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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 10. FEBRUAR 2018 med festmiddag og en del sjølskryt.  

Styret inviterer til årsmøte på Scandic Hell Hotell, lørdag den 10. februar 2018 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 fullpensjon på Scandic Hell Hotell må bestille dette via klubben.  
Pris for enkeltrom per person/natt  kr 1.564,- 
Pris for dobbeltrom per person/natt kr 1.261,- 
 
Om du ikke skal bo på hotellet kan du likevel delta på lunch og/eller middag ved å sende påmelding til klubben 
Pris for lunch kr 345,- 
Pris for middag kr 455,-  
 
NB! Mail må sendes til Geir Grønvold på e-post: geir.gronvold@gmail.com og betaling for ovennevnte må skje til konto 
4213.48.53896.  
Merk innbetalingen med «Årsmøte 2018» innen 26. januar 2018.  
 
Om du kun ønsker rom m/frokost kan dette bestilles direkte på hotellets nettside. 
 
Program: 
 
Lørdag 10. februar: 
11:30 – 12.30 Lunsj 
12.30 – 13:00 Åpning og velkommen v/leder 
13:00 – 15.30  Medlemsmøte – informasjon fra avlsrådets leder/diskusjon 
16.00 – 18.30 Årsmøte 
20.00 –      Festmiddag 
 
Søndag 11. 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 2017, side 19. 
 
Sak 5. Kontingent 2019, side 21. 
 
Sak 6. Styrets redegjørelse for sak 6.1.1 – 2017 v/Øyvind Nagelhus – side 21 
 
Sak 7.      Saker fremmet til årsmøtet, side 24. 
 
Sak 8. Budsjett 2018, side 26. 
 
Sak 9. Valg – se valgkomiteens forslag, side 27. 
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Forretningsorden for årsmøte i Norsk breton klubb 

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

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

2. Godkjenning av innkalling og sakliste/dagsorden 

 

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

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

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

 
3. Valg av møteleder 

 

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

Møteleder overtar så ledelsen av årsmøtet.  

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

 

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

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

(4) til tellekorps. 

 
5. Møteleders oppgaver 

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

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

medhjelper til å holde orden på talerlista. 

c. Passe på at talerne holder seg til saken 

d. Motta og holde orden på innkomne forslag under møtet 

e. Styre, sette strek og avslutte debatten 

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

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

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

i. Passe på at skisserte tidsramme overholdes 

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

 
6. Referentens oppgaver 

 
Referent(er) skal skrive protokoll fra årsmøtet. I protokollen føres nøyaktig ordlyd i alle forslag, vedtak med antall 
stemmer for og i mot og protokolltilførsler.  
 
Referenten(e) kan i tillegg føre inn momenter fra innlegg under de enkelte sakene.  
 
Referenten(e) ferdigskriver protokollen innen 2 uker etter at årsmøtet er ferdig og er ansvarlig for å sende den til de 
som skal undertegne protokollen. 
 
Norsk breton klubb har en mal for årsmøteprotokoller. 
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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, Berit Hauan 
Helø sekretær, Martin Haugestad, Solfrid Lægdheim og Heidi Johansen 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: Øyvind Nagelhus leder, Ronny Sagmo og Brian Herje.  
Datautvalget: Arne Klingsheim leder, Hege Meldal og Roar Kjernåsen   
Web gruppen: Andreas Reinem Lindheim leder, Tor Einar Jørgensen, Raymond Dalen, Randi Mathisen og Paul Høines.  
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen, Monica Thallhaug og Lars Farnes.  
Redaktør Fuglehunden: Anders Vinje. 
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 2017 
Styret har i 2017 arbeidet med ordinær drift av klubben. Pr. 31. desember 2017 var medlemstallet 1009 og ved samme tid i 
2016 var dette 967.  
 
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. Gjennom NKK arbeider styret med å få opphevet 
aktivitetsforbudet for hunder som er lovlig kupert i sitt hjemland. NKK Jakthund komiteen har behandlet og fremmet den 
videre til NKK HS. De avgjør om saken så skal fremmes overfor Mattilsynet. 
 
AR og datagruppa har i 2017 rapportert direkte til styret. 
 
Økonomi 
Klubben har en oversiktlig økonomi med enkelte store faste utgiftsposter. I 2017 har klubben blitt drevet med et overskudd 
i forhold til budsjett. DK-enes aktiviteter har bla. bidratt til overskuddet. Det har i 2017 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 2017 avholdt 10 styremøter og behandlet 30 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle 
styremøter, og varamedlemmene deltar rutinemessig på styremøtene. Styret har i den grad det har vært mulig, benytta 
gratistjenesten på Skype for å spare telefonutgifter. Styrereferatene er lagt ut på internettsiden.  
 
Æresmedlemmer 
Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar.  
 
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 2017.  
 
Prestasjoner 
På NM lag har rasen vår deltatt i alle grenene i 2017. NM Lavland lag og NM Høyfjell lag nådde vi dessverre ikke helt opp, 
der ble det siste plass. 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 54 championatpoeng, en meget god prestasjon.  
Styrets gratulasjoner til eier/fører Nils B. Skaar. 
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Utmerkelser 
Arne Klingsheim ble tildelt gullmerke på årsmøte den 11.02.2017. 
Per Jonny Skjæran ble tildelt gullmerke på Landstreffet 7.07.2017.   
 
Arrangementer 
NBK har i samarbeid med de øvrige gruppe 7 klubbene arrangert Fellesutstillingen Østlandet og for Midt-Norge. 
 
Jaktprøver 
NBK har gjennomført lavlandsprøve på Skogbygda, vinter- og høstprøve i Ålen i 2017, dette er i tråd med styrets mål om 
stabilitet på prøveledelse og lokalisering. Et godt samarbeid med grunneierne gir oss tilgang til meget gode terreng. Alle 
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.  
En stor takk til prøvelederne og deres medarrangører! 
 
Apportprøve 
NBK arrangerte sin første apportprøve ved Skogn Grønningen, Levanger i 2017. Her også var Breton godt representert. 
Det er kommet gode tilbakemeldinger fra apportprøven og det er svært hyggelig å høre når det var første gang den ble 
arrangert. En stor takk til DK gruppen i Nord Trøndelag  
 
Landstreff 
Landstreffet 2017 ble arrangert i Tromsø den 7. – 9. juli. av DK gruppen Troms. Klubbens 60 års jubileum ble også markert 
på landstreffet. Det ble en flott og verdig markering av NBK. Stor takk til alle som var med og bidro.  
.   
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.  
 
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.  Høsten 2017 fikk vi ny DK i Finnmark øst. Styret ønsker den nye DK`en i Finnmark 
øst, 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.  
I 2017 gjorde Web gruppen noen justeringer til det bedre på nettsiden.  Det har vært gjennomsnitt ca. 36 500 treff pr. 
måned i 2017. Snittet for 2016 var ca. 25 000 treff pr. måned. Topp måned i 2017 var september med nest en 76 000 treff. 
Topp måned i 2016 var på nesten 33 000 treff i september. Året sett under ett er det Kulloversikt / Bretonbasen & Avl som 
er mest lest. Jaktprøveresultater / Vinterprøven i Ålen & Informasjon til deg som vurdere å skaffe deg en Breton kommer 
også meget høyt opp.  
 
Bretonkalenderen 2017 
Kalenderen for 2017 ble sendt ut til alle medlemmer i desember 2017. 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 2017 bestått av Øyvind Nagelhus leder, Ronny Sagmo og Brian Herje. 
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Det er stor pågang fra tispeeiere som ønsker forslag på hannhunder, og AR har bidratt til tjenester for oppdrettere, samt 
informasjonsspredning til medlemmer via årboka, internettsider og Fuglehunden. Styret takker AR for meget godt arbeid og 
viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak. 
 
Bladet Fuglehunden 
Styret takker Anders Vinje for utmerket arbeid med våre sider som er allsidige og interessante.  
 
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 2017, en viktig rolle ettersom dette kan være nye bretoneieres 
første møte med klubben vår. For ytterligere informasjon se avlsrådets beretning. 
 
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2017. 
 
 
 

Olaf Hafstad  Lars Farnes  Geir Grønvold  Berit Hauan Helø  
        
Britt Halvorsen 
 

 Martin Haugestad  Heidi Johansen  Solfrid Lægdheim  Kenneth Sveen 

 
Rapport fra avlsrådet 2017 
 
Avlsrådet har i 2017 bestått av Ronny Sagmo, Brian Herje og Øyvind Nagelhus (leder). Som vanlig har AR behov av 
datagruppas arbeid i tillegg til råd fra enkelte medlemmer i visse spørsmål. Arne Klingsheim er en nøkkelperson som bidrar 
med mye hjelp på kort tid om vi trenger nye avlstall for visse kombinasjoner. Øystein Ahlstrøm har også i år hentet ut bilder 
fra NKK for HQ-diagnostikk. Disse blir avlest av Øyvind Nagelhus i Bollnäs, Sverige. Vi er i gang med opplæringa av en kollega 
for å sikre kontinuiteten i HQ avlesningen, samtidig som vi har god kontakt med HQ metodens «far», Reiner Bueing i 
Giessen, Tyskland 
 
AR har under året hatt jevnlig kontakt og forsøkt løse forespørsler om kull på en effektiv måte. AR er i kontakt med 
hverandre gjennom sosiale medier, Skype og SMS og telefonsamtaler. Vi har også i dette året gitt avslag på endel 
kombinasjoner, og forsøkt motivert dette så klart som mulig. De strengere kravene knyttet til samlet HQ-index har ikke 
medført større problemer i vårt arbeid.  
 
Årets hunder i 2017 
 
Årets unghund:  
Vinner: Suhlegan Obelix, (Orreskogens B Røm – Suhlegan Felicia Försvann) eier/fører Gunnar Guttormsen (4x1UK, 4x2UK)  
Nr 2: Cuda, (N J(K)CH N JCK Reisavannets JA Kaos – Theia) eier/fører Freddy Lillevik (3X1UK, 2X2UK) 
 
Årets hund:  
Vinner: NJCH Raunakkens Cox, (NSEJCH Velvet dei Fiorindo – Raunakkens Roma Røvarlegg) eier/fører Nils B Skaar (54 
poeng) 
Nr 2: NJCH NJ(K)CH Kvikksteps Mira, (Orreskogens B Røm – Femme Fatale de la Source Aux Perdrix) eier/fører Eivind 
Winther (17 poeng) 
 
Øvrige årets hunder: 
Årets kombinerthund 
Vinner: NJ(K)CH NJCH Enja av Sarahkka, (Carl d’ar Roc’h Bernez -Cessna av Sarahkka) eier/fører Øyvind Bjørklund (13 poeng) 
Nr 2: NJCH NJ(K)CH Kvikksteps Mira, (Orreskogens B Røm – Femme Fatale de la Source Aux Perdrix) eier/fører Eivind 
Winther (10 poeng) 
 
Årets hund utstilling: CIB Vinterfjellets BP Lucky Lucy (FC Peter Gunn – Bråkebøtta Pippa) eier Knut Anton Karlsen 
 
Valpekull i 2017 
Tilgjengelige tall per 22.januar 2018 gir oss et tilskudd på 183 valper fra 30 kull. Dette blir ca 6,1 valper i gjennomsnitt per 
kull. Motsvarende tall i fjor ved samme tidspunkt var 148 valper i 27 kull med snitt på 5,5 valper per kull. 
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Jaktprøver 
Våre bretoner har også i 2017 hatt et meget godt år! Totalt 337 premieringer for året er ikke annet enn fantastisk! 
Vintersesongen ga nytt rekord i antall premieringer, med hele 198 premieringer. 170 var tidligere rekord satt i 2016, året 
før ble 154 vinterpremieringer nytt rekord for rasen.   
22 premieringer med 1 UK (15 i 2016 og 21 i 2015) 
19 premieringer med 1 AK (15 i 2016 og 10 i 2015) 
16 premier av ypperste valør i vinnerklasse, 1 VK (17 i 2016 og 9 i 2015) 
Under høstsesongen ble det oppnådd 139 premier, motsvarende tall var 130 i 2016 og 113 i 2015 
13 hunder fikk 1 UK, 1 av disse på lavland (4 + 8(lavland) i 2016 og 13 + 3 (lavland) i 2015)  
23 hunder fikk 1 AK, 4 av disse på lavland (6 + 3 i 2016 og 18 +2 i 2015) 
12 hunder fikk 1 VK, 3 av disse på lavland (7 + 1 i 2016 og 9 + 1 i 2015) 
Hele 8 premieringer med 1 AK Skog er utdelt, motsvarende tall var 3 i 2016 og 5 i 2015. 
 
NM Lag-konkurranser  
NM Vinter-laget besto av NJCH Kattugglas Buster, Geir Håvar Ingdal, NJCH Raunakkens Cox, Nils B Skaar og Tromsørypas PA 
Liz, Per Johnny Skjæran. Tilsammen sanket de inn nok poeng til en 2.plass – men på grunn av at ingen breton hadde 
fuglearbeid ble de satt som nr 4 på den endelige premieringslisten. Godt søk rekker ikke alltid, men en sterk laginnsats var 
det! 
 
NM Høyfjell Lag på Kongsvold ble ingen suksess i år. Til tross for en meget sterk trio ble vi sist. NJ(K)CH NJCH Kvikksteps 
Mira, Eivind Winther, NJCH Tromsørypas PA Liz, Per Johnny Skjæran og NJCH Raunakkens Cox, Nils B Skaar deltok for vår 
klubb. 
 
NM Lavland Lag gikk heller ikke så bra, der ble vi også sist! Kvikksteps Mon Ami, Morten Løken, NUCH NJCH Orreskogens E 
Lisa og Orreskogens Happy, begge med Anders Ellefsen -representerte oss i lagkonkurransen. 
Vi takker samtlige deltagende medlemmer for innsatsen, og håper at 2018 blir bretonenes år igjen!  
 
Høystatusløp, premieringer  
Arctic Cup 
4 av 8 startende bretoner gikk til finale i årets konkurranse. Av disse ble Orreskogens Bri (Euskadi-Orreskogens E Lisa) til Per 
Johnny Skæran nummer 2!  Tromsørypas Ts Frigg (Reisavannets ZB Sam – Tromsørypas Am Tea) med Caroline Markussen 
ble nummer 5!  
 
Sør Norsk Unghundmesterskap 
Lightespeed Lizzie Av Valhall til finale, men dessverre ingen premiering der 
 
Norsk Derby 
8 bretoner startet, men kun en hund oppnådde premiering, og det var Ismenningens E Saga (Tromsørypas AD TIM/ 
Sætertunets Mille) til Anders Herje med en 1 premie i kvalet. En breton kom til finalen men uten å lykkes der. Vi gratulerer 
vår svenske finaledeltaker Patrich Orresol og Almkullens Glittra for sin innsats denne helga! 
 
Unghund Grand Prix 
2 bretoner til start - men ingen premiering 
 
NM Vinter 
NM konkurransen ble en stor historisk hendelse for bretonrasen. Vår svenske bretonentusiast Joachim Almgren fra Kiruna – 
med sin Vakkuniva-Tarzans’s TR Tindra (NUCH NJCH Litjåsens Renè – SJCH Tess) innledet konkurransen med 3 VK i kvalet og 
toppet dette to dager senere med å vinne hele NM-finalen! Dette skjedde under sterkt press fra «vår egen» Nils B Skaar 
med NJCH Raunakkens Cox – som dessverre røk ut i de siste skjelvende minuttene av finalen. Fantastiske prestasjoner av 
disse to hundene, som gang på gang setter sine medkonkurrenter på plass med sine flotte søk, skarpe neser og skolerte 
fuglearbeider! Vi gratulerer! Helga startet med 19 startende bretoner, og fra første dag gikk 9 til semifinale. Og finalen ble 
som nevnt sterkt dominert av de to av våre som tok seg hele veien fram.  
 
Øvrige VK-premier i NM: 
E Cherie, Johnny Arntzen 5 VK kval 
Kikksteps Mira, Eivind Winther 4 VK kval 
Tromsørypas PA Liz, Per Johnny Skjæran 1 VK m CK kval 
Tromsørypas PA Hero, Stig Even Edvinsen, 6 VK kval 
NJCH Raunakkens Cox, Nils B Skaar 4 VK semifinale 
 
NM Lavland 
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15 bretoner til start på fredag morgen, med 2 VK til Orreskogens B Røm og 4 VK til Orreskogens E Lisa fra konkurransens 
første dag. 5 bretoner fikk gå i semi, der Anders Ellefsen fikk en ny premie på E Lisa: 1 VK med CK! Videre til finale med 
henne, og Suhlegan Jagger med Øyvind Nagelhus slo følge. Dessverre ble det ingen premie på noen av dem i finalen. 
 
Nye jaktchampions  
Vi fikk 7 nye Jaktchampionater under 2017! Gratulasjoner til eiere, førere og oppdrettere til disse fine representanter for 
vår rase! Dere har gjort en fantastisk jobb for både rase og klubb!! 
NJCH Kvikksteps Mira, eier Eivind Winther 
NJCH Tråslettens Svabø, (Tråslettens Wirco- NordUCH NJ(K)CHBonnee Des Plaines Deuxennes) eier Bjørn Tråslett 
NJCH Enja av Sarahkka, (Carl D’ar Roc’h Bernez – Cessna av Sarahkka) eier Øyvind Bjørklund 
NJ(K)CH Orreskogens C Kompis (FRUCH FRVCH Uman du Bois Courcol – Brustindens E Ulla) eier John Arnt Arvola 
NJ(K)CH Reisavannets JC Zack (Carl D’ar Roc’h Bernez - Reisavannets B Java) eier Karl Andre Evensen 
NJ(K)CH Enja av Sarahkka, se over 
NJ(K)CH Van’t Passant Humiko (FRCH Vulcain de Saint Lubin – NordUch NJ(K)CH Bonnee des Plaines Deuxennes) eier Vesa 
Virkkula 
 
Nye elitehunder  
Flotte innsatser ga oss 19 nye elitehunder under 2017. En Elitehund er en hund som har oppnådd 1.AK (eller VK-premiering) 
på jaktprøve, minst 1. AK eller Very Good i AK – eller BK på utstilling, og må ha kjent hoftestatus. Eier må være medlem i 
NBK. Vi gratulerer! 
Black Molly (Ismenningens A Kasper – Storbakkens Isabella) eier Brian Herje 
NUCH Vanity Oceane (CIB Bayard dit Bono de Saint Lubin – NUCH Vanity Kitchenette) eier Gitte Hjort Sørensen og Hallgeir 
Bergh 
NUCH Vanity Kitchenette (INT CH Tempo Du Vallon de la Rigaude – Bird des Pigenettes) eier Gitte Hjort Sørensen og Hallgeir 
Bergh 
Reisavannets JC Rappi (Carl D’ar Roc’h Bernez – Reisavannets B Java) eier Åke Lekanger 
Vinterfjellets BP Corona (FC Peter Gunn – Bråkebøtta Pippa) eier Andreas Jørgensen 
Kvikk (NUCH Hot Chilli – Stenhøj R Molte) eier Åsta Wærnes 
NUCH Tinderypens Iris (FRCH Best de la Source aux Perdrix – SA Amaya) eier Steinar Skogli 
Tiellas CK Buskas (Ismenningens A Kasper – NSEUCH Pålamalmens El Cobra) eier Geir Bakkhaug 
Kamvatnets Ragna Rompeløs (Max Odin – Kamvattnets Aqua Vita) eier Anne Lise Vedeler 
Kvikksteps B Mon Ami (FC Peter Gunn – Femme Fatale de la Source Aux Perdrix) eier Morten Løken 
Orreskogens G Happy (FRCH Best de la Source Aux Perdrix – NJCH Reisavannets B Guri) eier Anders Ellefsen 
Holmevass F Blaise (Midtfjellets Jo – Holmevass B Gilli) eier Rune Østraat 
Holmevass E Lexie (Orreskogens B Røm – Holmevass B Gilli) eier Kristian Terje Holgersen 
Geilanes Ixi (Aulumboens C Kita – Brekkesagas Blackbird) eier Eigil Haug 
NJCH NJ(K)CH Enja av Sarahkka (Carl D’ar Roc’h Bernez – Cessna av Sarahkka) eier Øyvind Bjørklund 
Orreskogens Mini (Int JCH Euskadi – NUCH NJCH Orreskogens E Lisa) eier Jan Erik Jensen 
Bekkaurens Eira (Bekkaurens Mailo – US Cali) eier Trygve Nordås 
Prego (NJCH Raunakkens Cox – Tulla) eier Nils B Skaar 
Brufjordens Isy (Deco – Brufjordens EB Assi) eier Svein Hjelle 
 
Utstillinger 
290 starter ga 228 (79%) med Very Good eller Excellent. 33 (11%) Cert ble delt ut. I 2016 var 83% Very Good eller Excellent, 
og i 2015 fikk 82% av startende bretoner en av de to høyeste premiegradene på utstilling.  
 
Nye utstillings champions 
Vi gratulerer 9 nye utstillingschampioner med sine titler under 2017: 
NUCH Axa, (Rollex – Staurins Kutta) eier Ronnie Jansson, Kiruna 
NUCH First Bullet Samson Sorensen, (NAFC Piney Run Sam – Bekkaurens Tuxi) eier Nina og Jon Aurebekk 
NUCH Reisavannets ZR Zelica (Rollex – Locars Shooting Star Zela) eier Jan B Skrøppa 
NUCH Vanity Oceane, (CiIB Bayard de St Lubin – NUCH Vanity Kitchenette) eier Hallgeir Bergh 
NUCH Vanity Kitchenette, (INT CH Tempo de la Vallon de Rigaude – Bird des Pigenettes) eier Hallgeir Bergh 
NUCH Ismenningens C Tore Hund, (CIB NUCH Raunakkens C Tore Hund – Ismenningens A Lotta) eier Kåre Herje 
NUCH Tinderypens Iris (Best de la Source Aux Perdrix – SA Amaya) eier Eva Hilde Andersen og Steinar Skogli 
CIB N SEUCH Vinterfjellets Sør Alex (Hot Chilli – Bråkebøtta Pippa) eier Heidi Mathilde Johansen og Kurt Landau 
CIB Vinterfjellets Lucky Lucy (FC Peter Gunn – Bråkebøtta Pippa) eier Ann Tove Sivertsen og Knut Anton Karlsen 
 
Helse 
Under 2017 har vi fått resultatene fra OFA undersøkelsen, der amerikanske ortopeder har gitt sin dom over våre hunders 
HD status. 409 bilder er avlest og OFA sier vi har ca 17% HD i materialet. Til sammenligning hevder NKK at tallet er 30,3%. 
Altså, nesten det doble. Gjennomsnittlig HQ var på 0,947. Det finns flere «konklusjoner» vi kan dra av undersøkningen. Den 
viktigste er at 2/3 av C-hundene er HD frie ifølge amerikanerne, og at halvparten av D hundene burde vært C. Ifølge 
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amerikanerne har vi kun et fåtall hunder med Excellente hofter - ca 9 %. Dette motsvarer inntrykket av det vi vet fra HQ 
tallene, nemlig at veldig få hunder, kun 7% - ligger på et HQ tall 1,0 eller høyere. FCI på sin side gir A hofter til 36% av disse 
409 hundene. Interessant å se var at snittet for OFA’s Excellent gikk på HQ 0,99, mens gjennomsnittet for A ligger på 0,97. 
Denne forskjellen ser ikke så stor ut på desimalnivå, men mot bakgrunn av at vi har relativt få hunder i gruppen 0,99 og 
høyere – så blir det likevel en vesentlig forskjell. Særlig viktig er forskjellen for den som trodde at det er mulig å avle seg ut 
fra Hd-problematikken om man kun avler på A hunder – sett fra et perspektiv der HQ er «nærmest sannheten». Å avle på 
OFA excellente hunder hadde vært noe annet, i det perspektivet, det hadde blitt en skarpere seleksjon. 
En annen interessant oppdagelse er at OFA mener at kun 2 hunder har mild HD på en side, og 3 andre ligger i grenselandet 
for HD (Borderline – en slags overgangsform)– i de tilfeller HQ tallet er over 0,94. Hos FCI finner vi individer «med HD» opp 
til 0,98. En liten skuffelse var det å se at OFA «misset» noen hunder med høyere HQ tall enn 1,0 – og gav disse hundene 
GOOD. Konklusjonen er likevel at HQ og OFA er langt mer synkrone enn HQ og FCI i dette materialet.  
 
Jaktegenskaper - utvikling tallkarakterer 
Som tidligere nevnt er vi i en veldig god periode for rasen, med stadig flere premieringer som ofte er av høy valør. Om vi 
sjekker utviklingen på jaktlyst så er den hverken bedre eller dårligere enn tidligere. Man kan se en tendens til svakt stigende 
tall på Jaktlyst høst, hvilket er tilfredsstillende. Høstprøvene er de viktigste prøvene – og de vanskeligste dessuten. 
Fremgang her er ekstra gledelig, selv om den er marginal. Videre kan vi se en tydelig økning på viltfinnerevne Vinter - en 
økning som ikke kan forklares med høyere jaktlyst i samme delsesong. Det blir spennende å se hvorvidt dette er en 
tilfeldighet for året, eller et nytt nivå for rasen. 

        

Sesongen Jaktlyst JL Vinter JL Høst Viltfinnertall VF - vinter VF - høst  
-17 4,39 4,41 4,38 3,6 3,84 3,37  
-16 4,38 4,46 4,31 3,46 3,48 3,45  
-15 4,45 4,51 4,38 3,57 3,56 3,59  
-14 4,32 4,39 4,23 3,31 3,02 3,22  
-13 4,33 4,37 4,3 3,54 3,21 3,53  
-12 4,26 4,38 4,15 3,53 3,51 3,56  

        
Med vintersesongen 2018 foran oss, og med gode forhold i vinterfjellet - er det å håpe at våre hunder er i topp trim slik at 
de kan gi seg i kast med oppgavene med de beste fysiske forutsetninger. AR takker for samarbeidet under 2017 og ønsker 
lykke til for alle sammen i året som kommer! 
 
For AR i NBK 
Ronny Sagmo, Brian Herje og Øyvind Nagelhus 
 
Årsrapport for web og data 
 
Datautvalgets oppgave er å drifte hjemmeside, indeksprogram og Bretonbase, i tillegg leveres data til årbok, og avlsarbeid. 
Web har fått en mer selvstendig rolle en før, men samarbeidet er tett og ressurser brukes på tvers. 
 
Hovedfokus i år var å få på plass innhold på hjemmesiden, og hyppigere nyhetsoppdatering. Det er gjort en del justeringer i 
layout for å tåle flere nyheter, og med høyere frekvens. Dette har vi lykkes med.  
 
Forventningene er om mulig høynet enda mer etter at nyhetsstrømmen i flere medier har økt. Mange ønsker at vi skal 
publiserer alt om deres hund. Man må være klar over at alt kommer i BB. Klubben har policy på å trekke frem gode 
prestasjoner, første gangen hunden oppnår dette. Særs store prestasjoner omtales hver gang. Det er som før, spesielt i jakt 
og prøvesesongen, en utfordring at tillitsvalgte selv er svært aktive.  
 
Vi får lite informasjon om jaktprøveresultater. Det er vanskelig å publisere det vi ikke vet. I dagens virkelighet med sosiale 
medier osv. er informasjonsstrømmen på det private plan så stor at mye allerede er kommet ut, før ekvipasjene er nede fra 
fjellet. Dette skaper urealistiske forventninger til klubbens tillitsvalgte. 
 
Det er tatt kontakt med Roy Allan Skaret for informasjonsutveksling vedrørende jaktprøveresultater. Det burde tas opp med 
rette instans at prøveledelsene også sendte kopi med dagens resultater til raseklubbene. 
 
Bretonbase virker tilfredsstillende. I løpet av 2017 har vi kun foretatt små justeringer på noen rapporter. 
 
Vi ser ikke for oss utvikling av ny funksjonalitet i 2018, med mindre nye behov skulle melde seg. 
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Driften av løsningen er stabil, og oppdatering av indekser skjer når vi selv ser at det er kommet vesentlig mengde nye data, 
enten fra jaktprøver eller HQ avlesing. Også når det er viktige data AR har behov for oppdatering av, tar vi gjerne en ekstra 
kjøring. Data fra NKK hentes inn hver uke.  
 
HQ avlesing foregår i Sverige – takk til Øyvind Nagelhus for sin serviceinnstilling, raske leveranse og velvillighet. Øystein 
Ahlstrøm har henter ut bilder i Oslo på bestilling. Det er underkommunisert viktigheten av at disse oppgavene utføres 
presist og til rett tid. 
 
På web har vi nå god dekning, spesiell takk til Anders Lindheim for stor innsats i omlegging av hjemmeside, produksjon av 
årbok og nyhetsoppdatering i 2017. Vi vil også bemerke Randi Mathisens innsats i ulike medier for å fremme nyheter, store 
som små, hyppig og raskt. Raymond Dalen, Paul Åge Høines og Tor Einar Jørgensen har bidratt på drift og etter behov.  
 
Datautvalget er avhengig av store og små hjelpere. Nye hjelpere i løpet av året er Laila Synnøve Stene og Tom Slettbakk på 
renskrivning av utstillingskritikker. Monica Tallhaug lærer de opp, og de tre utgjør nå et team med dette som ansvar. 
Kritikker fra NKK utstillinger kommer nå i dogweb som pdf skrevet på maskin. Dette er et eksempel til etterfølgelse for 
andre arrangører.  
 
Hege Meldal og Roar Kjernåsen er nye på innlegging av jaktprøvekritikker. Brian Herje har som vanlig bidratt etter behov 
med rask leveranse og presisjon, som før.  
 
Det ble ved sist årsmøte satt av midler til å hente inn datahjelp for hyppigere produksjon av ulike data. Vi har anvendt noe 
for å få jaktprøveresultater raskere inn. Dessverre har ikke datagruppen hatt kapasitet til å utnytte disse midlene fullt ut. 
 
Takk til alle andre som bidrar gjennom året, med stort og smått.  
 
Plan for 2018 
* Støttefunksjon for klubbapparat, arbeidsgrupper, og årbok 
* Effektiviseringsløsning for publisering av jaktprøveresultater 
* Drift 
 
 
For Datautvalg og web gruppen. 
Arne Klingsheim 

 

Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene 

Distriktskontakter i 2017 
 

Finnmark Øst Øyvind Bjørklund 

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 Geir Olav Øvreseth 

Hordaland Odd Helge Inderhaug 

Rogaland Baard Birkeland 

Østlandet Kjersti Qviller 

 
 
Årsrapportering 2017 Norsk Breton klubb, avdeling Troms 
 
2017 har vært et hektisk år for oss i Troms. Spesielt først halvår som ble preget av stor aktivitet med planlegging og 
gjennomføring av landstreffet og 60-års jubileet. Naturlig nok har vi måttet prioritere bort noe av det andre vi har pleid å 
holde på med, men alt i alt har vi lagt bak oss et særdeles aktivt år som har involvert mange av medlemmene både lokalt og 
litt utenfor vårt primærområde. I det følgende gis en oversikt over aktiviteter i DK området Troms i 2017. 
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Prøveresultater 
Vi har hatt med flere individuelle startende og i lagkonkurransene i NM høyfjell vinter/høst, i tillegg flere deltakere i NM 
lavland og i Arctic Cup. I løpet av året har vi fått flere nye VK hunder, og nye championater 
 
Høystatusløp: 
I lagkonkurranse i NM høyfjell vinter deltok Per J Skjæran med Tromsørypa’s Pa Liz. Bretonlaget ble som kjent nr 4 som vi 
må si er en hederlig plassering. 
 
I lagkonkurransen NM høyfjell høst deltok Per J Skjæran med Tromsørypa’s Pa Liz, og Eivind Winther med Kvikksteps Mira. 
Tromsørypa’s Tim var reserve og deltok som «oddehund». Det ble en 6. plass til laget, noe vi selvfølgelig ikke er helt 
fornøyd med.  
 
Kvikksteps Mira med e/f Eivind Winther gikk hele veien til finalen i individuelt NM høyfjell høst og var med og kjempet om 
en plassering helt til siste runde, dessverre uten å lykkes helt. 
 
I Arctic cup ble det nesten full klaff for Orreskogen’s Bri som i finalen fikk 2. plass, og ikke nok med det, Tromsørypa’s TS 
Frigg fikk en meget sterk 5. plass. Begge hundene ble ført av Per J Skjæran. 
Til finalen kom også Reisavannet’s CS Sako. 
 
Resultater fra Jaktprøver og apportprøver 
I 2017 har flere av medlemmene hevdet seg med flotte premier innenfor ulike prøve greiner. Mange hunder er premiert, og 
her følger de som har oppnådd 1. premie: 
 
VK 
2x1.VK m/CK Kval. til Kvikksteps Mira e/Eivind Winther 
2x1.VK m/CK Kval til Ah Aki-Ta2 e/Magne Klingsheim 
1.VK m/CK til Reisavannets Ja Kaos e/Jan Erik Jensen 
1.VK m/CK til Tromsørypa’s Pa Liz e/Per J Skjæran 
 
Skog 
1.AK til Orreskogen’s Bri e/Per J Skjæran 
1.AK til Theia e/f Freddy Lillevik 
1.AK til Tromsørypa’s Pa Liz e/Per J Skjæran 
 
AK Lavland 
1.AK til Orreskogen’s Mini e/Jan Erik Jensen 
1.AK til Orreskogen’s Bri e/Per J Skjæran 
 
Fullkombinert 
1.AK til Kvikksteps Mira e/Eivind Winther 
 
UK 
2x1.UK til Cuda e/Freddy Lillevik 
2x1.UK til Reisavannets CS Sako e/Gaute Pedersen 
2x1.UK til Tromsørypa’s Frigg e/Caroline Markussen 
2x1.UK til Orreskogen’s Mini e/Jan Erik Jensen 
1.UK til Orreskogen’s Bri e/Per J Skjæran 
 
AK Apport 
1.AK til Kvikksteps Mira e/Eivind Winther 
 
Nye Championater i 2017 
NJCH - Kvikksteps Mira e/f Eivind Winther (Fra tidligere N(J)KCH og ble med dette dobbelchampion). 
NUCH Vinterfjellets Sør Alex e/f Kurt Landau 
C.I.B Vinterfjellets Sør Alex e/f Kurt Landau 
C.I.B Vinterfjellets Lucky Lucy e/f Knut A Karlsen/ Heidi Johansen  
 
Gjennomførte aktiviteter 2017: 
Treningssamling på Arnøya 27.- 29.1. 
20 deltakere og litt lavere deltakelse på samlingen enn foregående år. I år var det mye ruskevær med vind og regn som 
resulterte i åpne bekker og tungt føre for både hunder og førere. Varierende med fugl, og alle hunder var i fugl flere ganger. 
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 kr 3.000,- som er overført til NBK. Samlinga for 2017 er allerede planlagt og booket. 
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Møteplass Kroken. 
Bretongruppa disponerer alpinbakken i Kroken/Tromsø sommer og høst. Vi startet opp onsdag 31. mai og holdt på så lenge 
interessen var der. Noen faste går igjen og noen nye dukker opp.  
 
Utstillingstrening og klipp av hund i mai. 
Vi gjennomførte 2 runder med utstillingstrening, og påfølgende frisering av hunder for de som ønsket det. Også i år stilte 
Nina Skjæran seg til disposisjon for oss. 
 
Apport-trening. 
Det har vært gjennomført flere ettermiddager/ kvelder trening til apportprøve med både spor, søk og vannapport. En 
morsom aktivitet i båndtvangstida og ikke minst svært nyttig og nødvendig trening for de som har stilt hundene på 
apportprøver.  
 
Handler-trening. 
I midten av juni gjennomførte vi handlertrening som forberedelse til de to utstillingene som går i Tromsø juni. 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 treningsterrenget vi disponerer på Brensholmen. Årets 
taksering ble gjennomført under fine forhold. Vi registrerte en rypebestand noe lavere enn i 2016.   
 
Bruk av treningsterrenget på Brensholmen. 
Terrenget på Brensholmen benyttes av avdelingens medlemmer. I 2016 er det solgt 15 treningskort til medlemmene. I 
tillegg har vi leid ut terrenget til Tromsø Hundeklubb og Tromsø Fuglehundklubb i forbindelse med jaktprøver. Vi har 
fortsatt en plan om å komme i gang med mer organisert jakt på rødrev, og dette vil vi prøve å få organisert ut over vinteren. 
 
Landstreffet 2017 
Gjennomføringen av landstreffet ble en stor suksess, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært udelt positive. Vi viser til 
rapport fra landstreffet som er publisert på NBK’s hjemmeside like etter treffet.  
 
Årsavslutning 2017 
I skrivende stund legger i opp til sesongavslutning med sosialt samvær i lavvoen i Kroken i starten av desember. Vi vil 
oppsummere sesongen, informere om aktiviteter i 2018 og gjøre litt stas på alle som stilte opp og bidro til at landstreffet 
ble en flott opplevelse for både oss og de tilreisende. Vi spanderer mat og drikke. 
 
Aktivitetsplan 2018 

Aktivitet TID 

Treningssamling Arnøya 2. – 4.2.2018 

Møteplass Kroken – ukentlig felles lufting   Fra juli 

Apport trening Fra juni 

Handlertrening Juni 

Breton treff hos Odd Brede Sommarset på Senja 3. – 5. august 

Rypetaksering august 

Rovviltjakt på Brensholmen Oppstart januar 

 
 
22.11.2017 
For DK gruppa i Troms 
Eivind Winther 
 
 

Årsmelding Norsk Bretonklubb Nordland nord 2017. 

Aktiviteter. 
NBK Nordland nord har hatt ett relativt høyt aktivitetsnivå i 2017. Vi startet med en teorikveld 25.Januar for deltakere på 
våre lydighetstreninger. 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. Litt dårlig deltagelse enkelte kvelder men det kan vi takke vår herre for.5 utendørs lyhdighetstreninger. 
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Treningssamling på senvinteren utgikk grunnet tett program med ferier, påske og mange tilsvarende tilbud. Vi har derimot 
hatt stor deltagelse på vinterprøvene og mange har fått sine fortjente premier. Har på fornemmelsen at en del av dette 
kommer av DK gruppens arbeide. 
 
13. Mai arrangerte vi duetrening hos May Iren Vikholdt. 8 deltagere fikk kyndig og personlig veiledning og alle viste stor 
fremgang. Deretter fulgte to treninger til med hjemmelekse mellom øktene. Samtlige deltagere fikk enorm fremgang og vi 
vil følge opp disse fremover. Se egen reportasje i Fuglehunden. Vi var også så heldige at vår dyktige Steinar Skogli møtte 
opp og forklarte om hvor mye arbeid han legger ned for å lykkes med sine hunder. 
 
Mange av våre medlemmer har deltatt på utstillingskurs arrangert av undertegnede og Mats Samuelsen i regi av Bodø jeger 
og fiskeforening og vi hadde den nest største rasen på BJFFs utstilling med 13 deltakere. Ikke like bra oppslutning i Rana og 
på Fauske. 
 
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.og Søndag 23.Oktober arrangerte vi treningssamling med påfølgende årsfest med hovedsete ved Artic cabins 
Vestvatn. 24 deltakere med mange nye eiere og hunder og en god gjeng med gode gamle Bretonentusiaster gjorde at vi fikk 
en fin miks med både hunder og eiere. Det ene partiet hadde 14 oppflukter Lørdag formiddag så det var gode muligheter 
for å komme i fugl. Men ikke alle var så heldige. Overnatting og festmiddag med 24 deltagere ble også en suksess og mange 
gode skrøner ble fortalt. 
 
Vårt planlagte apportkurs har også blitt lagt på is grunnet tidsnød hos instruktører. 
Torsdag 16.November arrangerte vi medlemsmøte i lokalet til Salten Aqua på Aspmyra stadion. Tema for møtet var 
jaktprøver. Stig Even Edvinsen forklarte hvorfor, hvordan og hva han som dommer vektlegger i de forskjellige klassene. 
Dessverre var det ingen nybegynnere som deltok men det ble en bra diskusjon og debatt både om jaktprøver, avl, hd osv. 
Vi har sendt inn stoff til både nettside og fuglehunden og tenker å fortsette med dette.  
 
En ting vi sliter med er å få kontaktet nye Bretoneiere og nye medlemmer rett etter at de har fått seg hund. Her må klubben 
lage ett system slik at DK apparatet mottar info om samtlige kull som går gjennom klubben enten de er medlemmer eller 
ikke. Har mottatt kun 1 slik mail i år. Finnes det noen info hos valpeformidler som kunne sendes ut?  
 
DK gruppa Nordland nord. 
 

Årsmelding Norsk Bretonklubb Nordland sør 2017 

 
Når det gjelder aktivitet for 2017 Nordland sør har den vært fraværende. Vi prøvde å arrangere en treningssamling, men 
ente opp med at kun 4 (3 var DK gruppa) medlemmer meldte sin interesse og det ble isteden avholdt en uformell trening. 
Dette har vært erfaringen ved flere forsøk på aktivitet. 
 
Derfor ingen aktivitet utenom dette: 
 
PLANEN 
Hei folkens! 
Nærmer seg planlagt treningshelg. Vi setter påmeldingsfrist til mandag 6. Mars. Det er til nå kun 4 påmeldte og for at vi skal 
gjennomføre treningshelga setter vi et minimum på 8 deltakere. Så kom igjen å meld dere på til en flott helg med trening og 
sosialt samvær 
 
RESULTAT 
Fin fin treningstur på Røssvatnet i dag. Selv om det ikke ble treningssamling var vi en gjeng som hadde litt trening og sosial 
sammenkomst. Fire valper (Tjetterskardets NV Aida, Trude, Raya og Jochi) og en unghund (Tjetterskardets SV Shiko) etter 
Vinterberget's Black Velvet deltok i tillegg til moren selv Fin sosialisering for valpene og bra fuglearbeid av unghunden og 
moren. Shiko og matfar har endelig fått svar på at Shiko er klar for jaktprøve Takk til Anne og Arvid for invitasjon og 
gjestfrihet 
 
Odd Arne 
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Årsrapport Nord-Trøndelag NBK 2017 
 
17.-19 Februar - Treningssamling på Lifjell 
Litt mindre oppmøtet en året før, men likevel en veldig vellykket treningssamling 
 
Juni - Juli - Mulighet for å bli med på apporttrening 
Ingen som benyttet seg av dette tilbudet 
 
21-.23. Juli - Apportprøve på Skogn 
Apportprøven ble en kjempesuksess. Godt oppmøtet og bare positive tilbakemeldinger. 
Det var også godt med premieringer på prøven, så vi har allerede planer om gjentakelse neste år 
 
 
Årsmelding Sør Trøndelag NBK 2017 

 
Januar.   Trening av hund i fjellet. En gang i uka fram til båndtvang (arr. Orkla jff) bra oppmøte av Breton. 
Februar.  Trening av hund i Meråker. 25 Bretoner stilte. 
Mars.       Jaktprøve Ålenprøven 17-19.03 m/cacit. 
Mai.         Leirdueskyting en gang i uka fram til jaktstart. Greit oppmøte. 
                  Dressurkurs/ apportkurs (arr. Nordenfjeldske Fuglehundklubb) 
                 Sølvhundutstillingen. Bra med Bretoner 
Juni.         Saurenhetskurs på Lundamo (arr NGK). 
Juli            Treningsterrenget i Vassfjellet åpnet, det ble trening en gang i uka fram til jaktstart. 
Sept/Okt.  Jaktprøve Ålenprøven 29.09-01.10 m/cacit 
November. Fellesutstillingen NBK var tekn arr. Det stilte 18 Bretoner. 
                 Felles Julemøte sammen de andre raseklubbene. Div. foredrag ca 150 personer kom 
 
Mvh DK gruppen Sør Trøndelag 
 

 
Årsmelding DK Nordvest 
 
Det har ikke vært den store organiserte aktiviteten i år men vi har en del arrangement vi treffes på. Som ny DK ser eg 
utfordringen med et stort og langstrakt område. Deltakelse på lokale fuglehund klubbers aktiviteter er og blir enklere for å 
få bedre deltakelse.  
 
Her er også svært begrensede områder en kan drive trening og jakt. Så en må nytte de muligheter som byr sei.  Gaularfjel 
prøven vinter er det som regel Breton representert fra distriktet. Der er også en del med på organisert taksering i august. 
Taksering har vi organisert i Stryn også de siste åra. Distriktet har faktisk vokst mye med hensyn til Breton og har flere aktive 
oppdrettere. 
 
Vi har også nyttet muligheten til å samle Breton folk på Grotli prøven vinter som skjer på tampen av sesongen. I år var vi 
nærmere 20 Breton samlet på Øyberg seter, og her var også flere fra Østlandet. Det er hyggelig og nyttige erfaringer blir 
utvekslet. Fjellstyre har nå et treningsområde vi kan nytte fremover. 
 
Samme sted har vi også vært en gjeng under jakta. Slik organisering har også fått med nye i miljøet som betyr en del. Det 
har tradisjonelt vært lite kontakt nordover til Møre og har begynt å kartlegge litt der. 
Det er en fast gjeng som deltar på en del prøver og skal presentere årets resultater. 
 
Vinter -17 
1UK     JB Mona        e/f  Svein Gravdal         Førde 
2 UK   Vistasdalens Bajas  e/f   Henning Bortne Bøen Davik 
3 +3 AK  Gjeilane´s Frøya  e/f Jarle Berentzen  Stryn 
2+ 2 AK  Gjeilane´s Issi  e/f Jarle Berentzen  Stryn 
3 AK  Brufjorden´s Isy  e/f Svein Hjelle  Stavang 
1 VK m/CK Reisavannet´s Zr-Zelica e/f Jan Bjarte Skrøppa  Førde 
 
Zelica har for øvrig fått NUCK i høst. Vi gratulerer eier og oppdretter.  
 
Høst -17 
1 AK   Brufjorden´s Isy  e/f  Svein Hjelle   Stavang 
3 +2 AK  Gjeilane´s Frøya  e/f Jarle Berentzen  Stryn 
3 + 2 AK  Gjeilane´s Issi  e/f Jarle Berentzen  Stryn  
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3 AK   Iskar De L´Ardour  e/f  Knut Vassby  Eikefjord 
 
Her vil eg også nevne Jarle Berentzen som har 8 premier på 8 starter som er meget bra. 
 
Aktivitetsplan 2018 
Trenings samling på vinter Grotli Mars (tilpasse prøvestarter) 
Samle flest mulig på Grotliprøven 2018 
Taksering i august 
Starte arbeidet med Komité og møter Landstreff 2019 (Startet planlegging kartlegging) 
Det kan knytte regionen bedre sammen fra nord til sør.  
 
Takk for i år 
Mvh 
Geir Olav Øvreseth 
DK Nord vest 
 
 
Årsmelding NBK Hordaland 2017 
 
Medlemsmassen har vært stabilt de siste årene (rundt 40)  
 
Seks førere/eiere har utmerket seg dette året på jakt- og apportprøver.  
Høyfjell vinter med Eigil Haug og Geilanes´ Ixi (1x1AK, 1x 2.AK og 2x3.AK), samt Magnhild og Rune Østraat Holmevass F 
Blaise med 2x1.AK og 2x2.AK), Olaf Hafstad 2.UK og 3.AK med Orreskogens Clay Allison og Sigurd Sørvik 3.AK med 
Orreskogens Saga.  
 
På skog hentet Eigil Haug inn 1.AK og 2.AK med Geilane´s Ixi, Arne Klingsheim 1.AK og 2.AK med Tinderypen´s Minnie, Olaf 
Hafstad 2.AK med Orreskogens Clay Allison og Anne Marte Aarseth 2.AK med Amih. 
 
I lavland hentet Lorenzo Wiese-Hansen 3.AK på Holmevass F Snazzy. 
 
Eva Hafstad oppnådde 2x1.AK 1x2.AK apport med Tråslettens Senico. 
 
På høstprøver oppnådde Rune Østråt og Holmevass F-Blaise 2.AK og 3.AK og Eigil Haug med Geilanes Ixi 1.VK. 
 
Distriktstreff i Hordaland ble gjennomført på 4H-gården i Arna ved Bergen 15.10. Treffet fikk god respons med 10 ekvipasjer 
og i tillegg familiemedlemmer. Samlingen var todelt, først med medlemspresentasjon og foredrag om dressur av jakthund 
av Eigil Haug innendørs i gamme og deretter trening på ro i oppflukt med duer. I tillegg ble hundene eksponert mot vaktler 
og fasaner på gården. Eigil la til rette for at deltagerne kunne ta apportbevis og 2 av ekvipasjene lyktes. 
 
Klubbens medlemmer har hatt tilgang på aktiviteter i regi av Vestlandets Fuglehundklubb og lokale initiativtakere 
(Fuglehund festival/utstilling/ saueavvenning/duetrening og prøver) 
 
 
Årsplan 2018 
 
Samarbeidet med Vestlandets Fuglehundklubb vil fortsette med utstilling og prøver. Nye distriktstreff planlegges på 4H 
gården på Garnes i Arna. Videre undersøker DK-gruppen videre om tilrettelegging for mer spesialisering mot rugdetrening 
og rugdeprøver kan gjennomføres for igjen å gjøre Bretoner 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.  

 

Årsrapport Østlandet 2017 
 
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 10-12 mars med 10 deltakere og 1 instruktører det var fast og fint 
føre god mat og topp stemning blant deltakerne. Morten Tidemann, stille opp som instruktør. 
Ansvarlig for påmelding. Kenneth Sveen og Morten Løken 
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Villmarksmessa Lillestrøm. 
 Camp villmark ble i år arrangert i fra 31. mars -2. 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 godt besøkt av nye, gamle og fremtidige medlemmer. I 
løpet av messen ble 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. Vi har med noen gode representanter for rasen så her var 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 6.mai på Hvaltjern ved Fetsund med 243 påmeldte hunder derav 35 bretoner, 
dommer i år var Wenche Porsanger.  
Utstillingsansvarlig var Monica Tallhaug 
 
Dressurkurs. 
Det var planlagt dressurkurs med oppstart i april men dette måtte avlyses grunnet for få påmeldte. 
Utstillingstrening. 
Mandag24. april og tirsdag 2.mai ble det holdt utstillings kurs med Milla Stav 
 
Halsnestreff. 
Helgen 10-12 juni var det familietreff på Halsnes i Aurskog Høland. Vi var i år som i fjor heldige med været og mellom 35-40 
nye og gamle medlemmer hadde tatt seg turen hit. Her nevnes at det var gode tilbakemeldinger og god stemning og at alle 
hadde følt seg velkommen noe som er målet for treffet. I år kom Agneta Andersson og holdt foredrag for oss om valp og 
unghund et tema som var meget fengende for oss alle. 
Ansvarlig for treffet Britt Halvorsen 
 
Lavlandstrening Skogbygda i Akershus.  
Lavlandstrening i Skogbygda med oppstart onsdag 6 september gikk over 7 onsdager med instruktører Morten Løken, Stian 
Aaserud og Kenneth Sveen, Morten Tidemann bra oppmøte, her var det 6 -12 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 265 som startet mot 142 startende 
hunder i fjord, det ble i år 2 dagers VK.  Det var en vellykket helg for mange som hadde tatt turen til de flotte terrengene 
nord på Romerike. Ansvarlig Anders Ellefsen  
 
Fasancup Togstad. 
Årets fasan cup 29 oktober var fulltegnet og med 36 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 unghund skue på Fetsund ble avlyst grunnet få påmeldte. 
Ansvarlig. Monica Tallhaug  
  
Østlandsmesterskapet i Skogbygda. 
Østlandsmesterskapet den 4.november ble i år flyttet til Skogbygda, Stian Åserud er godt alternativ for oss i år også. Her var 
det 13 påmeldte og 11som startet, dommer var Stian Aaserud   
 
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. 

 

Årsrapport for Finnmark Øst, Finnmark Vest og Rogaland er ikke mottatt. 
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Sak: 4. Norsk breton klubb – resultatregnskap og balanse 2017 

  2016 2017 Budsjett 2017 

3000 Medlemskontingent  431 260 413 875 430 000 

3001 Kollektivt innmeldte 14 000 14 000 15 000 

3500 Sponsoravtaler (Eukanuba) 10 000 10 000 10 000 

3900 MVA Refusjon 45 608 38 240 40 000 

3901 Andre inntekter, administrasjon 105 559 0 

5000 Godtgjørelser -20 000 -18 000 -20 000 

6210 Telefon/møteutgifter, Styre -3 483 -16 347 -30 000 

6301 Data-/WEB kostnader -42 710 -61 862 -70 000 

6703 Premier, Administrasjon -7 074 -16 808 -10 000 

6940 Porto, Administrasjon -4 147 -7 999 -10 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -12 324 -26 026 -28 000 

7600 FKF Samarbeidsavgift -14 505 -15 030 -15 000 

7601 AICEB -1 873 -1 843 -2 000 

7602 Kollektivt medlemskap NKK -2 520 -7 475 -8 000 

6100 Fuglehunden -149 576 -149 749 -160 000 

6200 Diversekostnader, Administrasjon -4 342 -4 650 -15 000 

8040 Renteinntekter 4 494 4 559 8 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer -868 -1 082 -2 000 

6860 Prosjektarbeid 0 -50 329 -40 000 

7103 Reiseutgifter, Utstillingsdommere 0 -11 091 -10 000 

6861 Kursarbeid Ungdom/Nybegynnere 0 0 -10 000 

 Overskudd administrasjon 242 046 92 942 73 000 

     
3100 Salgsartikler 21 237 9 018 25 000 

7400 Salgsartikler -21 220 -16 727 -25 000 

 Overskudd salgsartikler 17 -7 709 0 

     
7604 HD/HQ avlesning -18 000 -21 673 -30 000 

7708 Diverse kostnader, avlsrådet 0 -12 164 -15 000 

 Underskudd avlsrådet -18 000 -33 837 -45 000 

     
3700 Bidrag kalender 50 290 44 032 45 000 

6800 Trykking og porto, Kalender -34 125 -43 063 -35 000 

 Overskudd kalender 16 165 970 10 000 

     
3801 Lotteri Årsmøte 8 609 4 590 8 000 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -32 918 -40 916 -35 000 

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -83 148 -65 373 -70 000 

 Underskudd årsmøte -107 457 -101 699 -97 000 

     
3203 Startkontingent, Landstreff 0 71 085 10 000 

3300 Deltakeravgift, Landstreff 0 0 105 000 

3400 Andre inntekter, Landstreff 0 66 830 10 000 

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 0 41 000 5 000 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff 0 0 -5 000 

6704 Premier, Landstreff 0 -21 419 -1 000 

6903 Trykking og Porto, Landstreff 0 -490 0 

7201 Opphold/overnatting, Landstreff 0 -88 631 -100 000 

7705 Diverse kostnader, Landstreff 0 -36 423 -15 000 

 Overskudd Landstreff 0 31 952 9 000 

     
3200 Startkontingent, jaktprøver 227 489 364 018 214 000,00 

3402 Andre inntekter, jaktprøver 14 700 0 0,00 

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -56 528 -88 951 -77 000,00 
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5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver -3 610 0 -22 000,00 

6600 Terrengleie, jaktprøver -38 400 -102 480 -58 000,00 

6700 Premier, jaktprøver -15 928 -25 084 -13 000,00 

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -18 666 -27 188 -18 000,00 

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -3 315 -4 635 -3 000,00 

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -65 143 -65 560 -23 000,00 

 Overskudd/underskudd jaktprøver 40 600 50 120 0 

     
3202 Startkontingent, DK-aktiviteter 15 520 24 440 40 000 

3301 Deltakeravgift, DK-aktiviteter 74 010 66 177 100 000 

3401 Støtte Studieforbundet 23 740 8 800 20 000 

6702 Premier, DK-aktiviteter -4 002 -7 888 0 

7202 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -72 430 -30 880 -30 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -13 174 -36 590 -100 000 

 Overskudd DK-aktiviteter 23 665 24 060 30 000 

     
7101 Reisetilskudd, NM-Lag -1000 -5 000 -12 000 

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -13715 -15 065 -10 000 

7104 Reisetilskudd EM/VM 0 -3 000 -3 000 

 Underskudd deltagelse NM-Lag -14715 -23 065 -25 000 

     
  OVERSKUDD 182 321 33 733 -45 000 

 

Balanse pr 31.12.2017  

  

Eiendeler  

Varige driftsmidler 2017 

Aksjer i Fuglehunden as 20 500 

Sum varige driftsmidler 20 500 

  

Omløpsmidler  

Varelager salgsartikler 31 584 

Varelager, premier 28 000 

Kunder, debitorer 8 129 

Andre fordringer 106 514 

Sum omløpsmidler 174 227 

  

Bank og kasse  

Bankinnskudd 583 981 

Sum bank og kasse 583 981 

  

Sum eiendeler 778 708 

  

Egenkapital -741 896 

  

Gjeld  

Leverandør, kreditorer -12 512 

Kalenderbidrag 2016 -24 300 

Sum gjeld -36 812 

  

Sum egenkapital og gjeld -778 708 

  
Revisjonsberetningen vil bli lagt frem på årsmøtet. 

 



Breton-Info Side 21 
 

SAK 5. Kontingent 2019, forslag fra styret. 
 
FRA STYRET: 
 
Styret foreslår ingen endring av kontingenten i 2019 
 
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. Klubbens økonomi er solid og det er pr. d.d. ikke behov for å øke 
inntektene. 
 
 

Sak 6 – Redegjørelse fra styret ang. sak 6.1.1 fra 2017 - 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. Ut ifra tidligere kalibreringer bør forholdet mellom HQ og FCI diagnose være noenlunde i samsvar med følgende: 
HQ 0,99-1,05 FCI A (A1) 
HQ 0,97-0,9 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).  
Hofteledds dysplasi 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 Penn Hip 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 i alt 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 bedømming 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! 
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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 renommé. 
 
For å se hvordan OFA håndterer slike problemer, der leddene på hundene ser fine ut - men utsatt for overdreven stress ved 
billedtagningen (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 intervallet 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 langt gående 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 flere 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 

kvalitetssikring, sikkerhet og økonomi? 

8. Hvordan skal man håndtere eventuelle klager? 

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

10. Aksepterer forsikringsselskapene 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. 

 
Vedtak: 
92 stemmer for og 2 stemmer mot. 

 
Redegjørelse 

På oppdrag i fra Årsmøtet 2017 legger styret frem en rapport for årsmøtet i 2018 angående fastsettelse av helsestatus på 
breton. 
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Hoftene til breton i Norge har vært vurdert etter 2 metodikker frem til i dag. Det er benyttet FCI metodikken og HQ 
metodikken.  
 
I mange år har vi som klubb og enkeltindivider slitt med å forstå uteblitt effekt av tiltak og virkemidler for å redusere 
frekvensen av HD i rasen.  
 
Mange ideer og hypoteser er gitt om hvorfor situasjonen er som den er, ikke få ganger har veterinærer vært uenig med 
avlesende veterinærer i NKK (og SKK) når det gjelder HD-diagnoser                        
Ved å avlese mange bilder av rasen på kort tid var det lett å danne seg en generell oppfatning om situasjonen, der vi har en 
rase med ett bredt tyngdepunkt på ganske mediokre – men likevel OK – hofteledd. Til dette kommer mangler i kunnskap og 
kvalitet hos de som utfører røntgen ved klinikkene. Vi har en av de letteste (i vekt) rasene som det røntges hofter på. Det 
settes diagnose uten slingringsmonn når det gjelder å forstå at uheldige strukturer som viser seg på et bilde delvis kan være 
et utslag av tilfeldigheter i tagningsøyeblikket. På små hunder med ganske spede skjellettdetaljer blir det utslaget fort veldig 
betydelig. 
                                                                          
Den diskrepans som foreligger i HQ tall og egen synsing av diagnoser satt av NKK/SKK, skapte et ønske om å sende et lite 
utvalg av bilder på «HD frie» hunder med C og D diagnoser for en second opinion i USA. Der ble mistankene bekreftet, OFA 
ga tydelige signaler om at det finnes andre måter å definere HD på enn det NKK/SKK gjør. Dette medførte at 409 andre 
bilder ble sendt til USA for en generell sammenligning av OFA, HQ og FCI diagnosene, på NBK’s oppfordring og regning. 
 
Resultat og sammenligning 
 
De resultatene vi fikk fra undersøkelsen kan tolkes fra flere innfallsvinkler. Det viktigste budskapet er at reell HD % i rasen 
ligger på ca. 17% - som kan sammenlignes med 30,3% i NKK. Gjennomsnittlig HQ tall var 0,947. 2/3 av C-hundene er HD frie 
ifølge amerikanerne, og halvparten av D hundene burde vært C.              
Excellente hofter - ca. 9 %. FCI gir A hofter til 36% av hundene i undersøkelsen                                      
Kun 7% av våre bretonere ligger på HQ tall 1,0 eller høyere.  Gjennomsnittet for gruppen OFA’s Excellente hunder gikk på 
HQ 0,99, mens gjennomsnittet for A ligger på 0,97. Mot bakgrunn av at vi har relativt få hunder i gruppen 0,99 og høyere – 
så blir det en vesentlig forskjell, om man skulle selektere avlsdyr fra disse to gruppene.  
 
OFA mener at kun 2 hunder har mild HD på en side, og 3 andre ligger i grenselandet for HD (Borderline – en slags 
overgangsform)– i de tilfeller HQ tallet er 0,95 eller høyere. En liten skuffelse var det å se at OFA «misset» noen hunder 
med høyere HQ tall enn 1,0 – og gav disse hundene GOOD – hvilket beviser at ingen diagnostikk er perfekt. Konklusjonen er 
likevel at HQ og OFA er langt mer synkrone enn HQ og FCI var i dette materialet. Det er også undertegnedes oppfatning at vi 
som klubb, på et generelt nivå, IKKE har brukt HQ metoden på et bra vis for å redusere HD i rasen frem til nå. 
 
 
Styrets begrunnelse: 
Styret er i utgangspunktet av den oppfatning av at gjeldende avlsplan skal få virke i sin tiltenkte periode. Et vedvarende 
forsøk på å forandre denne hvert år er direkte negativt for de tillitsvalgte som nedlegger et stort arbeid hvert år. De store 
spørsmål må man ta i forbindelse med ny avlsplan hvert femte år. 
 
NBK er nå i den situasjonen at vi er i besittelse av ny og viktig kunnskap som har betydning for vår rases helse. Styret mener 
derfor at vi må se nærmere på dette ved årets årsmøte. Det er kommet inn to forslag til årsmøte som berører det samme 
temaet, og styret vil legge frem et forslag til løsning der alle må gi og ta litt slik at vi kan enes om noe i fellesskap, som ikke 
blir gjenstand for forandringsforlag hvert år fremover. 
 
Billedmaterialet som er sendt til USA og OFA vurdering, har gitt støtte til HQ sin eksistensberettigelse. HQ tallet og de 
enkelte diagnosene samhandler relativt bra. NBK kan avle etter HQ, og velge å bruke OFA til å avdekke eventuelle 
sekundære forandringer, dette gjelder spesielt hunder med de laveste HQ tallene, 0.94-0.95. NBK kan også velge å sende 
inn for eksempel 50 bilder hvert år til OFA for å bygge opp et større tallmateriale som kan bekrefte sammenhengen mellom 
HQ og OFA i årene fremover. Da må man benytte FCI metoden til å avdekke sekundære forandringer (ikke bokstavene A-B-
C-D-E).  
 
Styret er prinsipielt i mot, og fraråder å oppheve kravet til kjent ”HD” status. Dette kravet sikrer NBK at alle hunder som 
brukes i avl har fått vurdert hoftekvaliteten. Dette kravet sikrer også NBK muligheten til å overvåke hele avlspopulasjonen, 
samt at deler av vår medlemsmasse ønsker denne diagnosen. Det behøver ikke stå i veien for å avle etter andre kriterier i 
NBK, dvs; HQ.  
 
Styret ser behovet for å få avdekket hunder med sekundære forandringer, og opprettholde en kjent logistikk for alle som 
tar bilder av hundens hofter. Dette kan vi bruke FSI systemet til. Det er fult mulig å bygge opp en ny logistikk rundt hvor 
hoftebilder sendes, men styret er redd for at dette vil medføre en redusert andel hunder med kjent hoftestatus i 
populasjonen, ingen er tjent med at vårt tallmateriale blir svekket. 
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FCI diagnosen vil bli brukt til å overvåke utviklingen, mens det avles etter HQ. Nedre grense settes til 0,94, samt en samle-
index på 224.  Alle hunder uavhengig av HQ-tall må være fri for sekundære forandringer, avlest av FCI metoden. Vi mener at 
vi med dette fortsatt avler på «HD-frie» hunder slik det er vedtatt i gjeldende avlsplan. Styret vil søke å få HQ inn I Dog web. 
Krav til oppdrettere som vil avle gjennom NBKs avlsråd – med publisering via våre kanaler når det gjelder hofter: 

- Alle hunder må være fri for sekundære forandringer 

- Nedre grense for HQ er 0,94 

- Kravet til samlet HQ-index for foreldredyrene skal være minst 224 

 
Styret anbefaler at det sendes inn 75 bilder for OFA avlesning hvert år for å bygge opp en referanse base slik at 
korrelasjonen mellom HQ og OFA kan overvåkes over tid. Bildene som sendes bør gjenspeile populasjonen, og ikke bare de 
med HQ 0,94. 
 
Styret innstilling til vedtak: 
Årsmøtet vedtar å endre gjeldende avlsplan i overenstemmelse med det overforstående. 

 

 

Sak 7. 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 7.1 – HD erstattes med HQ 
7.1.1 - Forslag fra Nils B. Skaar; 
Forslag til vedtak: 
Krav til kjent HD-status på foreldredyr for å kunne registrere valper erstattes med krav til kjent HQ-status. 
 
Bakgrunn: 
147 bretoner fikk HD-diagnose fra NKK i 2017. Av disse fikk over 37% diagnosen HD. Dette er en liten nedgang i fra året før 
hvor HD-prosenten var litt over 40.  
 
NBK har i snart 50 år hatt fokus på HD i avlsarbeidet. Siden 1988 har det vært krav om kjent HD-status på foreldredyr for å 
få registrert valper. Det har vært gjennomført mange tiltak for å få ned HD-frekvensen. Resultatet er at man i dag har 
omtrent samme HD-frekvens som i 1980.  
 
HD-diagnosen fra NKK har i praksis vist seg å ikke gi framgang i hoftekvalitet for breton i Norge. Bruk av HQ (Hip Quality) 
viser en arvbarhet som er langt høyere enn HD. Det er derfor naturlig å bruke HQ i NBKs systematiske avlsarbeid i stedet for 
HD. 
 
Det er den enkelte raseklubben som setter krav og kan sette registreringssperre på forskjellige egenskaper. NBK har en slik 
registreringssperre for hunder med foreldre med ukjent HD-status. Kravet om kjent HD-status fjernes. Samtidig innføres 
krav om kjent HQ-status på foreldredyr for å få registret valper. Praktisk ordnes dette på samme måte som dagens HD-
fotografering med den forskjell at hundeeier ber om at bildene sendes NBK i stedet for NKK. 
 
Videre må NBK sette en nedre grense for samlet HQ-tall for foreldre i en kombinasjon samt en nedre grense for HQ-tall for 
å kunne formidle valper gjennom NBK-systemet. 
 
NBK skal ikke lengre publisere oversikter over hundenes HD-diagnoser.  
Hva den enkelte hundeeier gjør av undersøkelser av sin hund er selvfølgelig opp til denne.  
 
Levanger 3.1.18, 
 
Nils B. Skaar 
 
Styrets innstilling; 
Saken avvises under henvisning til Styrets innstilling til sak 6.1 
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7.1.2 – Forslag fra Gunnar Handberg 
I vedtatte avlsplan for perioden 2016-20 er det oppstått en uheldig situasjon som medfører at hofteledds diagnose HD kan 
synes gjeninført som klubbens kriteria for synliggjøring av enkeltdyr og rasens hoftestatus. 
Det er på nytt dokumentert av sittende avlsråd at diagnostikken HD ikke er tilfredsstillende. Dette baseres på de allerede 
foretatte dokumentasjoner og undersøkelser i perioden 2000 – 2005 og i 2017. 
 
Forslag: 
I vedtatte avlsplan for perioden 2016-20 fjernes alle henvisninger til HD (hofteledds diagnose).  
Klubbens hofteledds overvåkning av rasen, i henhold til sine forpliktelser ovenfor NKK, skal være HQ (Hip Quality). 
Av praktiske hensyn bibeholdes dagens ordning med HD avlesning via NKK der klubben henter ut bilder for HQ avlesning og 
indeksberegning. 
 
Gunnar Handberg 
 
Styrets innstilling; 
Saken avvises under henvisning til Styrets innstilling til sak 6.1 
 

 

• Sak 7.2 - ÅRETS HUNDER 
Årets hundetitler har tilkommet for å krone fremragende prestasjoner med ære og berømmelse i de hundesportsaktiviteter 
som er viktige for klubbens virksomhet, både i et kort og i et historisk perspektiv.        
 
Stimulans som grunn: Titlenes tilblivelse kan anses å speile ønsker fra klubbens side om å stimulere til økt aktivitet i visse 
områder, her tenker jeg framfor alt på utstilling og kombinerttitlene i den grad at man ønsker å skape økt aktivitet i 
grenene. For jakthund titlene å spore til økt innsats, delta på prøver og utvikle rasens anseelse som jakthund 
 
Gyldighet: At miljøet verdsetter titlene er en videre en viktig forutsetning for deres fortsatte eksistens. Med verdsetting 
menes her blant annet at medlemmene bryr seg om å sende inn sine resultater, det er kanskje den sterkeste indikasjonen 
på en tittels verdighet.                                                                            
 
Konkurranseaspektet: At det dessuten er konkurranse om titlene er en annen viktig forutsetning for titlenes gyldighet. Vi 
kan ikke utdele titler uten konkurranse. 
                                                    
Betydning og verdi: Sist men ikke minst bør en klubbs titler være så pass få at de opphøyer de prestasjoner og individer som 
motsvarer klubbens «sjel» i et bredere lag – og ikke bidrar til inflasjon i utmerkelser og kanskje direkte feilaktige 
utnevnelser. På en annen side kan man diskutere om vi ikke skulle hatt flere ÅRETS- titler, for eksempel Årets Nykomling, 
Årets ungdom, Årets Skogsfuglhund, Årets Lavlandshund? 
 
I vår klubb har vi to titler som må diskuteres – nemlig Årets Kombinerthund og Årets Utstillingshund 
 
Kombinert Vi har hatt noen flotte innsatser på kombinertsiden det siste året, men spørsmålet er om aktiviteten er 
tilstrekkelig omfattende og bred til at grenen er verdig en Årets Hundetittel. Kombinerttittelen oppkom nettopp for å ØKE 
fokus og aktivitet i prøvegrenen, men man kan trygt slå fast at den effekten har uteblitt. Vi har den siste høsten hatt 4-5 
premieringer i fullkombinert. 3 deltagere har sendt inn sitt kandidatur for tittelen, og 2017 er vel et av de år der deltagelsen 
er som best for rasen. Problemet med årets Kombinerthund blir at den strider mot konkurranseaspektet. Tittelen har ikke 
bidratt til vesentlig økt aktivitet i prøvegrenen i de år den har eksistert, og det kan finnes andre titler som skulle være mer 
aktuelle i dag. Kombinerte prestasjoner inngår forøvrig i kampen om tittelen Årets hund i poengberegningssystemet 
 
Årets utstillingshund Til tross for påminnelse om å sende inn resultat for denne tittelen kom det på årets siste dag inn en 
aspirant. Sannsynligvis fans det mange flere som hadde lignende kvalifikasjoner. Med bakgrunn i det faktum at 80% av 
bretonenes holder utmerket eksteriør kvalitet, samt at tittelen ikke representerer et utpreget satsningsområde for 
klubbens virksomhet i dag; det faktum at utnevnelsen strider mot samtlige av forutsetningene for en årets hund tittel – så 
er det en naturlig konsekvens at den opphører å eksistere 
 
Forslag: 
Årets hund Kombinert Og Årets hund Utstilling tas bort fra og med år 2019. Det skal kun være 2 titler Årets hund:  

1. Årets Unghund 

2. Årets Breton 

Øyvind Nagelhus, Bollnäs 
 
Styrets innstilling; 
Vi beholder dagens ordning, men dersom dette gjentar seg over flere år vurderes titlene. 
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Sak 8. Budsjett 2018 
 

  2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

3000 Medlemskontingent  413 875 430 000 430 000 

3001 Kollektivt innmeldte 14 000 15 000 15 000 

3500 Sponsoravtaler (Eukanuba) 10 000 10 000 10 000 

3900 MVA Refusjon 38 240 40 000 40 000 

3901 Andre inntekter, administrasjon 559 0 0 

5000 Godtgjørelser -18 000 -20 000 -20 000 

6210 Telefon/møteutgifter, Styre -16 347 -30 000 -30 000 

6301 Data-/WEB kostnader -61 862 -70 000 -70 000 

6703 Premier, Administrasjon -16 808 -10 000 -10 000 

6940 Porto, Administrasjon -7 999 -10 000 -10 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -26 026 -28 000 -28 000 

7600 FKF Samarbeidsavgift -15 030 -15 000 -15 000 

7601 AICEB -1 843 -2 000 -2 000 

7602 Kollektivt medlemskap NKK -7 475 -8 000 -8 000 

6100 Fuglehunden -149 749 -160 000 -160 000 

6200 Diversekostnader, Administrasjon -4 650 -15 000 -15 000 

8040 Renteinntekter 4 559 8 000 8 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 082 -2 000 -2 000 

6860 Prosjektarbeid -50 329 -40 000 0 

7103 Reiseutgifter, Utstillingsdommere -11 091 -10 000 0 

6861 Kursarbeid Ungdom/Nybegynnere 0 -10 000 -10 000 

 Overskudd administrasjon 92 942 73 000 123 000 

     
3100 Salgsartikler 9 018 25 000 25 000 

7400 Salgsartikler -16 727 -25 000 -25 000 

 Overskudd salgsartikler -7 709 0 0 

     
7604 HD/HQ avlesning -21 673 -30 000 -30 000 

7708 Diverse kostnader, avlsrådet -12 164 -15 000 -15 000 

 Underskudd avlsrådet -33 837 -45 000 -45 000 

     
3700 Bidrag kalender 44 032 45 000 45 000 

6800 Trykking og porto, Kalender -43 063 -35 000 -35 000 

 Overskudd kalender 970 10 000 10 000 

     
3801 Lotteri Årsmøte 4 590 8 000 8 000 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -40 916 -35 000 -35 000 

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -65 373 -70 000 -70 000 

 Underskudd årsmøte -101 699 -97 000 -97 000 

     
3203 Startkontingent, Landstreff 71 085 10 000 10 000 

3300 Deltakeravgift, Landstreff 0 105 000 105 000 

3400 Andre inntekter, Landstreff 66 830 10 000 10 000 

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 41 000 5 000 5 000 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff 0 -5 000 -5 000 

6704 Premier, Landstreff -21 419 -1 000 -1 000 

6903 Trykking og Porto, Landstreff -490 0 0 

7201 Opphold/overnatting, Landstreff -88 631 -100 000 -100 000 

7705 Diverse kostnader, Landstreff -36 423 -15 000 -15 000 

 Overskudd Landstreff 31 952 9 000 9 000 

     
3200 Startkontingent, jaktprøver 364 018 214 000,00 214 000,00 

3402 Andre inntekter, jaktprøver 0 0,00 0,00 

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -88 951 -77 000,00 -77 000,00 
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5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver 0 -22 000,00 -22 000,00 

6600 Terrengleie, jaktprøver -102 480 -58 000,00 -58 000,00 

6700 Premier, jaktprøver -25 084 -13 000,00 -13 000,00 

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -27 188 -18 000,00 -18 000,00 

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -4 635 -3 000,00 -3 000,00 

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -65 560 -23 000,00 -23 000,00 

 Overskudd/underskudd jaktprøver 50 120 0 0 

     
3202 Startkontingent, DK-aktiviteter 24 440 40 000 40 000 

3301 Deltakeravgift, DK-aktiviteter 66 177 100 000 100 000 

3401 Støtte Studieforbundet 8 800 20 000 20 000 

6702 Premier, DK-aktiviteter -7 888 0 0 

7202 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter -30 880 -30 000 -30 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -36 590 -100 000 -100 000 

 Overskudd DK-aktiviteter 24 060 30 000 30 000 

     
7101 Reisetilskudd, NM-Lag -5 000 -12 000 -12 000 

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -15 065 -10 000 -15 000 

7104 Reisetilskudd EM/VM -3 000 -3 000 -3 000 

 Underskudd deltagelse NM-Lag -23 065 -25 000 -30 000 

     
  OVERSKUDD 33 733 -45 000 0 

 
 
SAK 9 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK. februar 2018. 
 
Til kommende årsmøte foreligger det ikke lenger forslag på fulltallig styre fra valgkomiteen. Etter at Valgkomiteen sendte 
inn sitt forslag på medlemmer til det sittende styre, har følgende skjedd: 
Nåværende leder har meldt seg ut av NBK, og 3 av de øvrige foreslåtte – deriblant nåværende kasserer har trukket seg etter 
at valgkomiteen sendte sitt forslag til styret. 
Årsmøtet er derfor nødt til å finne kandidater til de som nå har trukket seg. 
Årsaken til dette er i korthet: 
Leder for NBK frem til og med 2017 ønsket å fratre, hvilket valgkomiteen (VK) fikk beskjed om i november. 
VK startet da jobben med å finne en ny leder og øvrige styremedlemmer. 
VK jobbet kontinuerlig fra midten av desember og frem til 10. januar med å finne en løsning på de verv som måtte erstattes 
i styret. Ett 10-talls personer har vært vurdert og forespurt og det vi satt igjen med til slutt var 
 
Lars Farnes, leder 
Andreas Jørgensen, nestleder 
Geir Grønvold, Kasserer 
Martin Haugestad som gjenstår med 1 år 
Berit Hauan Helø for 2 år 
Britt Halvorsen       « 
Rune Lilleløkken     « 
Varamenn; Lars Hasselvold og Elin Kolsvik. 
 
Samtlige hadde sagt ja til vervene før VK sendte forslaget til sittende styre. 
Lars Farnes har vært nestleder i klubben de siste år og vi hadde ingen andre og bedre forslag. Andreas Jørgensen har gjort 
en god jobb som DK og vi ønsket han som nestleder. 
Like etter at sittende styre hadde mottatt vårt forslag, fikk vi meddelt fra Berit, Britt og Geir at de trekker seg fra sine verv i 
styret for 2018 
Dette forklares med at ledelsen i klubben har gjennomført parring utenfor rammene av NBK’s avlsplan 
 
 
Revisorer: 
Asbjørn Johnsen                                Gjenvalg for 1 år 
Marit Paulen                                      Gjenvalg for 1 år 
Varamedlem: 
Fred Mikalsen                                    Gjenvalg for 1 år 
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Valgkomite: 
 
Skal velges på årsmøtet og rapporterer direkte til årsmøtet, leder og medlemmer av VK skal være foreslått av styret før 
årsmøtet. Etter 8 år som leder for VK, ønsker ikke Kjell Engen gjenvalg. 
                                                                     
Valgkomiteen for forestående valg i 2017 har bestått av: 
. 
Kjell Engen, leder, Anders Ellefsen, Gunnar Handberg og Geir Håvard Ingdal som varamann 
 
Vi har nye navn/forslag som herved presenteres: 
 
Lars Hasselvold: 
 
Lars Hasselvold, 41 år gift med Heidi, to barn Ane og Herman. Jeg bor og jobber i Meråker, kommer opprinnelig fra 
Hasselvika på Fosen. Breton har vært en del av mitt liv fra starten av. Mine foreldre fikk sin første breton i 1975, og siden 
har det vært breton i min familie. Siden jeg var 16 år har jeg hatt egen hund og i dag har jeg en breton og en beagle. 
Min oppvekst har vært preget av breton. Begge mine foreldre har hatt verv i Norsk Breton Klubb, og det har vært en 
familieaktivitet å dra på jaktprøver. Jeg var på min første jaktprøve i 1978 i bæremeis. I tillegg til jakt med breton har også 
harejakt vært en del av min oppvekst og fritid. 
Ser frem til å kunne delta aktivt for at breton skal bli en enda mer populær rase i årene fremover. 
 
Elin Kolsvik: 
 
Jeg bor i Tromsø og er relativt fersk breton eier med Kalla på snart 2 år. Jeg kjenner rasen fra mange år tilbake, fra min 
barndom i Trøndelag der min familie var oppdretter ab Breton. 
Av utdannelse har jeg Master i havbruk fra UiT Norges arktiske universitet, og har i hovedsak yrkeserfaring fra 
næringsutvikling, finansiering og innovasjon innen fiskeri – og havbruk, samt bioteknologi. 
 
Rune Lilleløkken: 
 
Jeg er bosatt i Meråker, og jobber som daglig leder på et lakse-klekkeri for villaks. For tiden har jeg en trivelig svart og hvit 
Breton unghund Otium, som kommer fra kennel Orreskogen. Tidligere har jeg hatt 2 bretoner: Litjåsens Pacho (Brigg) og 
Reisavannets D Støkk. Jeg er utdannet naturforvalter ved Norges landbrukshøyskole. Det er jakt, og i hovedsak skogsfugljakt 
med fuglehund, som jeg bruker mye av min fritid til. Jeg ser frem til å gjøre et arbeid for klubben vår. 
 
Andreas Jørgensen: 
 
Jeg er 29 år, jobber som alarmmontør og bor på Skogn med mine hunder. 
Jeg er ivrig jeger, fisker og friluftsmann og bruker mesteparten av fritiden på fjellet. 
Min første breton fikk jeg av mine foreldre for 10 år siden, da denne aldri kom til å bli noe «jaktprøvehund». Men etter ett 
år med henne hadde jeg fått både 2.økl, 3. AK og 1. AK og var bitt av jakt og jaktprøvegalskapen. 
Har i årene etter hatt Tequila, Captain Morgan og Corona som alle 3 har blitt elitehunder i NBK. Sammen med mine foreldre 
har jeg Kennel Rypekleppen og har hatt 4 kull på mine hunder. 
Mitt mål er å avle friske gode jakthunder med godt gemytt som passer både til nybegynnere og erfarne hundefolk.  
I klubben har jeg sittet som DK i Nord Trøndelag i mange år, jeg har vært prøveleder på apportprøver og er nå godt i gang 
med planlegging og gjennomføring av neste års landstreff. 


