18.30 Årsmøte 
20.00 –      Festmiddag 
 
Søndag 12. februar: 
10.00 – 12.00 Konstituering av styret 
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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 2016 med revisorberetning, side 21. 
 
Sak 5. Kontingent 2017, side 23. 
 
Sak 6.      Saker fremmet til årsmøtet, side 24. 

6.1 - Opprettelse av prosjektarbeid, side 24. 
6.2 - Tillitsmannsarbeid og grunnprinsipper i vårt arbeid, side 26. 
6.3 - Innavlsgrad på kull-lista for alle kull og fiktiv stamtavle, side 26.  
6.4 - Revidering i delpunkt om diagnosekrav for HD frihet, side 26. 
6.5 - Forslag om fjerning av kravet om kjent status for hofteleddsdysplasi på foreldredyr, side 28. 
6.6 - For at flere bretonkull skal markedsføres gjennom NBKs hjemmeside må noe gjøres, side 29. 
6.7 - DNA-TEST av importerte hunder, side 29. 
 

Sak 7. Budsjett 2017, side 30. 
 
Sak 8. Valg – se valgkomiteens forslag, side 32. 
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Forretningsorden for årsmøte i Norsk breton klubb 

 
Denne forretningsorden et supplement til klubbens lover og beskriver den praktiske gjennomføringen av årsmøtet og 
etterfølgende protokollføring og er til hjelp for møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere. Årsmøtet kan på 
ethvert tidspunkt endre forretningsorden. 
 
1. Åpning/konstituering.  

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

2. Godkjenning av innkalling og sakliste/dagsorden 

 

Det vises til klubbens lover § 3.3. Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Styret 

skal kalle inn til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkomne saker må ha vært styret i hende seinest 5 uker før 

møtet. Hvilke saker som årsmøte må behandle, går fram av klubbens lover. 

 
3. Valg av møteleder 

 

Styret skal ha forberedt forslag på møteleder, men det kan også komme forslag fra salen.  

Møteleder overtar så ledelsen av årsmøtet.  

 
4. Valg av referent(er), tellekorps og to (2) til å undertegne protokollen 

 

Styret skal ha forberedt forslag på referent(er), men det kan også komme forslag fra salen. 

Møteleder ber om forslag fra salen på tellekorps og to (2) til å undertegne protokollen. Det skal velges to (2) eller fire 

(4) til tellekorps. 

 
5. Møteleders oppgaver 

a. Gi praktisk informasjon om gjennomføring av møtet, debatten og tidsramme 

b. Passe på at de som har tegna seg på talerlista får ordet i riktig rekkefølge. Møteleder kan utpeke en 

medhjelper til å holde orden på talerlista. 

c. Passe på at talerne holder seg til saken 

d. Motta og holde orden på innkomne forslag under møtet 

e. Styre, sette strek og avslutte debatten 

f. Passe på at årsmøtet gjennomføres og vedtak fattes i henhold til klubbens lover 

g. Innlede kort til hvert punkt på sakslista og gi ordet videre til forslagsstiller eller hovedtaler 

h. Kunngjøre avstemmingsresultat og gjengi vedtak som avslutning av hver sak 

i. Passe på at skisserte tidsramme overholdes 

j. Forsikre seg om at referent og protokollunderskrivere har fått med seg alle vedtak og antall stemmer 

 
6. Referentens oppgaver 

 
Referent(er) skal skrive protokoll fra årsmøtet. I protokollen føres nøyaktig ordlyd i alle forslag, vedtak med antall 
stemmer for og i mot og protokolltilførsler.  
 
Referenten(e) kan i tillegg føre inn momenter fra innlegg under de enkelte sakene.  
 
Referenten(e) ferdigskriver protokollen innen 2 uker etter at årsmøtet er ferdig og er ansvarlig for å sende den til de 
som skal undertegne protokollen. 
 
Norsk breton klubb har en mal for årsmøteprotokoller. 
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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 

 
7. 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. 

 
8. 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 

 
9. 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. 

 
10. 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). 

 
11. 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 Olaf Hafstad leder, Lars Olaf Farnes nestleder, Geir Grønvold kasserer, Ulrik Johnsen 
sekretær, Martin Haugestad, Solfrid Lægdheim og Berit Hauan Helø DK-ansvarlig. Vararepresentanter: Kenneth Sveen og 
Britt Halvorsen 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. Avlsråd, Svein Hjelle (leder) Randi Mathisen og Christopher Høstmælingen var i avlsrådet 
fram til 22.04.16. Nytt avlsråd fra 22.04.16.  Øyvind Nagelhus leder, Ronny Sagmo og Brian Herje. Datautvalget har bestått 
av leder Arne Klingsheim, Bjørn Sakariassen, Tor Einar Jørgensen, Raymond Dalen, Thorstein Bjørnstad og Brian Herje 
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen, Monica Thallhaug og Lars Farnes. Redaktør Fuglehunden: Marit Krohg  
Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Anne Grethe Bakkevold.. Ansvarlig for 
medlemsregisteret både som service mot medlemmene og koordinator mot NKKs sentrale register: Britt Halvorsen. 
Utenlandskontakt: Lars Farnes 
 
Styrets arbeid i 2016 
Styret har i 2016 arbeidet med ordinær drift av klubben. Pr. 31. desember 2016 var medlemstallet 967 og ved samme tid i 
2015 var dette 982.  
 
NBK gir høringsuttalelser i saker utsendt av NKK eller FKF, enten til FKF eller via raseutvalget (RU). 
 Samarbeidet med de øvrige klubbene i RU fungerer meget godt.  
 
AR og datagruppa har i 2016 rapportert direkte til styret. 
 
Økonomi 
Klubben har en oversiktlig økonomi med enkelte store faste utgiftsposter. I 2016 har klubben blitt drevet med et betydelig 
overskudd i forhold til budsjett. DK-enes aktiviteter har bla. bidratt til overskuddet. Det har i 2016 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 takke DK-ene for innsatsen.  
 
Styremøter: Styret har i 2016 avholdt 10 styremøter og behandlet 29 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle 
styremøter, og varamedlemmene deltar rutinemessig på styremøtene. Styret har i den grad det har vært mulig, benyttet 
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.  
 
Representasjoner 
Klubben har vært representert på FKFs Fuglehundting ved Olaf Hafstad og Lars Farnes. Olaf Hafstad og Lars Farnes 
representerer NBK i raseutvalget (RU). Øyvind Nagelhus representerer NBK i felles avlsråd (FA). Klubben er representert i 
FKFs dommerutvalg ved Nils B Skaar. 
 
NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske breton klubben (AICEB) i 2016.  
 
Prestasjoner 
På NM lag har rasen vår gjort det meget godt i 2016. NM Lavland lag ble det en meget sterk andreplass. NM Høyfjell lag ble 
det en meget god tredjeplass og NM Vinter lag ble det en flott fjerdeplass. 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 jaktprøver har dette året samlet 29 championatpoeng, en meget god prestasjon.  
Styrets gratulasjoner til eier og oppdretter Anders Ellefsen. 
 
Utmerkelser 
Tor Einar Jørgensen ble tildelt gullmerke på årsmøte den 13.02.2016.  
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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 2016, 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! 
 
NBK arrangerte lavlandsprøve for første gang i Skogbygda 21. – 23. oktober. 2016. 
Dette ble en meget vellykket prøve.  
Fulle partier alle dager og bra med fugl. UK/AK alle dager og VK lørdag. 
Breton var meget godt representert på prøven. Det ble også svært mange Breton på premielisten. 
Noe som er svært gledelig. Neste Lavlandsprøve er allerede planlagt og vil bli noe utvidet. 
En stor takk til prøvelederne. 
 
Landstreff 
Landstreffet 2016 skulle vært holdt på Myrbø ved Bergen. Men ble dessverre avlyst pga. meget lav påmelding. 
Dette synes styret er meget leit.   
 

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 og rasens spesielle behov er nå i varetatt.  Datagruppen gjør en stor jobb for å holde BB oppdatert.  
Styret takker for meget god 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 2016 har DK`ene i Vestlandet nord og Finnmark øst bedt om 
avløsning.  Styret takker de avgåtte DK`ene for innsatsen og ønsker de nye velkommen.  
 
Samarbeid med andre raseklubber 
Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom raseutvalg (RU) og felles avlsråd (FA). Raseklubbene tilstreber å gi 
felles høringsuttalelser til NKK via FKF i de fleste saker. NBK samarbeider også i stor utstrekning med distriktsklubber om 
dressurarrangement, samlinger etc. 
 
Internettsidene 
Høsten 2014 ble layout på klubbens nettsider www.breton.no endret.  
2016 har nettsida i hovedsak vært uendra.  Det er i gjennomsnitt ca. 25 000 treff per måned på sidene, men med en topp på 
opp mot 33 000 treff i måneden midt i jaktprøvsesongene. Året sett under ett er det Forsiden/arkiver som er suverent mest 
lest. Der etter kommer kulloversikt, bretonbasen og sidene som omhandler avl.  
 
Bretonkalenderen 2017 
Kalenderen for 2017 ble sendt ut til alle medlemmer i desember 2016. 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 2016 bestått av leder Svein Hjelle, Randi Mathisen og Christopher Høstmælingen fram til 22.4.16.  
Nytt avlsråd fra 22.04.16.  Øyvind Nagelhus leder, Ronny Sagmo og Brian Herje 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. 
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Bladet Fuglehunden 
Styret takker også dette året Marit Krogh for utmerket arbeid med våre sider som er allsidige og interessante.  
Marit har vært vår redaktør i 10 år. Styret er meget takknemlig for all den innsats Marit har lagt ned i disse årene. 
 
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. Britt Halvorsen har her gjort en meget god jobb for klubben.  
Valpeformidling 
Anne Grete Bakkevold har vært klubbens valpeformidler i 2016, en viktig rolle ettersom dette kan være nye bretoneieres 
første møte med klubben vår.. Styret viser til egen rapport. 
 
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2016. 
 
 

Olaf Hafstad  Lars Farnes  Kenneth Sveen  Britt Halvorsen  Berit Hauan Helø 
         
Geir Grønvold  Martin Haugestad  Ulrik Johnsen  Solfrid Lægdheim   

 
Årsrapport fra avlsrådet 
 
Rapport fra avlsrådet 2016 
Fram til våren 2016 bestod AR av Svein Hjelle (leder), Randi Mathisen og Christoffer Høstmælingen. I samband med 
sjøsetting av den nye avlsplanen tilkom et nytt AR bestående av Ronny Sagmo, Brian Herje og Øyvind Nagelhus (leder). I en 
kortere periode arbeidet det nye AR i en slags overgangsform, der hensyn ble tatt til vedtak fattet av det «gamle» AR. Fra 
sommeren av har vi kun arbeidet etter den nye avlsplanen. 
Arne Klingsheim og Martin Haugestad har vært velvillige bidragsytere med viktig informasjon når vi har behøvd hjelp. De 
har gjennom mange år opparbeidet mye kunnskap som vi har stor nytte av i våre vurderinger. 
Øystein Ahlstrøm har også i år hentet ut bilder fra NKK. Disse ble avlest av Ingrid Hansen fram til sommeren, deretter blir 
nye bilder framover avlest av Øyvind Nagelhus i Bollnäs, Sverige. 
Arne Klingsheim har scannet inn jaktprøvekritikkene med hjelp av Brian Herje og Thorstein Bjørnstad. Disse kan leses i 
Bretonbasen. 
Valpe formidler har vært Anne Grete Bakkevold. Monica Tallhaug har renskrevet alle mottatte  utstillings-kritikker.  Mye 
godt og omfattende arbeid er også utført av datagruppa og årbokkomiteen, arbeid som er uvurderlig i et historisk 
perspektiv. 
Tor Einar Jørgensen har oppdatert valpe-listen på breton.no fram til i høst da AR overtok denne oppgaven. 
Alle skal ha stor takk for arbeidet de har gjort, med bidrag fra alle kanter blir klubben sterk! 
 
Møter og aktivitet: 
AR har under året hatt jevnlig kontakt og forsøkt løse forespørsler om kull på en effektiv måte. I og med at den nye 
avlsplanen ble tatt i bruk og strengere krav innført – medførte dette at et tidligere «godkjent» kull ble avvist. Utover dette 
har ikke de strengere kravene ( spesielt med tanke på HD/HQ) medført større problemer i vårt arbeid, det har gått mye 
lettere enn først antatt. 
AR er i kontakt med hverandre gjennom sosiale medier, Skype og SMS og telefonsamtaler.  
I november gjennomgikk Øyvind Nagelhus en «utdanning» i HQ metodikken i Giessen, Tyskland, hos professor Reiner 
Bueing. Fra nå av er Øyvind avleser av HQ status. 
 
Årets hunder i 2016 
Årets unghund:   Jerpsetras Lala, Axel Clausen 
Årets kombinerthund:     NJCH NJ(K)CH Reisavannets J A Kaos – Jan E Jensen                                                                                                                                                  
Årets hund jaktprøver:    NJCH NUCH Orreskogens E Lisa – Anders Ellefsen                                                           
Årets hund utstilling:     NUCH Omasvarre’s AJ Orion - Lars Kvaal og Emilia Pesla 
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Fødte kull i 2016 
 
NAVN FAR 
 

NAVN MOR 
 

          Antall 
 

EIER mor 
 

Reisavannet's Zb-sam Tromsørypa's Am Tea 9 Skjæran, Per Johnny 

Iver De Passemarais Cessna Av Sáráhkká 4 Bakkevold, Anne Grethe 

Reisavannet's Ja-kaos Theia 5 Lillevik, Freddy 

Sofus Raunakkens Ta Roma Røvarlægg 2 Sagmo, Ronny 

Raunakkens Cox Ismenningens A-lotta 7 Kolsvik, Terje 

Ari Brufjorden's Brita 2 Nævdal, Terje 

Ari Brufjorden's Isy 6 Hjelle, Svein 

Raunakkens Turbo Geilane's H-silva 4 Øvreseth, Geir Olav 

Tinderypen's Odin Litjåsen's Rikke 4 Handberg, Gunnar 

Tromsørypa's Ad Tim Aisha 4 Olafsen, Roger 

Tromsørypa's Ad Tim Sætertunets Mille 7 Herje, Brian Johan 

Cristiano Santo Av Sáráhkká Tilleråsen's Pia 1 Jenssen, Gunn 

Raunakkens Turbo Ah Amica 7 Høines, Paul Åge 

Midtfjellets E-barack Pita 5 Sørum, Jan 

Raunakkens Turbo Red Garlic's Mozarella 7 Hagen, Per-Egil 

Omasvarre's aj Orion Tulla 5 Guttormsen, Trond 

Reisavannet's D-hårek Donna 10 Engelstad, Arild 

Max Odin Stenhøj R Molte 5 Middelhuis, Tom Antonius 

Mørkvedmarkas Tico Raunakkens Flora 3 Finseth, Bjørn 

Raunakkens Turbo Sætertunets Tyra 8 Aalberg, Frode 

First Bullet Samson Sorensen U S Cali 6 Aurebekk, Jon 

Orreskogen's C-kompis Brekkesagas Tiri 4 Trane, Ingvild Dahl 

Vinterfjellets Bp Captain Morgan Indi De Fresnel 6 Jørgensen, Tor Einar 

Felix Kamvatnet's Hipp Hurra 6 Vedeler, Anne-lise 

First Bullet Samson Sorensen Reisavannet's Zb-mary 5 Båtnes, Tor-Eivind 

Orreskogen's B-røm Ruth 6 Tidemann, Morten 

Nelson Vinterbergets Black Velvet 10 Rønning, Arvid 
 
 
Dette gir 148 valper fordelt på 27 kull – hvilket gir et snitt på ca 5,5 valper per kull. 5 av disse kullene har ikke gått gjennom 
AR, og ett er gjennomført mot AR’s vilje. 
Når det gjelder kull-listen er denne kun preliminær, så den skal ses på som ufullstendig så langt ( per 10/1 2017) 
 
Importer 
 
Etter hva vi kan tolke av listene fra NKK, er det importert til sammen 19 valper til Norge. 
Det er ellers brukt 1 utenlandsk hannhund  på en norske-eid tispe. 
 
Utstilling og eksteriør 
 
I årets oversikt over utstillingsresultater kan vi se at av 222 starter har 47% (52 i 2015) Excellent, 36% (30 i 2015) Very Good. 
Det er utdelt 64 Cert. I 2016 har 83% altså oppnådd de to høyeste premiegrader, motsvarende tall for 2015 var ca. 82%. 
 
Jaktprøver og -premieringer. 
 
Våre bretoner har hatt et meget godt år, spesielt bra var vintersesongen. 170 premier ble nytt rekord for rasen, satt denne 
vinteren. Rekorden fra 2015 var på 154 premieringer. I år ble det utdelt 15 stk. 1 UK (21 i 2015), 15 stk. 1.AK (10 i 2015) og 
hele 17 1 VK (9 i 2015) 
 
Høsten på fjell ble noe skuffende med totalt 75 premieringer. 4 hunder oppnådde 1 UK (13 i 2015), 6 fikk 1 AK (18 i 2015) og 
7 fikk 1 VK (9 i 2015) 
 
Lavland ga 44 premieringer der 8 av disse er 1 UK (3 i 2015) . Det er utdelt 3 premier 1 AK (2 i 2015) og kun en har fått 1 VK 
(1 i 2015) 
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Skog ga 11 premier hvorav 3 oppnådde 1 AK (5 i 2015) 
 
Samlet blir dette 130 premieringer på høst, mot 113 året før 
 
OBS! Samtlige tall både i prosa og tabell er noe usikre enda 
 
 
Starter og premieprosenter 2016  

Klasse UK Pr. Pr% AK  Pr. Pr%  VK Pr. Pr% Alle Pr. Pr% 

Vinter 162 58 35,8 292 71 24,3 280 41 14,6 734 170 23,2 

Høst 129 17 13,2 170 32 18,8 153 26 17,0 451 75 16,6 

Lav 50 23 46,0 68 13 19,1 35 8 22,9 153 44 28,8 

Skog ---- --- ------ 57 11 19,3 ----- ----- ------ 57 11 19,3 

Sum 341 98 28,7 587 127 21,6 468 75 16,0 1395 300 21,5 

 
NM Lag-konkurranser. 
 
NM Vinter Lag I år startet Tromsørypa's P E Hero, Stig Edvinsen, Sofus, Brian Herje og Tromsørypa's Ad Tim, Per Johnny 
Skjæran som rasens representanter. Hederlig innsats ga en 4de plass! 
 
NM Høyfjell Lag på Kongsvold. Her ble bretonlaget nr. 3! Tromsørypa’s Pa Liz, Per Johnny Skjæran, Orreskogens’s Lisa, 

Anders Ellefsen og Raunakkens’s Cox, Nils B Skaar. Lisa ble nr 2 individuelt, og dette er en fremragende prestasjon!  

NM Lavland Lag i Østfold. Deltagere her var Morten Tidemann med Orreskogens B Røm, Stian Aaserud med First des 
Grandes Concises («Rappen»), og Anders Ellefsen med Orreskogens E-Lisa.  
Bretonlaget ble nr. 2, bare få poeng bak pointerlaget - som tok hjem seieren på en eiedommelig måte. Røm ble 
konkurransens nest beste hund, også det en fremragende prestasjon. 
 
Årets NM-lag resultater har vært meget oppløftende for klubben, og vi takker engasjerte medlemmer for at de stiller opp og 
skaper positiv atmosfære rundt vår lille - men akk så gode rase! Vi er fullt på høyde med de beste av de andre! 
 
Høystatusløp, premieringer 
 
Arctic Cup:  Vakkuniva Tarzans TS Marta, eier Jaokim Haugen ble nr 5 i finalen 
 
Sør Norsk Unghundmesterskap:  

Jerpsetras Lala, eier Axel Clausen, vant denne konkurransen!! 
 
Norsk Derby:  10 bretoner startet, men kun en hund oppnådde premiering, Suhlegan Leo, eier Benn  A Båtvik, med 

4.premie fra kvalifisering. Leo kom seg som eneste breton til finalen uten å lykkes der. 
 
Forus Open:  To hunder i finalen uten å lykkes: Andre Fleskheller med Kamvattnets Bella og Morten Løken med 

Kvikksteps Mon Amie. 
 
Unghund G.P. Morten Løken til finale med Mon Amie – men dessverre uten premiering der. 
 
NM Vinter: Vakkuniva Tarzans TR Tiff med eier Gunnar Guttormsen fikk 3 VK kval samt 1 VK m CK i semifinale. 

Sammen med Sofus til Brian Herje og Kattugglas Buster til Geir H Ingdal var Tiff med og utfordret de andre 
finaslistene, uten å lykkes. Kun to premieringer i finalen 

 
NM Høyfjell  Prøvens første dag var en stor bretondag da Tromsørypas AD Tim med Per Johnny Skjæran og 

Orreskogens B Røm med Morten Tidemann begge fikk 1 VK m CK! Eivind Winther med Kvikksteps Mira 
bekreftet bildet med en flott 2 VK, og hun var også den eneste breton som klarte å gå hele veien fram til 
Finalen! Til tross for en fin innsats ble det dessverre ingen premiering denne gang. 

 
NM Lavland Kurt Landau oppnådde her 4 VK kval, og Øyvind Nagelhus fikk samme dag 1 VK på sin Suhlegan Jagger. 

Ingen breton til finalen. 
       
Vi må være godt fornøyd med disse resultatene, selv om det hadde vært fint med individuelle 
plasseringer i de store VK finalene – og kanskje fremst da på Kongsvold og lignende arenaer. Uten 
tvil er slike prestasjoner av stor betydning som signaler for rasenes kvaliteter, og dermed viktig  
for rasens posisjon i almenhetens øyne. For rasens fortsatte ekspansjon i de rette kretser er 
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prøveresultater i de store konkurransene den absolutt viktigste faktor i et land som Norge. 
 
Nye jaktchampions 
 
Våre jaktchampioner er klubbens gallionsfigurer! Ståa i en raseklubb defineres av mange gjennom antallet Jakt champions 
Det er derfor viktig at vi kan få noen slike hvert år, dermed er man i rampelyset.  
Å oppnå tittelen krever mye av avlsarbeid, naturlig talent, ambisjoner, nedlagt tid og kostnader i form av dressur og trening 
av hunden.  
Kravene for denne utmerkelsen er meget høye. Selv om det i de senere år har kommet et antall nye jakt champions i vår 
klubb, så har det i et historisk perspektiv vært å betrakte som nesten en umulighet å nå så langt med en breton.  
 
Vi vil med dette derfor med glede gratulere følgende til nye jakt champions i året som gikk: 
 
*Tromsørypas AD Tim ( Delos Vom Schwanenberg- Alaska Dei Fiorindo)  
Oppdretter og eier: Per Johnny Skjæran og Britt Olsen 
*Tromsørypas PA Liz ( Reisavannets B Aylo – NSUCHBekkaurens Pia)  
Oppdretter og eier: Per Johnny Skjæran og Britt Olsen 
*Orreskogens E Lisa ( Elvis Du Bois Courcol – NJCH Reisavannets Guri)  
Oppdretter og eier: Hege og Anders Ellefsen 
*Reisavannets JA Kaos (Alex dei Fiorindo  Reisavannets B Java) 
Oppdretter Tor Eivind Båtnes, eier er Jan Erik Jensen 
 
Følgende har oppnådd kombinert-championat, jakt: 
*Kvikksteps Mira (Orreskogens B Røm – Femme Fatale de la Source aux Perdrix)  
Oppdretter Morten Løken, eier Eivind Winther 
*Rypkleppens D Drekkes Tequila (NSE JCH NSEUCH Bekkaurens D Stoy – Rypkleppens A Runa) 
Oppdretter og eier Tor Einar, Anne Merete og Andreas Jørgensen 
 
Både Tromsørypas AD Tim og Orreskogens E Lisa er dessuten Utstillingschampioner og kan dermed titulere seg som Norsk 
Dobbel champion! 
 
Nye elitehunder 
 
Elitehundregisteret er i 2016 oppdatert med 17 nye hunder. En Elitehund er 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:  
*Vinterfjellets BP Lucky Lucy, eier Knut Anton Karlsen 
*Vinterfjellets BP Captain Morgan, eier Andreas Jørgensen 
*Vinterfjellets Sør Alex, eier Kurt Landau, Heidi Johansen 
*Tromsørypas AM Amber, eier Lars Kval, Emilie Pesla 
*Kamvatnets Mamma Mia, eier Hedda Næs 
*Mørkvedmarkas Vilma, eier Børge Andreassen 
*Reisavannets US Mikko, eier Per Arne Hasselvold 
*Tromsørypas PA Max, eier Øystein Gamst 
*Tromsørypas PA Vega, eier Tore Dreyer 
*Tromsørypas PA Liz, Per Johnny Skjæran, Britt Olsen 
*Tea, eier Trond Guttormsen 
*Vinterfjellets Frøya, eier Rolf E Igeland 
*AH Anila, eier Arne Klingsheim 
*Orreskogens D Yr, eier Marit Krogh 
*Orreskogens D Gry, eier Hege og Morten Tidemann 
*Reisavannets JC Zack, eier Karl Andre og Sissel Evensen 
*Storbakkens FA Vinna, eier Vidar Berg Hansen 
 
Nye utstillings champions 
 
*Iver de Passemarais (Faust de Passemarais – Enjoy des Bords d’Lorb) oppdrettere Stalter,  
eiere Anne Grethe Bakkevold og Rolf Sarre 
Iver er også Nordisk Utstillings champion! 
*Orreskogens B Maia (Uman du Bois Courcol – NJCH Reisavannets Guri) oppdrettere og eiere er  
Hege og Anders Ellefsen 
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*Vinterfjellets Sør Alex (NUCH Hot Chili – Bråkebøtta Pippa)  
Oppdretter og eier: Heidi Johansen og Kurt Landau 
*Omasvarres AJ Orion (Jambo de Casa Ato – Tromsørypas AM Amber)  
Oppdretter og eier: Emilia Pesla og Lars Kvaal 
*Orreskogens E Lisa ( Elvis Du Bois Courcol – NJCH Reisavannets Guri) (Se omtale Jakt Championat) 
Oppdretter og eier: Hege og Anders Ellefsen 
*Tromsørypas AM Amber ( Bekkaurens Mailo – Alaska dei Fiorindo)  
Oppdretter: Brittt Olsen, Per Johnny Skjæran. Eiere Emilia Pesla og Lars Kvaal 
*Gengiskan (?-?) – Argenti Danilo 
 
Vi gratulerer!! 
 
Jaktegenskaper. 
Jaktlyst og viltfinnerevne.  

År Jaktlyst 
–total 

Jaktlyst 
vinter 

Jaktlyst høst 
Samlet (HF,S,L) 

Antall 
stand 

Vf –
total 

Stand 
vinter 

Vf 
Vinter 

Stand 
høst 

VF 
høst+lavland 

-16 4,38 4,46 4,31 930 3,46 580 3,48 350 3,45 

-15 4,45 4,51 4,38 852 3,57 563 3,56 289 3,59 

-14 4,32 4,39 4,23 726 3,31 469 3,02 307 3,22 

-13 4,33 4,37 4,30 551 3,54 286 3,21 292 3,53 

-12 4,26 4,38 4,15 627 3,53 408 3,51 219 3,56 

 
Som vi ser av tabellen er situasjonen noenlunde stabil. Kun små forandringer mellom årene, mens sesongvariasjonene er 
mer interessante. Det er vanskeligere å få høyere score på jaktlyst på høsten, likeså er sammenhengen mellom jaktlyst og 
viltfinnerevne noe svakere på vinteren. I utvelgelse av avlsdyr er prestasjoner og premieringer på høstprøvene sannsynligvis 
det viktigste kriteriet for en effektiv og framgangsrik utvikling av bretoner som jakthund. 
            
Helse.   
Breton i Norge er fremdeles en sunn og frisk rase. Dette støttes også av den helseundersøkelsen som er foretatt i samband 
med den nye avlsplanen som gjelder fra 2016. 
Sorgebarn nr 1 – Hofter: 
I mange år har vi hatt en uheldig utvikling, eller faktisk mer korrekt beskrevet - en uheldig situasjon på HD fronten, noe som 
er illustrert i tabellen under. HQ tallene er ikke blitt bedre de siste årene, og spørsmålet er om seleksjonen har vært stram 
nok. Den nye avlsplanen stiller strengere krav til HQ tallene, og det skal bli spennende å se hva dette medfører i de 
kommende 2 – 3 årene. Det har ikke vært vansker med å koble avls-partnere så langt, for å imøtegå de nye, høyere kravene 

Fødselsår Rtg % Hq-gjsnitt HD Fri HD 

2015 36 % 0,942 69 % 31 % 

2014 68,6 % 0,940 63,8 % 36,2 

2013 59,1 % 0,949 72,5 % 27,5 % 

2012 62,4 % 0,951 69,9 % 33,1 % 

2011 55,3 % 0,957 70,8 % 29,2 % 

I forbindelse med att AR’s leder (ØN) nå har fått ansvaret for HQ avlesningen – har vi fått en helt ny situasjon. Ved 
gjennomgangen av røntgenmaterialet stiller man seg spørsmålstegn ved en god del av bildene, både når det gjelder 
røntgenbildenes fotografiske kvalitet, forskjeller ved metodikken i håndteringen av hundene, samt endel spørsmålstegn ( og 
utropstegn) ved diagnosene satt av NKK (og SKK). NBK’s styre har imøtegått ØN’s ønske om at en del av bildene skal sendes 
til USA for en «second opinion». I følge FCI metodikken til NKK har vi en HD frekvens på ca 30 -35%. I følge HQ er dette tall 
ca 15%. ØN’s subjektive skjønn tilsier også ca 15% HD i rasen. Mistanken er at fullt friske hunder kategoriseres som syke. 
Ved årsskiftet ble det dermed sendt over et antall bilder, og i påvente av resultatene derfra finns ikke så mye mer å si 
(forventet svar fra USA i løpet av januar 2017). 
I et møte med Felles Avlsråd for gruppe 7 stod det klart at mange raser har fått en klart negativ utvikling de(t) siste år(ene) 
med tanke på HD; så noe har skjedd uten at klubbene har fått informasjon om hvordan eller hvorfor. Dette vil bli diskutert 
videre i Felles Avlsråd for gruppe 7. 
Videre er det  - som nevnt ovenfor - viktig å være klar over at man skal være meget nøye med hvor man går for å få 
foretatt HD røntgen, om man ønsker et så positivt resultat som mulig. Dette er en udiskutabel sannhet. 
Vi føler at vi er i en turbulent tid når det gjelder HD. Men også at vi med enkle grep kanskje er på banen igjen, med helt nye 
forutsetninger. 2017 blir et spennende år! 
Helse forøvrig. 
Epilepsi og øyesykdommer har vi per i dag også fokus på. Det er viktig at AR blir informert om man som bretoneier får slike 
diagnoser på sin hund. Under året ble det oppdaget en alvorlig øyesykdom hos en ung valp, men etter at begge foreldrene 
er øye-lyst og friskerklært i ettertid føler vi at situasjonen er under kontroll. 
Så noen avsluttende ord om mentalitet. Jaktprøvene er per i dag en av de viktigste informasjonskilder når det gjelder å 
avsløre uønskede mentale egenskaper hos hundene. Det er derfor viktig at dommerne noterer uheldige sider ved våre 
hunder på kritikkskjemaene. 
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Mentale svakheter er sterkt arvelige, og stadig i fokus i AR’s arbeid. Vi vil understreke oppdretters ansvar å ikke avle på 
hunder med uønsket gemytt/ svak nervestatus. La oss ikke i vår iver etter økt jaktlyst og dermed forbedrede 
jaktegenskaper bane vei for individer som ikke lar seg dressere! Eller som gjennom et alt for høyt stressnivå saboterer 
naturopplevelsene med hyling og skriking eller andre uønskede egenskaper. Det skal være «herlig å være på fjellet» med en 
breton! 
 

Avlsrådet 
Årsrapport fra valpeformidler 
 
Det er født 148 valper fordelt på 27 kull – hvilket gir et snitt på ca 5,5 valper per kull. 5 av disse kullene har ikke gått 
gjennom AR, og ett er gjennomført mot AR’s vilje. 
Det er stor pågang etter breton valper, og det virker som om de aller fleste oppdrettere har mange valpekjøpere på sine 
lister. Tisper er mer etterspurt enn hannvalper.  
Noen kontakter meg også med spørsmål om omplasseringshunder. Det er ikke mange av dem, så det er relativt lett å 
omplassere breton. 
         
Anne Grethe Bakkevold – Valpeformidler for NBK 
 

Årsrapport fra Datautvalget 2016 
Datautvalget har i 2016 bestått av Bjørn Sakariassen, Tor Einar Jørgensen, Raymond Dalen, Thorstein Bjørnstad, Brian Herje 
og Arne Klingsheim. På web har vi fått knyttet til oss Andreas Lindheim, Paul Høines og Randi Mathisen. Bjørn har 
kontaktansvar mot Smartmedia som drifter hjemmesiden. Tor Einar har hatt redaktøransvar for hjemmeside, og bidrar med 
presentasjon av digital årbok. Randi og Andreas har bidratt med publisering av nyheter på hjemmesiden. Thorstein gjør en 
stor jobb med innlegging av kritikker, med støtte av Brian Herje. 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.  
Datautvalgets oppgave er å drifte hjemmeside, indeksprogram og Bretonbase, i tillegg leveres data til årbok, og avlsarbeid.  
Hjemmeside, Bretonbase og indeksprogram fungerer stabilt. Vi har ikke registrert nedetid i hele 2016. Vi har fått skapt litt 
liv og engasjement på facebook. Det er en utfordring, spesielt i jakt og prøvesesongen, at alle utvalgets medlemmer selv er 
aktive med jakt og jaktprøver, og vi er stadig litt på etterskudd på nyhetsfronten. Vi har tidligere fått en del kritikk for sen 
oppdatering av resultater, men mener vi i år har fått til det ganske bra. På hjemmesiden har det vært ganske bra med 
oppdateringer, men tidvis har det falt litt ut pga sykdom og jobbreiser. Vi må vel bare innse at vi er ganske sårbar i vår 
frivillighet. 
Bretonbasen virker tilfredsstillende. Driften er effektiv, og lite tidkrevende. Vi har justert den, etter vedtak av ny avlsplan. 
Hannhund og tispelistene er nå tilpasset avlsplan, og man kan sortere på enkeltindekser og samleindekser. Listene er ikke 
tatt i bruk etter intensjonen i avlsplanen enda, det vil si innføring av hunder med tilstrekkelig dokumentasjon. Produksjon 
av årbok og årsrapporter er svært enkelt med grunnlaget som nå ligger i BB.  Det mangler dog en del eldre data i dagens 
base, og i dogweb. Oppdatering av indekser skjer når vi selv ser at det er kommet vesentlig mengde nye data, enten fra 
jaktprøver eller HQ avlesing. Data fra NKK hentes inn hver 14 dag.  
HQ avlesing har foregått som før ved Strinda – takk til Ingrid Hansen for sin serviceinnstilling og velvillighet. Øystein 
Ahlstrøm har henter ut bilder i Oslo på bestilling. På slutten av året er Øyvind Nagelhus lært opp i avlesing av HQ, og tar 
med dette over for Ingrid Hansen. Takk til Ingrid for all hjelp i perioden som har vært. 
 Datautvalget er avhengig av store og små hjelpere. Takk til alle som bidrar gjennom året.  
 
 
 
Oppgaver i 2017 
Omstrukturering av Web. 
For å imøtekomme forventninger om hyppig oppdatering på web så skal det gjøres noen grep. Web redaksjonen blir egen 
gruppe, fordeler oppgaver konkret og vil ha «vaktordning» ved spesielle prøvehelger. Gruppen vil fra 2017 sortere under 
styret som en egen gruppe. 
Bretonbase  
De spesielle behovene for vår rase er nå ivaretatt. Vi ser ikke for oss utvikling av ny funksjonalitet i 2017. Vi vil fortsette i 
året som kommer med støttefunksjon for klubbapparat, arbeidsgrupper, og årbok og daglig drift som hovedoppgaver. På 
grunn av begrenset bemanning må det settes ned arbeidsgrupper ved større utredninger og rapporter. 
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Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene 

Distriktskontakter i 2016 
 

Finnmark Øst Ingvild Dahl-Thrane 

Finnmark Vest Gunnar Guttormsen 

Troms Eivind Winther 

Nordland Nord Hans Magnus Fjeldså 

Nordland Sør Odd Arne Stien 

Nord-Trøndelag Andreas Jørgensen 

Sør-Trøndelag Roger Olsen 

Vestlandet Nord Svein Hjelle 

Hordaland Odd Helge Inderhaug 

Rogaland Baard Birkeland 

Østlandet Kjersti Qviller 

 
 
Årsrapport 2016 Norsk Breton klubb, avdeling Troms 
 
Breton Troms har også i 2016 gjennomført mange felles aktiviteter for medlemmene i Tromsø og omegn. Flere av 
medlemmene 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. I det 
følgende gis en oversikt over aktiviteter i DK området i 2016. 
 
Noen resultater fra Jaktprøver og apportprøver. 
I 2016 har flere medlemmene hevdet seg med flotte premier innenfor de ulike   prøve greinene. Vi har hatt med flere 
individuelle startende i NM høyfjell vinter, NM lavland og NM høyfjell høst. I tillegg har vi vært representert i 
lagkonkurransene for NM høyfjell både vinter/høst. I løpet av året har vi fått flere nye VK hunder, og flere nye 
championater 
 
I lagkonkurransen NM høyfjell høst deltok Per J Skjæran og førte Tromsørypa’s Pa Liz til en kjempeflott bronseplass for 
bretonlaget.  Kvikksteps Mira med e/f Eivind Winther gikk, som eneste breton, hele veien til finalen i NM høyfjell høst. 
 
Oppnådde første premieringer i kvalitetspartier, VK premier og apportprøver i løpet av 2016: 
1. VK 
o m/Cacit Finale til Tromsørypa’s Pa Liz, e/f Per J Skjæran 
o m/CK Kval. til Tromsørypa’s Ad Tim, e/f Per J Skjæran 
o m/CK Kval. til Kvikksteps Mira e/f Eivind Winther 
o Reisavannet’s Ja Kaos, e/f Jan Erik Jensen 

 
1. AK 
- Tromsørypa’s Am Amber, e/f Lars Kvaal 
- Ah Aki-ta2, e/f Magne Klingsheim 
- Tromsørypa’s Pa Vega, e/f Tore Dreyer 
- Vinterfjellets BP Lucky Lucy, e/f Knut Anton Karlsen 
- Vinterfjellets Sør Alex, e/f Kurt Landau 
- Vinterfjellets Frøya, e/f Rolf Igeland 
 
1. AK Skog 
o Omasvarre’s  Aj Orion, e/f Lars Kvaal 
o Vinterfjellets BP Lucky Lucy, e/f Knut Anton Karlsen 

 
1. AK Fullkombinert 
o Reisavannet’s Ja Kaos, e/f Jan Erik Jensen 

 
1. UK 
o Orreskogen’s Bri e/f Per J Skjæran 
o Vinterfjellets Bt Kurta, e/f Odd Brede Sommarset 
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1. UK Apport 
- Råsokhøgdas Tom, e/f Joakim Jensen 
 
1. AK Apport 
- Vinterfjellets Sør Alex, e/f Kurt Landau 
- Reisavannet’s Ja Kaos, e/f Jan Erik Jensen 
 
Sju nye Championater I 2016: 
NJ(K)CH - Kvikksteps Mira e/f Eivind Winther 
NJCH - Reisavannet’s Ja Kaos, e/f Jan Erik Jensen 
NJCH - Tromsørypa’s Pa Liz, e/f Per J Skjæran 
NJCH - Tromsørypa’s Ad Tim, e/f Per J Skjæran 
NUCH - Omasvarre’s  Aj Orion, e/f Lars Kvaal 
NUCH - Tromsørypa’s Am Amber, e/f Lars Kvaal 
NUCH – Vinterfjellets Sør Alex, e/f Kurt Landau 
 
Tromsørypa’s Ad Tim og Reisavannets Ja Kaos ble dermed dobbeltchampioner. 
 
Treningssamling på Arnøya 29.- 31.1. 
Det var veldig stor interesse for samlingen, som ble fulltegnet med hele 31 deltakere med stor geografisk spredning. Vi fikk 
heldigvis plass til alle som hadde meldt seg på. Hele 10 deltakere fra Trondheim og sørover. Årets samling ble gjennomført 
under flotte forhold, med mye, men vanskelig rype som var utfordrende både for hund og fører. Som vanlig et vertskap på 
Lauksletta som leverte en bevertning av ypperste klasse. Også i år fikk vi tilskudd fra Studieforbundet Miljø og Natur til 
gjennomføring av kurset Fuglehund- Føring av hund i fjellet. Samlinga gikk med et overskudd på ca kr 10.000,- som i sin 
helhet ble overført til Norsk Breton Klubb. Samlinga for 2017 er allerede planlagt og booket. 
 
Medlemsmøte for Breton Troms i Tromsø 02. november 
Vi har gjennomført et medlemsmøte der agendaen var oppsummering av vinter/høstsesongen 2016, aktiviteter for 2017 
med spesiell fokus på planleggingen av Landstreffet. Bra oppslutning om møtet med totalt 21 deltakere. DK gruppa 
spanderte gryterett og kaffe og kake. 
 
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 i båndtvangtida. Vi startet fra og med onsdag 31. 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. 
 
Treningssamling på Senja 29. – 31.7 
Det ble meget stor oppslutning om samlinga som vi gjennomførte hos Odd Brede Sommarset ved Snyfjellets kennel på 
Øvermoen på Senja.  Ja, så stor at vi måtte operere med venteliste. Det ordnet seg imidlertid med plass for alle og de 18 
hundene med eiere hadde en flott og lærerik helg. Deltakerne bodde i telt og campingvogner/biler og det ble rikelig 
anledning til sosial utfoldelse med grilling og det som hører med. Vi hadde deltakelse både fra Finnmark og Nordland. Som 
en del av opplegget gjennomført vi også en økt på leirduebanen til Tranøy JFF.  
 
Apport-trening. 
Det har vært gjennomført flere ettermiddager/ kvelder med apporttrening, dvs. trening til apportprøve med både spor, søk 
og vannapport. En morsom aktivitet i båndtvangstida og ikke minst svært nyttig for de av oss som har stilt hundene på 
apportprøver. I 2017 vil vi fortsette med dette og oppfordre enda flere til å delta. Vår egen nyinnkjøpte gummibåt gjorde 
nytten for seg. 
 
Handler-trening. 
I midten av juni gjennomførte vi handlertrening som 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 bra oppmøte både fra 
nye og fra mer erfarne utstillingsdeltakere.  
 
Rypetaksering. 
Vi foretar årlig en taksering, over to helger, av rypebestanden i trenings terrenget vi disponerer på Brensholmen. Årets 
taksering ble gjennomført under fine forhold. Vi registrerte en rypebestand omtrent på nivå som i 2016.   
 
Bruk av treningsterrenget på Brensholmen. 
Terrenget på Brensholmen benyttes av avdelingens medlemmer. I 2016 er det solgt 10 treningskort. I tillegg har vi leid ut 
terrenget til Tromsø Hundeklubb og Tromsø Fuglehundklubb i forbindelse med jaktprøver. Det har vært gjort et forsøk på 
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jakt på rev i terrenget uten hell. Vi har fortsatt en plan om å komme i gang med mer organisert jakt på rødrev, og dette vil vi 
ta tak i ut over vinteren. 
 
Planlegging Landstreffet 2017 
Det er satt ned en hovedkomite’ for Landstreffet i 2017 som også er NBK’s 60 års jubileum. Komiteen har allerede hatt flere 
møter og er godt i gang med planleggingen. Det er laget en egen fane på www.breton.no som vil bli oppdatert løpende med 
informasjon om samlinga. 
 
Aktivitetsplan 2017 

Aktivitet TID 

Treningssamling Arnøya 27.1 – 29.1 

Møteplass Kroken – ukentlig felles lufting   Fra juli 

Apport trening Fra juni 

Duetrening  Juli og august 

Handlertrening Juni 

Breton treff på Senja ? Juli 

Rypetaksering august 

Planlegging Landstreffet Flere møter 

Gjennomføring Landstreffet 7. – 9.juli 

 
For DK gruppa i Troms  - Eivind Winther 
 

Årsmelding Norsk Bretonklubb Nordland nord.2016. 

Aktiviteter. 
NBK nordland nord har hatt ett relativt høyt aktivitetsnivå i 2016. Vi startet med en teorikveld 6.Januar for deltakere på 
våre dressurkvelder.Diskusjonen gikk og mange nye medlemmer fikk ett positivt første møte med klubben.Her må vi takke 
Geir Otto Samuelsen og Bomek Consulting for kaffe og lån av fine møtelokaler.                                                                                                                                
I etterkant av teorikvelden har vi hatt dressurkvelder annenhver onsdag frem til våren med en god deltakelse fra våre 
medlemmer. Vi takker de autoriserte instruktører fra BJFF som har deltatt på disse kveldene vederlagsfritt.Ca 15 deltagere i 
snitt fordelt på 9 kvelder 
 
5. Mars hadde vi treningssamling for våre medlemmer på Saltfjellet 12 hunder deltok fordelt på to partier. 3 helt ferske 
medlemmer deltok. Takker Patrick Thofte for at han kunne stille som instruktør på nybegynnerpartiet. 
Våren avsluttet vi med to kvelder duetrening på gården til Hanne Støver. Lena Borlaug stod for regien på en fortreffelig 
måte og vi avsluttet med en felles stand hvor alle stod rolig og så etter den flyktende duen. 
 
I Nordenden av distriktet har Sunniva og Hundevenn arrangert treningskvelder for klubbens medlemmer 
Mange av våre medlemmer har deltatt på utstillingskurs arrangert av undertegnede i regi av Bodø jeger og fiskeforening og 
vi hadde den nest største rasen på BJFFs utstilling med 11 deltakere. 
 
I høst har vi hatt mange deltagere på jaktprøver i distriktet og flere har fått fine premieringer. Her må de erfarne 
Bretoneierne i distriktet som har hjulpet nybegynnere med dressur og trening ha en del av æren. Fint at vi har ett såpass 
inkluderende miljø. Våre dressurkvelder har også gitt flere god nokk dressur til å lykkes på prøver og dette er DK gruppa 
svert stolte av. 
I September, Oktober og November har vi fortsatt vårt tilbud med dressurkvelder annenhver uke med fokus på øvelser som 
deltakerne kan øve på i hverdagen. Frem mot jul skal vi ha 5 slike dressurkvelder. 
 
Lørdag 22. Oktober arrangerte vi treningssamling med påfølgende årsfest med hovedsete ved Artic cabins Vestvatn.15 
personer deltok og det var svært vellykket både treningsmessig og sosialt. Dette håper vi kan bli en tradisjon. Både nye og 
gamle deltagere.  
 
Undertegnede har kontaktet samtlige nye medlemmer som er innmeldt umiddelbart og det har blitt mange hyggelige og 
lange hundeprater. Holder også kontakt med Bretoneiere som ikke er medlemmer. Savner imidlertid lister med innmeldte 
medlemmer fra klubben. 
 
Onsdag 7.Desember arrangerer vi medlemsmøte i lokalene til Bomek Consulting. Hege Meldal holder innlegg om HD miljø 
og påvirkning på ca en time. Deretter legger vi frem årets aktiviteter og planer for neste år som vi synes medlemmene skal 
være med å bestemme.    
 
Mats, Børge, Sunniva og Magnus - DK gruppa Nordland Nord.   
 
 

http://www.breton.no/
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Årsrapport Øst-Finnmark 2016 
  
I Øst-Finnmark det vært arrangert en medlemssamling i løpet av året. Samlingen ble avholdt i Neiden 22. juni 2016. 
Samlingen ble arrangert sammen med NISK avdeling Øst Finnmark. På tross av pøsende regn ble det en trivelig 
ettermiddag. Det var en uformell samling med bål, grilling og hundeprat. I tillegg fikk de som ønsket det mulighet for å 
trene hundene sine på duer.  
  
Flere Breton eiere deltar også på arrangement som de lokale klubbene/JFF arrangerer.  De arrangerer både fellestreninger, 
kurs, klubbmesterskap og lignende.  
 
DK Øst-Finnmark - Ingvild Dahl Trane 
 

Årsmelding NBK Hordaland 2016 
 
Landstreffet på Herdla/Myrbø i 2016 skulle gi distriktet et ekstra løft gjennom medlemsengasjement og økt publisitet og 
fokus på rasen med tanke på videre rekruttering i miljøet.  
Medlemsmassen har vært stabilt lav de siste årene  (underkant av 40) og med utgangspunkt i Bretonens  innføring og 
utvikling i Norge  med Bergen som arnested håpet vi på at landstreffet her ville bidra til en  begynnende revitalisering i 
Hordaland. Det er derfor særdeles beklagelig at lav påmelding  førte til kansellering av landstreffet og spesialutstillingen. 
 
Seks førere/eiere har utmerket seg dette året  på jakt- og apportprøver.  
Høyfjell vinter med Arne Klingsheim (2.AK, 1AK, 5.VK og 3.UK og 1.UK), samt Magnhild og Rune Østråts  Holmevass F Blaise 
med 2x2.AK).  Arne Klingsheim etablerte dermed sin Ah Anila som elitehund. Samme hund fikk også 1.AK på apportprøve. 
Olaf Hafstad hentet også inn 4x1.UK og 2x2.UK apport på Orreskogens´s Clay Allison og 3x1.AK og 1x3.AK apport på 
Orreskogen´s Lucky Luke. 
På skog hentet Eigil Haug  inn 2.AK med Geilane´s Ixi og Eva Hafstad 3. AK. Evas hund Tråsletten´s Senico klarte i tillegg 
2x1.AK og 1x3.AK apport.  
Tidligere på høsten oppnådde Eigil Haugs hund 3.UK. 
 
Klubbens medlemmer har hatt tilgang på aktiviteter i regi av Vestlandets Fuglehundklub  og lokale initiativtakere 
(Fuglehundfestival/utstilling/ saueavvenning/duetrening og prøver) 
 
Vanity Quebec med Øystein Eide oppnådde BIR og 4.BIS  under Fuglehundfestivalen 
 
Årsplan 2017 
 
Samarbeidet med Vestlandets Fuglehundklub vil fortsette med utstilling. Imidlertid ser DK-gruppen at vi bør tilrettelegge for 
mer spesialisering mot rugdetrening og rugdeprøver for igjen å gjøre Bretonen toneangivende for denne type jakt. Det vil 
også være attraktivt for oppdrettere å få testet sine hunder på rugde og dermed gi bedre tilgang på Breton for fremtidige 
hundeeiere i Hordaland.  
 
Odd Helge Inderhaug - DK Hordaland 
 
Årsrapport Vest Finnmark 2016. 
 
Året som gikk hadde vi tre samlinger, men med lange avstander er  det vanskelig å få  folk til å delta. Folk har så mye annet 
å bruke helgene til, så vi må bare fortsette å invitere til samling. 
 
Geir Landmark har kjørt trening hver  Torsdag hele vinteren, hvor alle er velkommen til å delta. Han har hatt med nye 
breton eiere og kjørt motivasjons trening for førere. Det er jo ikke alle som ønsker å være aktiv med hundene sine selv om 
de sier noe annet når de skaffer seg hund. 
 
Året som kommer  er  å starte trening av unghund  slik at man kan starte på jaktprøve så tidlig som mulig i vinter, personlig 
driver jeg med hund for å til en god jakthund og prøvehund. Håper at hundeeiere sette av litt tid til samlingene våre og ikke 
bare driver på egenhånd. Alle får en bedre hund av å omgåes andre hunder og folk. 
 
Vennlig Hilsen 
Gunnar Guttormsen - DK Vest Finnmark 
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Årsrapport Sør Trøndelag 2016 
  
Jan-Feb-Mars.  Trening av hund I fjellet.  
                            Bra oppmøte 
  
Feb                      07.02 Klubbmatch- trening på Våvatnet ca 15 hunder var med. 
  
April                     01-03.04.17. Jaktprøve i Ålen. Prøveleder Geir Bakkhaug 
  
Mai-Aug.              Leirdueskyting på Melhus. 
                               Bra oppmøte 
  
Aug                      19-21.08.17. Jaktprøve Ålen. Prøveleder Geir Håvard Ingdal. 
  
Okt-Nov               Dressurkurs.6 Kvelder. 19 Hunder var med. Duetrening siste kveld. 
  
Nov.                      Fellesutstillinga. 15 Breton stilte og 4 valper. 
 
Roger Olsen - DK Sør Trønderlag 
 
 
Rapport frå DK Vestlandet Nord 
 
Kort rapport herifrå. 
Det har vore gjort eit par spede forsøk på felles aktivitetar dette året, utan å få serleg respons. Dette sannsynlegvis p.g.a. 
lange avstandar og få bretonar i området. Vi ser at det er ein del aktivitet tilknytta lokale fuglehundmijø/klubbar/jff , då 
dette er mykje enklare å få til. Der er eit par «kjerneområder» med bretonar, t.d. i Stryn. Desse har fellesaktivitetar som 
trening, jaktprøver og jakt. T.d. har vi årleg fellesjakt på Strynefjellet. I år var det 10 bretonar samla der. 
Vi har likevel nokre bretoneigarar som årvisst stiller på prøve.                                                       
På vinterprøvene fekk vi desse premieringane: 
Geilanes Issy, e/f Jarle Berentzen: 3.Uk, 2.UK, 1.UK 
Vistadalens Bajas, e/f Henning Bortne Bøen:  2 x 2.UK 
Jega, e/f Arnfinn Blø: 3.UK 
Reisavannets Zr-Zelica, e/f Jan Bjarte Skrøppa: 1.VK m. CK ! 
På haustprøvene: 
Brufjordens Jina, e/f Svein Hjelle: 3.UK 
Geilanes Issy, e/f JarleBerentzen: 2.UK 
Brufjordens Isy, e/f Svein Hjelle: 2.AK 
Geilanes H-Frøya, e/f Jarle Berentzen: 2.AK 
Geilanes Issy, e/f JarleBerentzen: 3.AK Lavland 
Geilanes H-Silva, e/f Geir Olav Øvreseth: 2.AK 
 
Mvh Svein Hjelle – DK Vestlandet Nord 
 
Årsrapport fra DK Nordland Sør 
 
Nordland sør har ikke hatt den store aktiviteten 2016, men vi var fire stykker som meldte oss på NBK avd Nord Trøndelag 
sin treningssamling i Lierne 20-21 februar. Dette var ett flott arrangement med trivelige deltakere og flinke instruktører.  
 
Vårt eget distrikt arrangerte en treningssamling ved Røssvatnet 22 oktober. Der deltok 7 hunder og 4 førere. En flott og 
trivelig samling med god stemning, flinke hunder og mange gode historier. Litt dårlig oppmøte, men tidspunktet gjorde vel 
sitt til at mange ikke prioriterte dette. 
 
For sesongen 2017 har distrikts gruppa ønske om hvert fall og få arrangert en treningssamling på 1-2 dager ved Røssvatnet 
(eller en annen egnet plass) i siste halvdel av Mars, samt å lage til en sosial sammenkomst i løpet av Juni der vi kan ha 
trening til vann og spor prøve. 
Eksakt tid og sted er ennå ikke bestemt, men vi planlegger å lage til en aktivitetskalender som publiseres på FB gruppas 
sider etter Nyttår. 
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Odd Arne Stien - DK Nordland Sør  
 
 
Årsrapport Østlandet 2016 
I året som har gått har det som tidligere år vært gjennomført en rekke arrangementer og de har bestått av: 
Treningssamling Dovre. 
Det ble i år arrangert trening samling på Dovre helgen 26 – 28 februar med 22 deltakere og 3 instruktører det var fast og 
fint føre god mat og topp stemning blant deltakerne. Morten Tidemann, Morten Løken og Kenneth Sveen stille opp som 
instruktører. 
Ansvarlig for påmelding. Kenneth Sveen 
 
Villmarksmessa Lillestrøm. 
Som i år har byttet navn til Camp villmark ble arrangert i fra 31. mars -3. april, her var de fleste jakthund raser representert 
med egne stander. Det var i år som tidligere år stor interesse for Breton og standen var gått besøkt av nye, gamle og 
fremtidige medlemmer. I løpet av messen blir det arrangert forskjellige aktiviteter i en felles arena som hundene 
disponerer, her kan nevnes, valpeshow, daglige apportkonkurranser, raseparade, barn og hund og dagligstell av hund som 
klo klipp og pelsstell hos de forskjellige rasene. Årets messe hadde 30 % økning i besøkstallet og interessen for Breton som 
rase var her veldig tydelig. Vi har med noen gode representanter for rasen så her er det mulig å hilse på og se hundene for 
de som bare har lest seg frem til rasen. Ansvarlig for årets stand var Kjersti Qviller    
 
Fellesutstillingen Fetsund. 
Fellesutstillingen i Oslo ble arrangert lørdag 30 april på Hvaltjern ved Fetsund med 224 påmeldte hunder derav 19 bretoner, 
dommer i år var Svein Nordang med dommerelev Eldri Kjørren. Utstillingsansvarlig var Monica Tallhaug 
Dressurkurs. 
Det var planlagt dressurkurs med oppstart 6.6 men dette måtte avlyses grunnet for få påmeldte. 
Halsnestreff. 
Helgen 10 – 12 juni var det familietreff på Halsnes i Aurskog Høland. Vi var i år som i fjor heldige med været og mange nye 
medlemmer hadde tatt seg turen hit. Her er kan nevnes at det var kun gode tilbakemeldinger om god stemning og at alle 
hadde følt seg velkommen og inkludert i fellesskapet noe som må vøre målet for treffet. Ansvarlig for treffet Britt Halvorsen 
Valpekurs. 
Valpekurs i Fetsund med oppstart 2.august avlyst grunnet for få påmeldte  
Lavlandstrening Kvelde i Vestfold. 
Lavlandstrening i Kvelde i Vestfold lørdag 13 august var en suksess her ble det fort fullt gode tilbakemeldinger i fra 
deltakere om en vellykket dag for hunder og førere vitner om en vellykket dag. Ansvarlig instruktør: Kjetil Andresen 
Lavlandstrening  Skogbygda i Akershus. 
Lavlandstrening i Skogbygda med oppstart onsdag 21 september gikk over 6 onsdager med instruktører Morten Løken, 
Stian Aaserud og Kenneth Sveen bra oppmøte, her var det 6 -10 deltakere pr. kveld. Ansvarlig: Kjetil Andresen   
Jaktprøve Skogbygda i Akershus. 
Breton klubben arrangerte jaktprøve i skogbygda helgen 21- 23 oktober her var det i alt 142 startende hunder hvorav 50 av 
disse var breton. Det var utdelt 39 premier og 20 av premiene gikk til breton,så det kan vi vel si var en vellykket helg for 
mange som hadde tatt turen til de flotte terrengene nord på Romerike. Ansvarlig Anders Ellefsen 
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Fasancup Togstad. 
Årets fasan cup 5. november var mer enn fulltegnet og med 37 hunder påmeldt var det i år som tidligere år et vellykket 
arrangement. Dette er en ypperlig anledning til å bli kjent med jaktprøver og hvor uerfarne har anledning til å få veiledning 
av erfarne prøvedeltakere og instruktører på hvordan det er å gå jaktprøver. 
Ansvarlig for påmelding. Britt Halvorsen Ansvarlig for prøven: Stian Åserud 
 
Valp og unghundskue. 
Valp og unghundskue på Fetsund ble arrangert 6. november, her var det i år kun påmeldt 13 valper. Arrangementet gikk 
som planlagt trass i dårlig vær og litt dårlig oppmøte var tilbakemeldingene positive og med Jan Monsen som dommer ble 
alle ivaretatt og fikk en positiv opplevelse av å ha vært på utstilling. Milla Stav holdt i forkant av skue utstillingstrening for 
de som ønsket dette noe som alle følte de hadde nytte av. 
Ansvarlig for utstillingen. Monica Tallhaug  
  
Østlandsmesterskapet i Vestfold. 
Østlandsmesterskapet i Vestfold den 12.november ble i år flyttet til Skogbygda grunnet mye snø i terrenget. Arrangementet 
sto i fare for å bli avlyst men Stian Åserud kasta seg rundt på kort varsel og vi fikk lov å arrangere det i Skogbygda i år. Her 
var det 14 påmeldte, dommer var Tom Middelhuis.   
 
Jeg ønsker å takke alle som har bidratt til fellesskapet i østlandsgruppa og gjort det mulig å gjennomføre alle aktivitetene vi 
har, det settes stor pris på. 
 
DK Østlandet - Kjersti Qviller 
 
 
Årsrapport Rogaland og Agder 
I vårt distrikt er det liten aktivitet i regi av distriktskontakten. Dette skyldes først og fremst at hundeaktivitetene blir 
ivaretatt på en god måte av de lokale fuglehundklubbene. Her arrangeres det både jaktprøver, treningssamlinger og ulike 
dressuraktiviteter med dyktige instruktører. Flere medlemmer i NBK gjør en utmerket jobb for å gjennomføre disse 
aktivitetene. 
 
I februar gjennomførte vi en treningstur til Holmevatn. Vi som deltok hadde en fin tur med mange fuglesituasjoner. Det 
hadde vært god plass til flere deltakere. 
 
Vi har også fått opprettet egen side på Facebook. Dette er hovedkanalen hvor det formidles informasjon om smått og stort. 
 
Av prestasjoner som spesielt må fremheves, er vinner av sør-norsk unghundmesterskap,  Jerpesetras Lala med e/f Axel 
Clausen. Seieren var kronen på verket etter en rekke gode prestasjoner utover vinteren. Dette Høystatusløpet har ikke 
tidligere blitt vunnet av breton. Lala ble dessverre påkjørt noen uker senere.  
 
DK - Baard Birkeland  
 
 
Årsrapport Nordtrønderlag  
Nordtrøndelag har hatt lite aktiviteter i år, men satser på å komme sterkere tilbake neste år. Vi arrangerte treningssamling 
på lifjell i februar, med flere deltakere enn noen gang. Lokale hundeklubber har arrangert kurs for valp og voksen i mai/juni 
 
Aktivitetsplan 2017 
Februar: Treningssamling på Lifjell 
April/Mai: Apportkurs 
Mai/Juni: Treningskvelder ukentlig rettet mot apport og apportprøver 
Juli: Arrangerer vi apportprøve i Levanger 
August: Treningsdag på steinkjer i treningsterrenget 
 
DK – Andreas Jørgensen                                                                              
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Sak: 4. Norsk breton klubb – resultatregnskap og balanse 2016 

  2015 2016 
Budsjett 

 2016 

3000 Medlemskontingent  403 665 431 260 410 000 

3001 Kollektivt innmeldte 22 750 14 000 15 000 

3500 Sponsoravtaler (Eukanuba) 11 955 10 000 7 000 

3900 MVA Refusjon 54 541 45 608 30 000 

3901 Andre inntekter, administrasjon 6 450 105 0 

5000 Godtgjørelser -19 000 -20 000 -20 000 

5300 Instruktørutdanning 0 0 0 

6300 Telefon/møteutgifter, Styre -7 244 -3 483 -15 000 

6301 Data-/WEBkostnader -36 735 -42 710 -70 000 

6703 Premier, Administrasjon -5 943 -7 074 -10 000 

6904 Porto, Administrasjon -6 336 -4 147 -10 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -11 623 -12 324 -18 000 

7600 FKF Samarbeidsavgift -14 730 -14 505 -15 000 

7601 AICEB -1 839 -1 873 -2 000 

7602 Kollektivt medlemsskap NKK -6 320 -2 520 -8 000 

7603 Fuglehunden -154 189 -149 576 -160 000 

7700 Fuglehunden -8 957 -4 342 -15 000 

8040 Renteinntekter 7 339 4 494 8 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 461 -868 -2 000 

 Overskudd administrasjon 232 324 242 046 125 000 

     

3100 Salgsartikler 23 409 21 237 25 000 

7400 Salgsartikler -21 093 -21 220 -25 000 

 Overskudd salgsartikler 2 316 17 0 

     

3800 Parringsavgift 2 000 0 2 000 

7105 Reiseutgifter evalueringsgrupper -83 423 0 0 

7604 HD/HQ avlesning -14 302 -18 000 -30 000 

7708 Diverse kostnader, avlsrådet -3 500 0 -15 000 

 Underskudd avlsrådet -99 225 -18 000 -43 000 

     

3700 Bidrag kalender 48 300 50 290 45 000 

6802 Trykking og porto, Kalender -34 500 -34 125 -35 000 

 Overskudd kalender 13 800 16 165 10 000 

     

3902 Lotteri Årsmøte 7 485 8 609 8 000 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -31 764 -32 918 -35 000 

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -54 155 -83 148 -70 000 

 Underskudd årsmøte -78 434 -107 457 -97 000 

     

3203 Startkontingent, Landstreff 19 399 0 10 000 

3300 Deltageravgift, Landstreff 87 627 0 105 000 

3400 Andre inntekter, Landstreff 10 000 0 10 000 

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 27 000 0 5 000 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff -7 892 0 -5 000 

6704 Premier, Landstreff -4 580 0 -1 000 

6903 Trykking og Porto, Landstreff 0 0 0 

7201 Opphold/overnatting, Landstreff -80 365 0 -100 000 

7705 Diverse kostnader, Landstreff -7 087 0 -15 000 

 Overskudd Landstreff 44 102 0 9 000 

     

3200 Startkontingent, jaktprøver 115 350 227 489 203 000 

3402 Andre inntekter, jaktprøver 0 14 700 0 

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -36 951 -56 528 -77 000 
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5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver -27 345 -3 610 -22 000 

6600 Terrengleie, jaktprøver -14 940 -38 400 -58 000 

6700 Premier, jaktprøver -9 007 -15 928 -13 000 

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -9 994 -18 666 -18 000 

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -1 868 -3 315 -3 000 

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -16 828 -65 143 -23 000 

 Overskudd/underskudd jaktprøver -1 583 40 600 -11 000 

     

3202 Startkontingent, DK-aktiviteter 24 812 15 520 40 000 

3301 Deltageravgift, DK-aktiviteter 88 095 74 010 100 000 

3401 Støtte Studieforbundet 21 600 23 740 20 000 

6702 Premier, DK-aktiviteter -5 000 -4 002 0 

6905 Porto, DK-aktiviteter 0 0 0 

7202 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -28 512 -72 430 -30 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -74 801 -13 174 -100 000 

 Overskudd DK-aktiviteter 26 194 23 665 30 000 

     

7101 Reisetilskudd, NM-Lag -9 000 -1000 -12 000 

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -12 249 -13715 -10 000 

 Underskudd deltagelse NM-Lag -21 249 -14715 -22 000 

     

  OVERSKUDD 118 246 182 321 1 000 

 

Kommentarer til resultat: 
- Det satt av kr 20 00 til godtgjørelser for 2016 
- Overskudd DK-aktiviteter fordeler seg på DK-Nordland Nord kr 420, DK-Østlandet kr 6 694,50, DK-Sør-Trøndelag 

kr 5 750, DK-Nord-Trøndelag kr 1 800 og DK-Troms kr 9 000. 

- Overskudd jaktprøver, Vinter kr 2 600,50, Høst kr 35 300 og Lavland kr 2 699. Lavland hadde i tillegg 

investeringskostnader som i dommerbøker og startrevolvere. 
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Balanse pr 31.12.2016  

  

Eiendeler  

Varige driftsmidler 2016 

Aksjer i Fuglehunden as 20 500 

Sum varige driftsmidler 20 500 

  

Omløpsmidler  

Varelager salgsartikler 47 861 

Varelager, premier 18 874 

Kunder, debitorer 13 179 

Andre fordringer 59 044 

Sum omløpsmidler 138 958 

  

  

Bank og kasse  

Kasse 0 

Bankinnskudd 643 452 

Sum bank og kasse 643 452 

  

Sum eiendeler 802 910 

  

Egenkapital -708 163 

  

Gjeld  

Leverandør, kreditorer -71 365 

Kalenderbidrag 2016 -23 382 

Annen kortsiktig gjeld 0 

Sum gjeld -94 747 

  

Sum egenkapital og gjeld -802 910 

 

Revisjonsberetning vil bli fremlagt på årsmøtet. 

 

SAK 5. Kontingent 2017, forslag fra styret. 
 
FRA STYRET: 
 
Styret foreslår ingen endring av kontingenten i 2018 
 
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. 
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Sak 6. Saker fremmet til årsmøtet og styrets innstilling på innkommende forslag til årsmøte 

 
Fakta og tall 
Vi henstiller alle til å forholde seg til de tall og fakta som klubben legger frem, dette er gjennomarbeidet og kvalitetssikret, 

og sammenlignbart over tid. Hvis man kan påvise feil ber vi om at det legges frem med dokumentasjon for tallene. 

 
 

Sak 6.1 Opprettelsen av et prosjektarbeid som skal se på og sammenstille ulike metodikker for 
fastsettelse av helsestatus på hofter på breton. 

 
Bakgrunn for prosjektet: 

 

Ved en gjennomgang av HD bilder på breton under senhøsten 2016 med hensikt å sette HQ diagnoser på disse – ble det 
samtidig kontrollert hvorvidt FCI diagnosen (som NKK/SKK benytter seg av for alle raser) var i overenstemmelse med andre 
metoder. Utifra tidligere kalibreringer bør forholdet mellom HQ og FCI diagnose være noenlunde i samsvar med følgende: 
HQ 0,99-1,05         FCI A (A1) 
HQ 0,97-0,98  FCI A  
HQ 0,95-0,96  FCI A (A2) 
HQ 0,94  FCI B (B1) 
HQ 0,93  FCI B (B2) 
HQ 0,91-0,92  FCI C (C1) 
HQ 0,89-0,90  FCI C (C2) 
HQ 0,87-0,88  FCI D (D1) 
HQ 0,85-0,86  FCI D (D2) 
HQ < 84  FCI E  
 
HOVEDPROBLEM NR 1: 
Det oppstod umiddelbart en innsikt om at disse forholdene ikke eksisterer. HQ avleserens subjektive skjønn angav dessuten 
at fullt normale hofteledd ble klassifisert som «syke» - dvs med hofteddsdysplasi ( C eller dårligere).  
Hofteleddsdysplasi klassifiseres som en arvelig lidelse der leddene under tilvekst og modning antar en sykelig form. Selv i 
den mildeste grad ( grad C) er altså hunden «syk» per definisjon. 
For å prøve hypotesen at NKK/SKK overdiagnostiserer bretoner som syke - ble endel C bilder fra høstens HQ-avleste bilder 
sendt til OFA organisasjonen i USA - med ønske om en evaluering etter deres system. OFA er sammen med PennHip den 
mest brukte evalueringsmetode for amerikanske hunder. 
I USA avleses hvert bilde av tre ortopeder ( disse tre avleser bildene uavhengig av hverandre). Man tar så gjennomsnittet av 
de tre avlesernes diagnoser – som så blir den endelige, offisielle diagnosen. Frie hunder blir klassifisert som EXCELENT, 
GOOD eller FAIR. Hunder i gråsonen får diagnosen BORDERLINE – og denne formen klasses IKKE som «frisk».  Hunder som 
HAR uomtvistelig HD får MILD, MODERATE eller SEVERE – alt etter alvorlighetsgrad 
 
 
Samtlige hunder i diagnose «C gruppen» som HQ avleser anså hadde fått feil diagnose, ble sendt over den 27 desember 
2016. Dette utgjorde ialt 13 individer. Man ventet så i spenning på svaret, som kom den 16 januar. Resultatet av materialet 
som altså kun bestod av C («syke hunder» i NKK) ble som følger: 
 EXCELLENT:  1 hund – med HQ 0,96 
 GOOD: 8 hunder – med HQ 0,94-0,94-0,95-0,93-1,01-0,97-0,94-0,93 
 FAIR: 4 hunder – med HQ 0,95-0,94-0,93-0,93 
  MED HD:  INGEN!  
OBSERVER! Samsvarighet med HQ tall, HQ avlesers egne visuelle bedømning og OFA er påtagelig! 
 
 
HOVEDPROBLEM NR 2: 
Ved avlesning av HQ bildene står det også klart at en annen stor feilkilde ved HD diagnostikken er kompetanse hos 
veterinær som foretar HD fotografering.  
Ved statistiske beregninger som man har fått fram gjennom å sammenligne HD prosent for hver enkelt klinikk som har tatt 
en viss mengde bilder, ser man skremmende variasjoner. Variasjonen mellom klinikkene når det gjelder resultat i forhold til 
det gjennomsnittlige nivået ligger opp mot 40 % viser preliminære tall! 
Det begås med andre ord systematiske feil på to fronter som sterkt påvirker resultatene, og disse resultatene setter i sin tur 
i gang en kjedereaksjon som først berører hundens livskvalitet, bruksverdi,  eiernes glede og aktiviteter med hundene - og 
til sist avl, rase og renommè. 
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For å se hvordan OFA hånterer slike problemer, der leddene på hundene ser fine ut - men utsatt for overdreven stress ved 
bildetagningen ( såkalt luxasjon) – ble det sendt 2 bilder fra denne gruppe hunder. Begge disse med HD «D» ifølge NKK. 
Resultatet for disse to, som hadde lik HQ på 0,90 – ble MILD DYSPLASIA. Dette er en grad bedre enn hos NKK – og også her i 
fullt samsvar med HQ tallet ( Mild HD bør ligge i intevallet 0,89-0,92) 
 
Konklusjon: 
Dette er fakta, som utgår fra et lite materiale på ca 80 bilder. Man kan kritisere mengden i materialet opp mot statistisk 
sikkerhet på den ene siden, og hevde at et så lite materiale er for svakt for å dra langtgående konklusjoner. 
På den andre siden taler tallene sitt tydelige språk, feilen ligger på 100% på 15 bilder (noen av disse hundene har vært 
gjenstand for rerøntging flere ganger).  
 
Veien videre må diskuteres.!! 
 

 

Prosjektets mål: 

1. Fremskaffe korrekte data for helsestatusen for hofter på Breton. 

2. Kjent hoftestatus skal stambokføres slik at det fremgå på stamtavle fra NKK. 

3. Arbeide for at fler røntger sine hunder og får kjent ”hoftestatus”. 

4. Veilede eiere av hunder som skal røntge sine hunder slik at man sikres en tilfredsstillende billedkvalitet. 

5. Sette oss i stand til å følge intensjonen i NKK sine retningslinjer for avl der det i Pkt. 4.2 heter: ”Et avlsprogram 

skal ikke utelukke mer enn 50 % av rasen; avlsdyrene skal velges fra den beste halvparten av rasepopulasjonen. ” 

6. Etablere en robust og kvalitetssikret håndtering av hvordan NBK håndterer HQ-avlesning og fastsettelse av kjent 

hoftestatus på Breton. 

 

 

Prosjektet må søke å avklare følgende: 

1. Kvalitetssikre materiale og funnene i forprosjektet. 

2. Hva er årsaken til det som kan se ut som store forskjeller i mellom FCI og OFA metoden når det gjelder vurdering 

av hoftekvalitet. 

3. Har Breton ”spesielle” hofter som kommer dårlig ut ved FCI metoden? 

4. Se på muligheten for å erstatte FCI metoden for å bestemme  ”HD-grad” med OFA 

5. Avklare de juridiske forholdene rundt et eventuelt bytte av avlesningsmetode. 

6. Se på sammenhengen mellom HQ og OFA, er denne sammenfallende? 

7. Hvordan skal man organisere en eventuell OFA avlesning? Hvem skal gjøre det ? Hvordan ordner vi oss med 

kvalitetsikring, sikkerhet og økonomi ? 

8. Hvordan skal man håndtere eventuelle klager? 

9. Hvordan kan man få en eventuell OFA status stambokført? 

10. Aksepterer forsikringselskapene en slik løsning ? Ved ukjent status, eller HD på forelder, gjelder ikke forsikring hos 

noe selskap den dag i dag. 

11. Skal vi bruke alle 3 metodene (HD, HQ, OFA) i en oppstartsfase og “prøveperiode”? 

12. Er det andre metodikker som støtter den store ulikheten mellom FCI/OFA? 

13. Andre momenter som kommer til underveis. 

 

 

 
Styrets innstilling til vedtak: 

Styret ber om at årsmøte gir styret i oppdrag å igangsette et prosjekt med mål om å se nærmere på ulike metodikker for 

fastsettelse av helsestatus på hofter for breton. Årsmøte ber om at det legges frem en rapport med innstilling til Årsmøte i 

2018. 
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Sak 6.2 Tillitsmannsarbeid og grunnprinsipper i vårt arbeid 
 

Klubbens medlemmer og tillitsvalgte legger ned et stort arbeid hvert år, og i særdeleshet i forkant av at en ny avlsplan skal 

vedtas.  Forarbeidet til gjeldende avlsplan var mer grundig en noen gang tidligere, der det blant annet var nedsatt 

arbeidsgrupper på de ulike temaene i avlsplanene, og disse ble presentert og debattert under en egen avlskonferanse i 

forkant av at avlsplanen ble skrevet.  

I en engasjert medlemsmasse vil det alltid være ulike meninger, og bra er det, noen saker  ”vinner” man og andre ”taper” 

man. Slik er et velfungerende demokrati. 

 

Avlsplanen vedtas med 5. år´s varighet før den skal opp til ny vurdering/vedtak.  

Det kan oppstå situasjoner med ny viten som man som raseklubb med raseansvar må ta tak i, og da må vi gjøre det. Ut 

over det bør man ta de store debattene i forkant av hver avlsplans periode og la de ligge i årene imellom.  

 

Vi må sørge for at vi ikke havner i en situasjon der det blir fritt frem for å ta omkamp på kampsaker hvert eneste år, 

selvfølgelig er det en hver medlems rett til å fremme et forslag, men det må etableres en felles forståelse for når vi 

behandler hva mer dyptgripende.  

Dette kan eksemplifiseres ved et eksempel fra HD debatten. Her er de ulike meninger i fra ønsket om å fjerne kravet til 

kjent HD status hos foreldrene for å få registrert valper til motsatsen som motsetter seg dette. Hvis vi ikke etablerer felles 

forståelse for når vi behandler slike spørsmål kan vi havne i en situasjon der vi i 2017 vedtar ”Ikke krav til kjent HD status”, i 

2018 vedtar: ”krav til kjent HD status”, for igjen i 2019 vedta: ”Ikke krav til kjent HD status”, osv.. 

Dette kan bli et kaos som ingen er tjent med, og i hvert fall ikke slik en klubb med raseansvar kan forvalte sitt raseansvar. 

Styret frykter også for hvordan en slik utvikling vil kunne påvirke lysten til å drive omfattende frivillig arbeid, slik som det å 

skrive en avlsplan vil være i fremtiden.  

 

Styret ber om at dette grunnprinsippet for vårt arbeid blir vedtatt: 

” Avlsplanen vedtas med 5. år´s varighet før den skal opp til ny vurdering/vedtak.  

Det kan oppstå situasjoner med ny viten som man som raseklubb med raseansvar må ta tak i, og da må vi gjøre det. Ut over 

det bør man ta de store debattene i forkant av hver avlsplans periode og la de ligge i årene imellom.” 

 

 

Sak 6.3 Innavlsgrad på kull-lista for alle kull og gjerne fiktiv stamtavle også.    
Forslagsstiller: Randi Mathisen 
 
Begrunnelse for forslaget: Ønskelig med mer tilgjengelig informasjon i kull - annonsene. Burde bli synliggjort, for det er ikke 
alle som vet hvordan de kan finne ut hvor stor innavlsgraden er, og det var snakk om å gjøre om på kullista i fjor på 
årsmøtet. Men ingenting har blitt gjort. 
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Styret ber om at saken avvises da dette er en type spørsmål som kan sortere under styrets ansvarsområde. Styret vil drøfte 

dette med avlsrådet 

 

 
SAK 6.4 – Forslag til NBK årsmøte februar 2017  
Forslagsstiller: Gunnar Handberg 
 
Forslaget gjelder revidering i delpunkt om diagnosekrav for HD frihet hos begge foreldredyr i revidert avlsplan vedtatt i 
årsmøte februar2016. 
 
Bakgrunn for forslaget: 
I avlsplan vedtatt i NBK Årsmøte feb. 2016 er det vedtatte en bestemmelse om at kun HD frie foreldredyr.   
Vedtaket medfører at dette kravet om HD frihet hos begge foreldredyrene kommer i tillegg til de bruksmessige krav om 
foreldredyrenes samlet avlsindeks for: 
Jaktlyst              220 
Viltfinnerevne   220 
Kun ved oppfyllelse av disse krav fås NBKs anbefaling for en aktuell parring.  
NBK har nå besluttet å utelate fra sin rases gen pool i Norge alle enkelt hunder som ikke er HD frie i sin avlsplan med 
varighet på 5 år. 
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Jeg var dessverre forhindret fra å delta på årsmøtet 2016 jeg oppdaget først i ettertid hva som ble besluttet. 
Jeg er massivt uenig i dette vedtaket om HD frihet for begge foreldredyr i tillegg til de øvrige bruksmessige krav. I en så liten 
rase som Breton i Norge vil summen av kravene medføre en dramatisk reduksjon av tilgjengelig gen pool for avl. 
Både av formell årsak og av genetisk avlsvurdering vil all avlslære tilsi at dette vil føre til sterkt stigende innavlsgrad for 
rasen framover. 
Formell årsak for mitt forslag til årsmøte 2016: 
Vedtaket i ny avlsplan av 2016 med disse samlede krav til foreldredyrene vil antagelig utelukke langt mere enn 50% rasen 
Breton i Norge fra å benyttes i avl. 
Denne påstanden kan antakelig lett bekreftes ved å benytte vårt utmerkede dataprogram Breton Base i en konsekvens 
vurdering og test kjøring av mulige parringer som fyller kravet. 
 
NBK er henhold til sine siste reviderte lover, samt ved delegert ansvar for sin rase, forpliktet til å følge NKK lover og fattede 
regelverk. 
Vedtatte avlsplan av 2016 er ikke overensstemmende med: 
Norsk Kennel Klubs Avlsstrategi 
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 27.11.2007 
Med underpunkt: 
NKKs etiske grunnregler regler for avl og oppdrett. 
Her er fastlagt i Pkt. 4.2 at: Et avlsprogram skal ikke utelukke mer 
enn 50 % av rasen; avlsdyrene skal velges fra 
den beste halvparten av rasepopulasjonen.  
Videre framgår soleklare forpliktelser for klubber og medlemmer i samme reglers Pkt 4 som lyder: 
Pkt. 4. SENTRALE PUNKTER I NKKS 
AVLSSTRATEGI 
Medlemmer av NKK plikter i sitt oppdrett å 
overholde NKKs Etiske grunnregler for avl 
og oppdrett, FCIs internasjonale avlsregler, 
FCIs Code of Breeding Ethics samt drive sitt Oppdrett. 
 
Generell vurdering: 
Klubbens dyktig og ivrige tillits personer har i sin iver etter å bekjempe HD kommet i skade for å fremme forslag for vedtak 
som ikke er forenelig med NKKs etiske og vanlige genetiske retningslinjer for avl. 
All gen lære og anbefalinger sier at i ansvarlig avl må det bibeholdes størst mulig bredde i gen poolen for en rase for å 
unngå innavlsdepresjoner med sykdommer, nerver, gemytt og eksteriør problemer. (Jamfør BBC program for noen år 
siden). Dette er anerkjent kunnskap hos alle ansvarlige oppdrettere og raseklubber i dag. 
Kun dyr som er syke med sykdomsdiagnose eller psykiske lidelser skal utelukkes fra avl. 
  
Ellers er temaet godt beskrevet i all genetikk lære og i et utall av fagartikler. 
En fagartikkel som går direkte på temaet HD bekjempelse ved reduksjon av avlsbredden i en rase er: 
Dr. Patsma sin artikkel fra 2003. Han var en av FCIs sentrale fagpersoner ved innføringen av HD metoden på 70 tallet.  
 
Da vedtaket er fattet av årsmøte 2016, er eneste mulighet for endring å sende inn forslag om revisjon/endring til neste 
årsmøte som er nå i 2017. 
Forslag til NBK årsmøte februar 2017 fra Gunnar Handberg: 
Primært foreslås: 
HD vedtaket for foreldredyr fattet i Årsmøte 2016 reverseres og at det vedtas at regler for HD gjeldende i avlsplan 2011 til 
2016 gjeninnføres. 
 
Subsidiert foreslås: 
Vedtaket utsettes til årsmøtet 2018 og at styret pålegges en konsekvensutredning av HD krav vedtaket hos begge 
foreldredyr i tillegg til øvrige krav, fattet i Årsmøte februar 2016. Utredningen skal belyse grensen av krav til avlsdyrene inne 
rasen Breton i Norge opp i mot å opprettholde forsvarlig størrelse på gen poolen. Utredningen framlegges NBK Årsmøte 
2018 med forslag om vedtak basert på denne utredningen. 
 
Gunnar Handberg 
 

Styrets innstilling: 

Styret ber årsmøte stemme nei til forslaget i fra Gunnar Handberg  

 

Styrets begrunnelse: 

Styret henviser til sak 6.1 og 6.2. I tillegg kommer følgende begrunnelse da forslagsstiller mener gjeldende avlsplan er i 

konflikt mer NKK sitt regelverk. 
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Forslagsstiller hevder at ”de samlede krav til foreldredyrene i avlsplanen vedtatt februar 2016 antagelig vil utelukke langt 

mere enn 50% av rasen Breton i Norge fra å benyttes i avl. Noe som i så tilfelle vil være i strid med NKKs etiske grunnregler 

for avl og oppdrett. Dette er fastlagt i Pkt. 4.2 at:  

Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50 % av rasen; avlsdyrene skal velges fra den beste halvparten av 

rasepopulasjonen. ” 

 

Gjeldende avlsplan er ikke slik forslagsstiller hevder, det foreligger ikke bruksmessige krav på verken Viltfinnerevne eller 

Jaktlyst, det er ikke innført avlssperre på noen hunder i fra NBK. Den eneste avlssperre som foreligger er det NKK som har 

satt og gjelder avkom etter foreldre med HD E. (Disse utgjør ca. 1%) 

 

Begrensningene som er gitt i avlsplanen gjelder hva som kan annonseres på www.breton.no og er ment som stimuli til å 

avle i den retningen årsmøte ønsker, men likevel slik at den enkelte hundeeier kan stå fritt til å gjøre det man måtte ønske.  

Styret mener derfor at gjeldende avlsplan er i tråd med Pkt 4.2 da den ikke ekskluderer mer enn hva NKK krever, samtidig 

som vi legger til rette for andre halvdel av setningen der det heter: ”avlsdyrene skal velges fra den beste halvparten av 

rasepopulasjonen”. 

 

 
SAK 6.5 Forslag om fjerning av kravet om kjent status for hofteleddsdysplasi på foreldredyr. 
Forslagsstiller: Nils B. Skaar 
 
Norsk Kennel Klub (NKK)har registreringssperre på avkom etter foreldre med ukjent status for hofteleddsdysplasi (HD) for 
de raser hvor raseklubben har meldt inn et slikt ønske. Breton ligger inne med en slik registreringssperre hos NKK.  
 
Hensikten med registreringssperra har vært å kunne avle på HD-frie hunder i den tro at dette ville gi en permanent lav HD-
prosent i rasen. At ikke dette førte fram så man tidlig på 90-tallet og NBK søkte alternative metoder for å få ned HD-
frekvensen. Hip Quality (HQ), avlstall for HD, avlstall for HQ og kombinasjoner av disse er alle prøvd uten at målet er nådd. 
For bretoner røntget i 2016 er HD-prosenten høyere enn noen gang. Ca 40 % av bretonene røntget i 2016 har HD.  
 
NBK, som har rasansvaret for breton i Norge, kan ikke fortsette med en metode som ekskluderer så mange hunder fra avl. 
Oppdrettere og hannhundeiere har vært svært lojale mot NBKs avlsopplegg og gjort sitt beste uten annet enn negativt 
resultat når det gjelder hofteleddsdysplasi.  
 
Konsekvensen av å avle på hunder med ukjent HD-status kjenner vi fra land som tidligere ikke har røntget for HD. Når disse 
landene starter med røntgen i større omfang er det ingen som har en så høy HD-frekvens som 40%. Dette gjelder breton i 
Danmark, gordonsetter i Danmark og flere land på kontinentet hvor breton har lavere HD-prosent enn 40 til tross for at det 
ikke har vært avlet på hunder med kjent HD-status i generasjoner. 
 
Det vi tjener på å ha et mindre fokus på HD er en større avlsbredde ved at flere hunder kan brukes i avl og at fokus blir 
rettet mot viktigere ting som jaktegenskaper og type. Dagens strenge regime for HD fører ikke fram, breton i Norge har aldri 
hatt mer HD enn i dag. 
40 år med systematisk røntging har gitt oss 40 % HD det siste året. Dette er det konkrete resultatet av NBKs mangeårige 
arbeid for å få ned HD-frekvensen. Dette til tross for høy andel HD-fotografering sammenlignet med andre raser og stor 
lojalitet fra oppdrettere og hannhundeiere til klubbens mange forskjellige forsøk på å få ned HD-frekvensen.  
Forslag til vedtak:  
Kravet om kjent HD-status på foreldredyr for å få registrert valper av breton i NKK fjernes. 
 
Nils B. Skaar 
 

Styrets innstilling: 

Styret ber årsmøte stemme nei til forslaget og henviser til sak 6.1 og 6.2. 

 

(NB! Styret mener at en fremstillingen av 40 % HD er direkte feil, og at et mer reeel anslag pr årskull ligger i området 25-30 

% med store variasjoner pga enkeltkull år om annet.) 
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SAK 6.6 For at flere Bretonkull fra våre oppdrettere skal markedsføres gjennom NBKs hjemmeside 
må noe gjøres.  
Forslagsstiller: Magnus Fjeldså 
  
Vårt konkrete forslag er å fjerne kravet om samlet hofteindeks som pr i dag er satt til minimum 224 for en kombinasjon. 
  
Kullene kan eventuelt deles inn i to kategorier men man må ikke undervurdere verken oppdrettere eller valpekjøpere. 
Det essensielle må være at man blir flinkere til å informere og det gjøres lettest hvis hundene `` omsettes`` gjennom NBKs 
system. Og ikke selges på finn.no eller facebook. 
Klubben vil dra fordel av dette ved at valpekjøpere vil bli kollektivt innmeldt og klubben kan ta raskt kontakt med nye 
medlemmer. 
  
DK Nordland nord Magnus Fjeldså. 
Medlem DKgruppa  Mats Samuelsen. 
 
Styrets innstilling: 

Styret ber årsmøte stemme nei til forslaget og henviser til sak 6.1 og 6.2. 

 
 
 

SAK 6.7 DNA-TEST av importerte hunder (vedlegg 1) 
Forslagsstiller: Gitte Hjorth Sørensen 

 
Bakgrunn for forslaget: 
På årsmøtet i NBK i fjor fikk det nye styret i oppdrag å jobbe videre med det nedstemte forslaget undertegnede og Hallgeir 
Bergh sendte inn, ang DNA test på importerte hunder.  
Det har blitt fulgt nøye med på referater fra styremøtene, uten at vi har kunne se at det har vært tatt opp, før nå, mot 
slutten av året. Sist var det satt opp på dagsorden for styremøtet 5. desember 2016 og nå 3. januar, etter at det iflg referat 
har vært rundt til styremedlemmer til vurdering.  
I etterkant av fjorårets årsmøte fikk jeg en del henvendelser som jeg oppfattet dithen at det er utrolig stor uvitenhet rundt 
resultater av kombinasjoner med forskjellig halelengde, og forvirring rundt forståelsen av hva vi ville med registrering av 
DNA resultat. Det virket som at folk rett og slett var redde for at de som allerede er importert evt måtte miste sine titler. 
DET var ikke vår intensjon! Det var ikke tiltenkt innført med tilbakevirkende kraft.  
 
Jeg mener fremdeles at det er raseklubbens plikt å jobbe for rasen, og for å legge til rette for at utstillere og prøvedeltagere 
skal være sikre på at ting skjer rettferdig, og at ærligheten rår. Det samme for oppdrettere som søker hjelp via avlsrådet, at 
avlsrådet har de rette opplysningene om hundene de anbefaler brukt, og at det ikke risikeres å kombinere to hunder med 
naturlig kort hale.  
 
Forslag: 
Siden det ennå ikke er gjort noe i denne saken foreslår jeg følgende:  
klubben innfører det samme som Norsk Australian Shepard klubb har gjort, og jeg vedlegger også skrivet som de har i NKK.  
Dvs at alle importer skal enten bekrefte ved veterinærattest at de har lang hale, eller DNA testes før de kan få 
registreringsnummer i NKK.  
Dette er et mye 'strengere' forslag, siden det ikke kun gjelder de som skal delta på prøve og utstilling, men alle som 
importeres, og skal omregistreres til NKK, men kanskje et mer rettferdig, slik at det blir likt for alle. Det ønskes innført 
gjeldende snarest mulig.  
Det antas at det nå også vil bli stambokregistrert hvilken halelengde hundene har.  
 
Gitte Hjorth Sørensen 
 
 
Styret innstiller to mulige vedtak, og årsmøte avgjør hvilke løsning som velges:  

 

Forslag A:  

Alle hunder som importeres i fra land uten kuperingsforbud registreres som langhale ved omregistrering til Norsk eier. 

Hunder med kort hale må fremlegge en DNA test for å dokumentere at hunden er født korthale og ikke kuppert. 

 

Forslag B:  

Styret ber årsmøte stemme nei til forslaget med begrunnelse i at dette er den enkelte hundeeiers ansvar. 

 

http://finn.no/
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Sak 7. Budsjett 2017 
 

  2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

3000 Medlemskontingent  431 260 410 000 430 000 

3001 Kollektivt innmeldte 14 000 15 000 15 000 

3500 Sponsoravtaler (Eukanuba) 10 000 7 000 10 000 

3900 MVA Refusjon 45 608 30 000 40 000 

3901 Andre inntekter, administrasjon 105 0 0 

5000 Godtgjørelser -20 000 -20 000 -20 000 

5300 Instruktørutdanning  0 0 

6300 Telefon/møteutgifter, Styre -3 483 -15 000 -30 000 

6301 Data-/WEBkostnader -42 710 -70 000 -50 000 

6703 Premier, Administrasjon -7 074 -10 000 -10 000 

6904 Porto, Administrasjon -4 147 -10 000 -10 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -12 324 -18 000 -28 000 

7600 FKF Samarbeidsavgift -14 505 -15 000 -15 000 

7601 AICEB -1 873 -2 000 -2 000 

7602 Kollektivt medlemsskap NKK -2 520 -8 000 -8 000 

7603 Fuglehunden -149 576 -160 000 -160 000 

7700 Fuglehunden -4 342 -15 000 -15 000 

8040 Renteinntekter 4 494 8 000 8 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer -868 -2 000 -2 000 

6860 Prosjektarbeid 0 0 -20 000 

7103 Reiseutgifter, Utstillingsdommere 0 0 -10 000 

6861 Kursarbeid Ungdom/Nybegynnere 0 0 -10 000 

 Overskudd administrasjon 242 046 125 000 113 000 

     

3100 Salgsartikler 21 237 25 000 25 000 

7400 Salgsartikler -21 220 -25 000 -25 000 

 Overskudd salgsartikler 17 0 0 

     

3800 Parringsavgift 0 2 000 0 

7105 Reiseutgifter evalueringsgrupper 0 0 0 

7604 HD/HQ avlesning -18 000 -30 000 -30 000 

7708 Diverse kostnader, avlsrådet 0 -15 000 -15 000 

 Underskudd avlsrådet -18 000 -43 000 -45 000 

     

3700 Bidrag kalender 50 290 45 000 45 000 

6802 Trykking og porto, Kalender -34 125 -35 000 -35 000 

 Overskudd kalender 16 165 10 000 10 000 

     

3902 Lotteri Årsmøte 8 609 8 000 8 000 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -32 918 -35 000 -35 000 

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -83 148 -70 000 -70 000 

 Underskudd årsmøte -107 457 -97 000 -97 000 

     

3203 Startkontingent, Landstreff 0 10 000 10 000 

3300 Deltageravgift, Landstreff 0 105 000 105 000 

3400 Andre inntekter, Landstreff 0 10 000 10 000 

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 0 5 000 5 000 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff 0 -5 000 -5 000 

6704 Premier, Landstreff 0 -1 000 -1 000 

6903 Trykking og Porto, Landstreff 0 0 0 

7201 Opphold/overnatting, Landstreff 0 -100 000 -100 000 

7705 Diverse kostnader, Landstreff 0 -15 000 -15 000 

 Overskudd Landstreff 0 9 000 9 000 
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3200 Startkontingent, jaktprøver 227 489 203 000 214 000,00 

3402 Andre inntekter, jaktprøver 14 700 0 0,00 

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -56 528 -77 000 -77 000,00 

5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver -3 610 -22 000 -22 000,00 

6600 Terrengleie, jaktprøver -38 400 -58 000 -58 000,00 

6700 Premier, jaktprøver -15 928 -13 000 -13 000,00 

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -18 666 -18 000 -18 000,00 

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -3 315 -3 000 -3 000,00 

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -65 143 -23 000 -23 000,00 

 Overskudd/underskudd jaktprøver 40 600 -11 000 0 

     

3202 Startkontingent, DK-aktiviteter 15 520 40 000 40 000 

3301 Deltageravgift, DK-aktiviteter 74 010 100 000 100 000 

3401 Støtte Studieforbundet 23 740 20 000 20 000 

6702 Premier, DK-aktiviteter -4 002 0 0 

6905 Porto, DK-aktiviteter 0 0 0 

7202 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -72 430 -30 000 -30 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -13 174 -100 000 -100 000 

 Overskudd DK-aktiviteter 23 665 30 000 30 000 

     

7101 Reisetilskudd, NM-Lag -1000 -12 000 -12 000 

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -13715 -10 000 -10 000 

7103 Reisetilskudd EM/VM 0 0 -3 000 

 Underskudd deltagelse NM-Lag -14715 -22 000 -25 000 

     

  OVERSKUDD 182 321 1 000 -5 000 
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SAK 8 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK. februar 2017. 
  
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. 
 
Klubben har noen nøkkelverv som: 
Leder 
Kasserer  
Sekretær 
 
De som er på valg i år er: 
 
Leder Olaf Hafstad og nestleder Lars Farnes, samt Martin Haugestad og de 2 varamenn. 
 
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet. februar 2017: 
 
Styret: 
Olaf Hafstad                     leder              Velges for 1 år 
Lars Farnes                     nesteleder        Velges for 1 år 
Geir Grønvold                                         Gjenstår 1 år 
Martin Haugestad                                    Velges for 2 år  
Heidi M. Johansen                                   Velges for 2 år                                
Berit Hauan Helø                                     Gjenstår 1 år          
Solfrid Lægdheim                                    Gjenstår 1 år   
       
  
 Vara.: 
Kenneth Sveen                                 velges for 1 år 
Britt Halvorsen                                 velges for 1 år 
 
Valgkomiteen ber om at styret konstituerer seg etter at valg er foretatt på årsmøtet. 
 
Samtlige foreslåtte er forespurt og har takket ja. 
 
Revisorer: 
Asbjørn Johnsen                                Gjenvalg for 1 år 
Marit Paulen                                      Gjenvalg for 1 år 
Varamedlem  
Fred Mikalsen                                    Gjenvalg for 1 år 
   
 
Valgkomite: 
 
Skal velges på årsmøtet og rapporterer direkte til årsmøtet. 
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Valgkomiteen for forestående valg i 2017 har bestått av: 
 
Kjell Engen, leder, Anders Ellefsen, Gunnar Handberg og Geir Håvard Ingdal som varamann 
 
Revisorer: 
Asbjørn Johnsen                                Gjenvalg for 1 år 
Marit Paulen                                      Gjenvalg for 1 år 
Varamedlem: 
Fred Mikalsen                                    Gjenvalg for 1 år 
   
Valgkomite: 
 
Skal velges på årsmøtet og rapporterer direkte til årsmøtet. 
  
Valgkomiteen for forestående valg i 2017 har bestått av: 
 
Kjell Engen, leder, Anders Ellefsen, Gunnar Handberg og Geir Håvard Ingdal som varamann 
 
Styrets forslag til valgkomite: 
 

Kjell Engen Leder Gjenstår, 1 år 

Gunnar Handberg Medlem Gjenstår, 1 år 

Anders Ellefsen Medlem Gjenstår, 1 år 

   

Geir Håvard Ingdal Varamedlem Gjenvalg 1 år 
 
 
 
 
Valgkomiteen har ett nytt forslag som herved presenteres 
 
Mitt navn er Heidi Johansen 
 
Jeg holder til på Kvaløya utenfor Tromsø, der jeg bor sammen med min samboer Kurt Landau, mine to barn og tre Bretoner. 
 
Jeg er utdannet bioingeniør fra Høyskolen i Tromsø, og jobber på Universitetsykehuset i Tromsø.  
Der er jeg ansatt som Overbioingeniør ved immunhistokjemisk laboratorium på avdeling for Klinisk Patologi. 
Jobben min er hovedsaklig knyttet til kreftdiagnostikken på vevsprøver, men også innkjøring av immunhistokjemiske 
metoder/antistoff og ansvar for analyseinstrumentene/datasystemet på laboratoriet.  
En hektisk men spennende jobb. 
 
Som person er jeg nok ikke den mest høylytte i en forsamling. Jeg er teoretisk anlagt og ønsker å studere bakgrunnen i en 
sak før jeg uttaler meg. En av mine gode egenskaper er at jeg alltid ønsker å tilegne meg mer kunnskap og er villig til å bruke 
tid på det som engasjerer meg. 
 
Jeg har hatt hund mesteparten av livet, men fuglehund ble det først da jeg traff min samboer som var ivrig støkkjeger.  
Vi kjøpte en blanding av Setter og Breton som jaktet ilag med oss i flere år. Dressur var det så som så med, bikkja drev for 
det meste selvstudium i fjellet. Men fuggel skaffet hun, og interessen for fuglehund var vekket i oss begge. 
For 10 år siden kjøpte vi vår første Breton, Blueprint Kira, fra Lakselv i Finnmark og to år etterpå overtok vi kullsøstera 
Bråke-Bøtta Pippa. Hundene er fra kjente og gode linjer med stor jaktlyst og ikke minst et godt gemytt. Med egen Breton 
ble vi også medlem av Bretonklubben og tatt med på aktivitetene til Breton Troms. En inkluderende gjeng med Bretoneiere 
som villig delte sin kunnskap til oss mindre rutinerte. Breton Troms er hovedårsaken til at vi har dokumentert hundene våre 
på prøver og utstilling. Såpass stort ble engasjementet at jeg etterhvert takket ja til å være distriktskontakt for klubben. 
Som nytt klubbmedlem som ikke hadde kjennskap til raseklubber var det overveldende men samtidig veldig moro og 
lærerikt. Og ved hjelp av garva klubbmedlemmer gikk det bra. 
Slik ønsker jeg klubben må forbli, inkluderende for alle. Oppfordre til dokumentering av hundene, men samtidig se at alle 
ikke ønsker å bli norgesmestre med sine hunder. Det skal være rom for alle.  
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Etterhvert ble det kull på tispene våre med kennelnavnet Vinterfjellet.  Når det det gjelder avl og oppdrett setter jeg 
ærlighet høyt. Vi må som hundeeiere være ærlig med oss selv og andre om både de gode og dårlige egenskapene hos 
hundene våre. Og ut i fra dette se etter de parringskombinasjonene som kan styrke rasen vår. Helse og gemytt er for meg 
de viktigste egenskapene hos en hund deretter de jaktlige og eksteriør. Med dette i bakhodet bruker vi mye tid på å studere 
linjer når vi planlegger et kull. Som forholdsvis nye oppdrettere har vi stort sett lyktes med planene våre selv om noe 
selvfølgelig kunne vært bedre.  
Dette var litt om meg og mitt. For å oppsummere ønsker jeg å bidra til at rasen vår forblir friske glade jaktkamerater også i 
fermtiden.
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Husk at NBK Landstreff 2017 arrangeres av DK Troms 7.-9. juli.  
Norsk Breton klubb, distrikt Troms, har gleden av å ønske velkommen til landstreff i Tromsø den 7. – 9. juli 2017. 

Dette landstreffet markerer NBK’s 60 års jubileum, og blir en stor feiring av klubben, hunden og oss selv. 
Landstreffet har base på Tromsø Camping som ligger idyllisk til i inngangen til Tromsdalen. Området er omkranset av 
storslåtte fjell med Tromsdalstinden (1238 moh) i bakgrunnen og umiddelbar nærhet til Tromsdalselva og mye herlig 
storslått nordnorsk natur. 
Vi har lagt opp til et kompakt landstreff og alle hovedaktiviteter vil foregå på Tromsø Camping eller i nær tilknytning til 
denne. Campingen og området rundt har vært gjennom store endringer de siste årene og anlegget fremstår i alle hovedsak 
som nytt og moderne med gode fasiliteter både for overnatting og uteaktiviteter. 
Direkte fra campingplassen har du tilgang til flere kilometer med flotte sti- og skogsveitraseer innover Tromsdalen. Her kan 
både to og firbeinte starte dagen med en forfriskende morgentur før frokost. 
 
Hvor i Tromsø ? 
Tromsø Camping ligger på fastlandssiden en knapp kilometer nord for Tromsøbrua. 
En tur inn til Tromsø sentrum tar ca 5 minutter med bil og ca 30 min til fots. 
 

 

Husk også NBKs Vinterprøve i Ålen 17.-19. Mars 2017! 
Fredag: UK – AK Lørdag: UK – AK – VK Søndag: UK – AK – VK   
 
Ålen byr på flotte høyfjellsterreng og vanligvis bra med fugl. Dette er den eneste prøven i Midt-Norge denne helga. 
 
Innkvartering, opprop og sekretariat blir på Løvåsen Leir i Haltdalen. Vi kommer tilbake med informasjon om priser og 
reservasjon av rom og eventuelt måltider. 
 
Påmelding: Påmelding kr. 400 / 450 via nettbank til konto 4230 56 96824, og merkes med regnr. / klasse / dag, og eier / 
fører med mobilnummer. Påmeldingsfrist er: 3.3.2017 
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 bretonvenner. 
Prøveleder Geir Bakkhaug 
Tlf. 92601169 Mail: gbakkha@online.no 

 

 

STØTT VÅRE SPONSORER: 
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Vedlegg 

1 SAK 6.5 

 

Rutiner for haledokumentasjon for importerte hunder av rasen 
australian shepherd  
Pr 24.08.2016  
Dokumentasjonskravet gjelder kun hunder av rasen australian shepherd som importeres til Norge.  
Nedenstående må skje før hunden kan omregistreres til NKK:  

 Dersom hunden har lang hale:  
1. Eier må få attest fra enten eksteriørdommer autorisert for rasen eller veterinær, på at hunden har lang hale. 
Attesten kan utstedes i landet hunden importeres fra, eller i Norge. NKK har utarbeidet et skjema i norsk og 
engelsk versjon, men det er ikke obligatorisk å bruke NKKs skjema. Dersom NKKs skjema ikke brukes, må alle 
opplysningene som etterspørres i dette skjemaet være med i attesten.  

2. Attesten sendes inn sammen med omregistreringspapirene. Dersom dette ikke er mulig, sendes attesten til 
registrering@nkk.no. Det koster ikke noe å registrere haleattest for hund med lang hale.  
 

 Dersom hunden har kort hale:  
1. Prøven må tas hos veterinær i Norge, etter at hunden har kommet til landet, men før omregistrering kan 
skje. Unntak: for hunder som importeres fra land i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) kan prøve 
eventuelt tas hos veterinær i landet hunden kommer fra. I såfall skal NKKs skjema likevel brukes. Skjemaet 
finnes på norsk og engelsk.  

2. Skjema: finnes på www.nkk.no > Tjenester, både under Registering og Helse. Skjemaene ligger også på 
www.nmbu.no. Dette skjemaet MÅ brukes, i norsk eller engelsk versjon.  

3. Eier fyller ut data for hund og eier i skjemaet, undertegner og tar med skjemaet til dyrlegen som skal ta 
prøven. Dyrlegen fyller ut og undertegner sin del av skjemaet ved prøvetaking.  

4. Prøven sendes av dyrlegen til laboratoriet på NMBU-Veterinærhøgskolen, sammen med skjemaet.  

5. Eier går inn inn på Nettbutikk på www.nkk.no, finner banneret for betaling for DNA-test for stumphale hos 
australian shepherd, og forhåndsbetaler her kr 140,- for innleggelse av DNA-resultatet. Husk å oppgi hundens 
registreringsnummer.  

6. Eier mottar prøvesvar fra laboratoriet, og sender dette pr mail til dna@nkk.no, slik at resultatet kan 
registreres på DogWeb og omregistrering av hunden kan skje.  

 


