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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 9. FEBRUAR 2019 med festmiddag og en del sjølskryt.  

Styret inviterer til årsmøte på Gardermoen Airport Hotel, lørdag den 9. februar 2019 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 overnatting bestiller og betaler dette selv på hotellet. Bestilling kan gjøres 
på konferanse@gardermoen-airporthotel.no. Oppgi referanse: 715340 og at du skal være med på 
årsmøte til Norsk Breton Klubb. 
Pris pr person i enkeltrom  kr 895,- 
Pris pr person i dobbeltrom kr 547,50 
Pris for dobbeltrom pr natt kr 1.095,- 
 
Om du ikke skal bo på hotellet kan du likevel delta på lunch og/eller middag. 
Pris for lunch kr 295,- - bestilles og betales av den enkelte på hotellet 
Pris for middag kr 375,- - påmelding sendes Geir Grønvold 
 
NB! Alle som ønsker å delta på festmiddag lørdag kveld må sende påmelding til Geir Grønvold på e-
post: geir.gronvold@gmail.com og betaling for middagen må skje til NBKs konto 4213.48.53896.  
Merk innbetalingen med «Årsmøte 2019» innen 25. januar 2019.  
 
Program: 
 
Lørdag 9. februar: 
12:00 – 13:00 Lunsj 
13.00 – 13:15 Åpning og velkommen v/leder  
13:15 – 15.30 Medlemsmøte – gjennomgang av forslag til ny avlsplan  
15:30 – 16:00 Registrering deltagere til årsmøte 
16.00 – 18.30 Årsmøte 
18:30 – 19:00 Konstituering av det nye styret 
20.00 –      Festmiddag 
 

mailto:konferanse@gardermoen-airporthotel.no
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SAKSLISTE ÅRSMØTE: 

Sak 1.  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, 
samt å gi observatører rett til å være til stede og forretningsorden 

 
Sak 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.  
 
Sak 3.   Årsberetning fra styret, avlsrådet, web og DK, fra side 8.  
 
Sak 4.   Regnskap for 2018, side 28. 
 
Sak 5. Kontingent 2020, side 30. 
 
Sak 6.   Saker fremmet til årsmøtet, side 31. 
 6.1 – Forslag til ny avlsplan NBK, s. 31 
 6.2 – NBKs avleserordning knyttet til HQ, s. 37 
 6.3 – WEB-forbedring av hjemmesiden, s. 39 
 6.4 – Sponsoravtale Royal Canin, s. 40 
 6.5 – Merking av annonser av kull under NBKs krav, s. 40 
 6.6 – Krav til HQ ved parring, s. 41 
 6.7 – TV, s. 41 
 6.8 – Krav om medlemskap, s. 42 
 6.9 – Kategorisering ved publisering av kull, s. 42 
 6.10 – Endring av klubbens lov, s. 43 
 
Sak 7. Budsjett 2019, side 47. 
 
Sak 8. Valg, side 49. 
 
Fullstendig tekst forslag ny lov NBK, side 51 
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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 totalt 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 
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6. Referentens oppgaver 

 
Referent(er) skal skrive protokoll fra årsmøtet. I protokollen føres nøyaktig ordlyd i alle forslag, 
vedtak med antall stemmer for og imot 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 
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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  
Styret har bestått av 
Styremedlemmer: Eivind Winther leder, Sveinung Aune nestleder, Geir Grønvold kasserer, Berit 
Hauan Helø sekretær, 
Martin Haugestad, Rune Lilleløkken og Britt Halvorsen DK-ansvarlig. 
Vararepresentanter: Kenneth Sveen og Lars Hasselvold.  
Valgkomite: Anders Ellefsen, Arne Abel-Lunde, Tove Løvås.   
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. Andreas Lindheim. 
Web gruppen: Andreas R Lindheim leder, Randi Mathisen og Paul Høines.  
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen, Monica Tallhaug og Lars Farnes.  
Redaktør Fuglehunden: Anders Vinje. 
Valpeformidler: Tove Løvås   
Ansvarlig for medlemsregisteret både som service mot medlemmene og koordinator mot NKKs 
sentrale register: Britt Halvorsen.  
Utenlandskontakt: Lars Farnes 
 
Styrets arbeid i 2018 
Styret har i 2018 arbeidet med ordinær drift av klubben. Pr. 31. desember 2018 var medlemstallet 
1023 og ved samme tid i 2018 var dette 1009  
 
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 2018 rapportert direkte til styret. 
 
Økonomi 
Klubben har en oversiktlig økonomi med enkelte store faste utgiftsposter. I 2018 har klubben blitt 
drevet med et betydelig overskudd i forhold til budsjett der overskudd administrasjon og overskudd 
avlsrådet har de største positive avvikene. DK aktiviteter bidrar med mindre inntekter enn 
budsjettert. Budsjettet for 2019 må i større grad reflektere de reelle utgiftene og inntektene til 
klubben. Budsjett for 2019 legges derfor opp med utgangspunkt i regnskap 2018 med justeringer der 
enkeltaktiviteter vil påvirke i den ene eller annen retning. 
 
Styremøter: Styret har i 2018 hatt stor aktivitet. Det er avholdt 15 styremøter og behandlet 48 
ordinære saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter. Varamedlemmene deltar 
rutinemessig på styremøtene. For å sikre en effektiv informasjonsflyt ut til medlemmene er 
webansvarlig deltaker på de fleste styremøtene. På enkeltsaker har andre medlemmer vært deltaker 
i møtene. Styremøtene har vært gjennomført på telefon og på skype.  Styrereferatene er lagt ut på 
internettsiden.  
 
Æresmedlemmer 
Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar.  
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Representasjoner 
Klubben har vært representert på FKFs Fuglehundting ved Arne Abel-Lunde og Hege Meldal. Eivind 
Winther og Sveinung Aune 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 2018.  
 
Prestasjoner 
På NM lag har rasen vår deltatt i alle fire grenene i 2018. I NM lag høyfjell vinter og NM lag høyfjell 
høst gikk klubben helt til topps og ble dermed dobbeltvinnende. En stor prestasjon for klubben og de 
deltakende ekvipasjene. I NM Lavland lag ble det en 5. plass i 2018. 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 24 championatpoeng, en meget god prestasjon.  
Styrets gratulasjoner til eier/fører Nina og Jon Aurebekk 
 
Utmerkelser 
Magne Klingsheim ble tildelt gullmerket for det store bidraget hans engasjement over flere år har 
vært for utvikling av breton som rase. Gullmerket ble overrakt post mortem til familien ved hans 
ektefelle Bente Klingsheim under en høytidelig og fin sammenkomst hjemme hos Bente den 19. april. 
Magne har for alltid satt sine fotavtrykk i klubben. 
 
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 2018, 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 godt representert. Denne trenden håper vi fortsetter.  
En stor takk til prøvelederne og deres medarrangører! 
 
Apportprøve 
NBK arrangerte apportprøve ved Skogn Grønningen Levanger i 2018 som en del av 
landstreffaktivitetene. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra apportprøven. Apportprøve i 
forbindelse med landstreffet er en aktivitet som klubben vil legge opp til i fortsettelsen. En stor takk 
til DK gruppen i Nord Trøndelag  
 
Landstreff 
Landstreffet 2018 ble arrangert i Skogen i Levanger den 6. – 8. juli av DK gruppen i Nord-Trøndelag.  
Det ble som alltid et flott arrangement med deltakere fra hele landet. 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.  
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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 
Distriktskontaktene er i mange sammenhenger NBKs ansikt utad, og et viktig kontaktpunkt for 
medlemmene. DK’ene fanger opp nye medlemmer og inkluderer disse 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, SMS, e-post og 
facebook.  
 
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 med distriktsklubber om dressurarrangement, samlinger etc. 
 
Internettsidene 
Det har vært gjennomsnitt ca. 48 000 visninger pr. måned i 2018. Snittet for 2017 var ca. 36 500 treff 
pr. måned. Totalt er det en økning på ca. 33 % gjennom året.  Topp måned i 2018 var mars med 
nesten en 65 000 treff. Topp måned i 2016 var på nesten 76 000 treff i september. Året sett under ett 
er det Kulloversikt / Bretonbasen & Avl som er mest lest. Jaktprøveresultater kommer også meget 
høyt opp.  56 % av brukeren på websiden bruker mobilen, 12 % tablett og 32 % desktop.  
 
Bretonkalenderen 2018 
Kalenderen for 2018 ble sendt ut til alle medlemmer i desember 2018. Denne er blitt en meget 
populær og etterspurt av medlemmene. Stor takk til alle som har bidratt til å få kalenderen ferdigstilt 
og publisert, og takk for de mange flotte bildene som er sendt inn, uten disse - ingen kalender! 
 
Avlsråd (AR) 
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 
Tove Løvås har vært klubbens valpeformidler i 2018, en viktig rolle ettersom dette kan være nye 
bretoneieres første møte med klubben vår.  
 
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2018. 
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Eivind 
Winther  

 Sveinung Aune  Geir Grønvold  Berit Hauan 
Helø 

 

        
Britt 
Halvorsen 
 

 Martin 
Haugestad 

 Rune 
Lilleløkken  

 Lars Hasselvold  Kenneth Sveen 

 

Rapport fra avlsrådet 2018  
 
Avlsrådet (AR) har også i år bestått av Ronny Sagmo, Brian Herje og Øyvind Nagelhus (leder). Ved 
siste årsmøte signaliserte vi en uklarhet om hvorvidt AR skulle avgå eller ikke – men etter noen 
oppklaringsrunder og fornuftige vedtak bestemte vi oss for at vi kunne fortsette.  
 
AR er nesten daglig i kontakt med hverandre gjennom sosiale medier, Skype og SMS og 
telefonsamtaler. En av våre viktigste oppgaver er å motta og håndtere søknader knyttet til avl. Vi har 
også i dette året gitt avslag på endel kombinasjoner, og forsøkt motivert dette så klart som mulig til 
berørte parter. Eksisterende avlsplan har skapt problemer og er justert under året på styrets initiativ. 
Fra senhøsten er kullene beskrevet i annonsene i forhold til i hvilken grad de er i tråd med 
avlsplanens intensjoner. Avlsplanen kommer å bli et tema for årsmøtet, og det er ikke usannsynlig at 
vi får et dokument som erstatter den nåværende for resten av perioden. 
 
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, men også annen vesentlig informasjon får vi via Arne. Øystein 
Ahlstrøm har også i år hentet ut bilder fra NKK for HQ-diagnostikk. Disse blir avlest av Øyvind 
Nagelhus i Bollnäs, Sverige. Nyhet for året er et styrevedtak på at HQ avlesningene for framtiden skal 
foretas av en trio for å styrke metoden. Fra våren 2019 regner vi med at både utdanning og 
virksomhet er i gang. De tilspurte veterinærer har takket ja. Mer info om dette kommer senere.  
Under året har NBK publisert en anbefalingsliste over veterinærer for HD røntgen. Vi har allerede sett 
at dette har falt godt ut på HQ tallene, og det er også gledelig at mange av klubbens medlemmer har 
fulgt oppfordringen. Det er også interessant å se at medlemmer av andre raseklubber også benytter 
seg av vår liste. 
 
Jaktprøver: 
Årets Hund 2018: 
1: NJCH NUCH Tuxivarres First Bullet Samson 24p 
   (NAFC FC Piney Run Sam - Bekkaurens Tuxi)  
   Nina og Jon Aurebekk, oppdretter Tore Sørensen 
2: CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox 22p 
   (N SE JCH NMFHv11 Velvet Dei Fiorindo - Raunakkens Roma Røvarlægg)  
   Nils B Skaar, oppdretter Monica Wiik Svartsund og Ronny Sagmo 
3: CIT NJCH NJ(K)CH Brekkesagas Tiri 12p 
   (Kruttåsens Eir - Brekkesagas Nellie)  
   John Arnt Arvola, oppdretter Madel Haugen 
 
Årets unghund: 
1: NUCH Suhlegan Obelix 8p 
   (Orreskogens B Røm - Suhlegan Felicia Førsvann)  
   Gunnar Guttormsen, oppdretter Øyvind Nagelhus 
2: Litjåsens Nora 4p 
   (Tinderypens Odin - NUCH Litjåsens Rikke)  
   Ørjan Edvardsen, oppdretter Ann Kaetrin og Gunnar Handberg 
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3: Ryplejas Tarha 4p 
   (NJCH NJ(K)CH Reisavannets JA Kaos - NUCH Ismenningens B Caza)  
   Kristel Marie Pedersen, som også er oppdretter 
 
Årets Kombinerthund: 
1: CIT NJCH NJ(K)CH Brekkesagas Tiri 9p 
   (Kruttåsens Eir - Brekkesagas Nellie)  
   John A Arvola, oppdretter Madel Haugen 
2: Kruttåsens L Lago 8p 
   (CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox - Kruttåsens K Tera)  
   Bente Kjøraas Knoph, oppdretter Roger Thrane Olsen 
3: NJ(K)CH Tinderypens AH Anila 5p 
   (Reisavannets D Hårek - SA Amaya)  
   Arne Klingsheim, som også er oppdretter 
 
Årets utstillingshund: 
1: NUCH Litjåsens Nikki 16p 
   (Tinderypens Odin - NUCH Litjåsens Rikke) 
   Gunnar Handberg, som sammen med Ann Kaetrin også er oppdretter 
2: NUCH Suhlegan Obelix 11p 
   (Orreskogens B Røm - Suhlegan Felicia Førsvann)  
   Gunnar Guttormsen, oppdretter Øyvind Nagelhus 
3: NUCH Ismenningens B Caza 9p 
 (Raunakkens TA Aris - Sætertunets Mille)  
   Kristel Marie Pedersen, oppdretter Brian Herje 
 
Samtlige av vinnerne i Årets Hunder i 2018 var championer! Dette er meget gledelig da det også viser 
at eksteriøret henger fint med i vårt fokus på stadig bedre jakthunder.  
 
Generelt sett har våre bretoner også i 2018 gjort det meget bra på årets prøver– selv om antall 
premier ikke slo rekord denne gang! Totalt 307 (337 i 2017) premieringer er et flott resultat! 
Vintersesongen ga 171 (198) premieringer. 23 (22) oppnådde 1 UK, 11 (19) fikk 1 AK og 23 (16) fikk 1 
VK. Under høstsesongen ble det oppnådd 136 (139) premier. 8 (13) hunder fikk 1 UK, 23 (23) hunder 
fikk 1 AK, og 10 (12) hunder fikk 1 VK.  
 
NM Lag-konkurranser 
NM Vinter-laget besto i år av CIT NJCH NJ(K)CH Brekkesagas Tiri med John Arnt Arvola, CIT NJCH SJCH 
Raunakkens Cox med Nils B Skaar, NJCH Tromsørypas PA Liz med Per Johnny Skjæran. Trioen samlet 
sammen hele 81 poeng totalt og vant konkurransen! Med en margin på hele 30 poeng ned til andre 
plass var det en imponerende seier, og Cox vant Vinterpokalen som beste hund på laget! 
 
NM Høyfjell Lag på Kongsvold var neste utfordring i lagsammenheng. CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox, 
Nils B Skaar, NJCH Rypkleppens C Ninja, Tommy Aune og NUCH NJCH Tuxivarres First Bullet Samson 
Sorensen, Jon Aurebekk, deltok for vår klubb. Det ble som vanlig en meget spennende dag når 
bretonlaget er i farten, og på slutten av dagen sto laget atter en gang som vinner av denne 
prestisjefylte konkurransen! Det var så vidt vi vet første gang at vår klubb tok en «double» i NM lag 
Høyfjellssammenheng! 
 
NM Lavland Lag konkurransen gikk ikke like bra, men en fin 5 plass runder av et fantastisk «lag-år». 
Orreskogens B Røm, Morten Tidemann, NJCH Kvikksteps Mon Ami, Morten Løken og NUCH NJCH 
Orreskogens E Lisa representerte bretonklubben. 
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Individuelle høystatusløp, premieringer  
Arctic Cup: Hulk av Sarahkka, Stig Linnes og Suhlegan Obelix, Gunnar Guttormsen, var de to eneste 
bretoner i årets AC. Begge tok seg til finalen. Der gjorde Obelix en fremragende innsats og vant like 
godt finalen!  
 
Sør Norsk Unghundmesterskap: Suhlegan Niusha med sin eier og fører Axel Clausen tok seg som 
eneste breton til finale, og oppnådde der å bli nr 4!   
 
Norsk Derby: 5 bretoner stilte til start på prøvens første dag. Tuxivarres Peik til Geir H Ingdal 
oppnådde en 1 pr i semifinale, men dessverre ble han uten premie i finalen. 
 
Unghund Grand Prix: 2 bretoner til start, men dessverre ingen til premie 
 
NM Vinter: 28 hunder til start med følgende premier i kvalet: AH Aki Ta 2 med Arne Klingsheim 1 VK 
m CK, Raunakkens Cox med Nils B Skaar 1 VK m CK, Tromsørypas PA Liz med Per Johnny Skjæran 1 VK 
m CK, AH Anila med Arne Klingsheim 2 VK og Kattugglas Buster med Geir H Ingdal 4 VK. Ytterligere 4 
hunder videre på søk. Fra semifinalene fikk PA Liz pånytt en flott premie, 1 VK Semi! Og sammen med 
Cox til Skaar fikk de to representere bretonene i årets finale. Finalen ble en uhyre spennende 
opplevelse der Liz dessverre ble noe drøy – mens Cox var med og kjempet i toppen helt til siste 
stund! Små marginer avgjør ofte i slike dyster – og denne gangen gikk det ikke vår vei, men en 
fantastisk 2 VK finale for Cox og Nils er en av de største bragder som en breton har prestert under ei 
prøvehelg. Cox var som tidligere nevnt med på de to vinnende NM lagene, og atter en gang beviste 
han i året som gikk at han er en av landets beste hunder - uansett rase. Med 6 CACIT og 1 res CACIT 
er dette rekord ikke bare for breton, men også alle stående raser i Norge! 
 
NM høyfjell høst: 9 bretoner til start og i kvalet oppnådde Kvikksteps Mira med Eivind Winther 1 VK 
mens Raunakkens Cox med NB Skaar fikk en 3 VK for sin innsats. Mira tok seg hele veien til finalen, 
men hadde der dessverre en liten «ulykke»! – og ble derfor uten premie. 
 
NM Lavland: 4 bretoner til start med 1 VK til Orreskogens E Lisa med Anders Ellefsen i kvalet. 3 
bretoner til semifinale uten å oppnå premieringer der, men Orreskogens E Lisa fikk atter en gang gå 
en NM finale lavland. Dessverre ble hun hengende fast i et strømgjerde få minutter inn i første slipp, 
fikk gjentatte elstøter – og dagen ble ødelagt der og da til alles store skuffelse. 
 
Nye Jaktchampions: 
Vi fikk 9 nye Jaktchampionater under 2018. 
CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox (N SE JCH NMFHv11 Velvet Dei Fiorindo - Raunakkens Roma 
Røvarlægg) eier Nils B Skaar, oppdretter Monica Wiik Svartsund og Ronny Sagmo  
CIT NJCH NJ(K)CH Brekkesagas Tiri (Kruttåsens Eir - Brekkesagas Nellie) eier Ingvild Dahl Trane og Jon 
Arnt Arvola. Oppdretter Madel Haugen 
NJCH Orreskogens G Happy (Best de la Source aux Perdrix – NJCH Reisavannets B Guri) eier og 
oppretter Hege og Anders Ellefsen 
NJCH Tinderypens AH Aki-ta2 (Reisavannets D Hårek – SA Amaya) eier Magne og Arne Klinghsheim 
(oppdretter) 
NJCH NUCH Tuxivarres First Bullet Samson (NAFC Piney Run Sam – Bekkaurens Tuxi) eier Nina og Jon 
Aurebekk, oppdretter Tore Sørensen 
NJCH Kvikksteps B Mon Amie (NGDCH FC Peter Gunn – Femme Fatale de la Source aux Perdrix) Eier 
og oppdretter Morten Løken 
NJCH Rypkleppens C Ninja (Milo – Rypkleppens A Runa) eier Tommy Aune, oppdretter Andreas, Anne 
M og Tor E Jørgensen 
NJ(K)CH Van’t Passant Humiko, (Vulcain de St Lubin – Bonnee des Plaine Deuxennes) eier og 
oppdretter Vesa Virkkula 
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NJ(K)CH Tinderypens AH Anila (Reisavannets D Hårek – SA Amaya) eier og oppdretter Arne 
Klingsheim 
 
Nye elitehunder  
2018 ga oss 21 (19) nye elitehunder! 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. 
 
Litjåsens Nora (Tinderypens Odin – NUCH Litjåsens Rikke) – Eier Ørjan Edvardsen, oppdretter Ann 
Kaetrin og Gunnar Handberg 
Lightspeed Lizzie av Valhall (Reisavannets B Aylo – Van’t Passant Heart of Chelsea)– Eier Roar Emil 
Bergmann, oppdretter Randi Christin Mathisen, Lars H Andreassen 
Kruttåsens L Lago (CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox - Kruttåsens K Tera) – Eier Bente Kjøraas Knoph, 
oppdretter Roger T Olsen 
NUCH Litjåsens Nikki (Tinderypens Odin – NUCH Litjåsens Rikke) –Eier og oppdretter Gunnar og Ann 
Kaetrin Handberg 
Ajakawis Bajas (NJCH NUCH Tuxivarres First Bullet Samson – Strømforsens Liva) – Eiere Wenche og 
Ketil Eide, oppdretter Aina Jansson 
NUCH Suhlegan Obelix (Orreskogsen B Røm – Suhlegan Felicia Førsvann)– Eier Gunnar Guttormsen, 
oppdretter Øyvind Nagelhus 
NUCH EUJW-15 Bølhøgdas Jennie (Fabian du Vallon de la – Coco du Vallon de la Rigaude) – Eier Lars 
Farnes 
Storsnasens Vidda (CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox – Åa) – Eier Sveinung Aune 
Storbakkens FT Ellie (Orreskogens B Troj – NJCH Brustindens E Frøy)– Eier Kay Rune Hansen, 
oppdretter Stig H Hansen 
NJCH Rypkleppens C Ninja (Milo – Rypkleppens A Runa) – Eier Tommy Aune, oppdretter fam 
Jørgensen 
Kruttønnas Cuda (Njch NJ(K)CH Reisavannets JA Kaos – Theia) – Eier og oppdretter Freddy Lillevik 
Orreskogens Bri (CIT Euskadi – NJCH NUCH Orreskogens E Lisa) – Eier Per Johnny Skjæran, oppdretter 
Anders Ellefsen 
Tinderypens Minnie (CH T Best de la Source aux Perdrix – SA Amaya) – Eier og oppdretter Arne 
Klingsheim 
NUCH Ismenningens B Caza (Raunakkens TA Aris - Sætertunets Mille) – Eier Kristel Marie Pedersen, 
oppdretter Brian Herje 
Glomfjellets FT Tarzan (NJCH NUCH Tromsørypas AD Tim – Frøya) – Eier Alexander Gumdal, 
oppdretter Line Åsvang og Robin Dahl 
NUCH Reisavannets ZR Zelica (Rollex – Locars Shooting Star Zela) – Eier Jan B Skrøppa, oppdretter Tor 
Eivind Båtnes 
JB Mona (NUCH JBS Vill Bill – NUCH Reisavannets ZR Zelica) – Eier Svein Gravdal, oppdretter Jan B 
Skrøppa 
Geilanes Issi (Brekkesagas Blackbird – Aulumboens C Kita) – Eier og oppdretter Jarle Berentzen 
NUCH Vanille Brevilleaqua (Echo de Genets de L’Azur– Briva Brevilleaqua) – Eier Oskar Rune Berg 
Johnsen, oppdretter Kurta Klaudio 
Kruttåsens L Mille (CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox - Kruttåsens K Tera) – Eier og oppdretter Roger 
Thrane Olsen 
NJ(K)CH Orreskogens C Kompis (FRVCH FRUCH Uman de Bois de Courcol – Brustindens E Ulla) – Eier 
John Arnt Arvola, oppdretter Anders Ellefsen 
 
De prestasjoner som ligger bak alle disse utmerkelser nevnt her ovenfor, nevnt under hele avsnittet 
Jaktegenskaper - er selve fundamentet for framtidens avl, for rasens attraksjon på mennesker som 
skal kjøpe seg en ny fuglehund, kort sagt for klubbens eksistensberettigelse i det lange løpet. De er 
også i høyeste grad viktige elementer i vår levende historie! Vi i avlsrådet vil derfor gi uttrykk for 
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vår glede over det dere har oppnådd med hundene, og gratulerer på det varmeste både eiere, 
førere og oppdrettere til disse flotte representanter for rasen! Vi håper at disse oppløftende 
resultater inspirerer også andre til å satse på fuglehundsporten! Det er en flott hobby som gir oss 
mange minner sammen med våre små, men fantastiske jakthunder! 
 
Jaktegenskaper - utvikling tallkarakterer  
Sesongen    Jaktlyst   JL Vinter   JL Høst   Viltfinnertall   VF - vinter   VF – høst 
 -18                4,37          4,42         4,32              3,63              3,65               3,48               
 -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  
 
Kommentarer i korthet: Det virker som om bretonfolket foretrekker å jakte på høsten og starte på 
prøver fremfor alt i vinterhalvåret. På helårsbasis 2018 hadde vi nesten 750 starter på vinteren og 
knapt 500 på høsten. I vinterfjellet hadde UK- og VK-hundene i overkant av imponerende 3,9 i 
viltfinnerevne mens AK-hundene scoret knapt 3,2. Høstfjellet med sine på mange måter vanskeligere 
forhold viste at VK hundene var best med ca 3,77 (VF)– mens for UK og AK var tallene henholdsvis 
3,48 og 3,56 – som kanskje er en mer logisk og forventet fordeling. Viltfinnerevnen i VK på lavland var 
meget skuffende, kun 2,3 som står i sterk kontrast til VK i fjellet. Det har vært et turbulent år i 
lavlandskretser, med nye regler og lite fugl på endel prøver. Det er mulig at det skjuler seg logiske 
forklaringer til disse uventede tall her. Høstprøvene i fjellet ga i snitt 3,6 i viltfinnerevne – alle klasser 
medregnet. 
 
Utstillinger og eksteriør 
Under 2018 hadde vi 262 starter på utstillinger fordelt over hele landet. Av disse ble det erobret 221 
– eller hele 84% - premier av grad VG (Very Good) eller Exc (Excellent). I 2017 var dette tallet 79%, i 
2016 83%, og i 2015 fikk 82% av startende bretoner en av de to høyeste premiegradene på utstilling. 
 
Utstillingschampionater 
Under 2018 fikk vi 10 nye utstillingschamiponer! Følgende oppnådde denne ettertraktede tittel: 
NUCH Suhlegan Obelix (Orreskogens B Røm – Suhlegan Felicia Försvann) eier Gunnar Guttormsen, 
oppdretter Øyvind Nagelhus 
CIB NUCH Vinterfjellets BP Lucky Lucy (NGDCH FC Peter Gunn - Bråkebøtta Pippa) eier Knut Anton 
Karlsen, oppdretter Heidi Johansen og Kurt Landau 
Vanity Soleil (Cyclone de l Ardour – Bird des Pigenettes) eier Kjersti Qviller, oppdretter Gitte H 
Sørensen og Hallgeir Bergh 
NUCH Orreskogens Mini (Int JCH Euskadi – NUCH NJCH Orreskogens E Lisa) eier Jan-Erik Jensen, 
oppdretter Hege og Anders Ellefsen 
NUCH Litjåsens Nikki (Tinderypens Odin – NUCH Litjåsens Rikke) eiere og oppdrettere Gunnar og Ann 
Kaetrin Handberg 
NUCH Brufjordens Isy (Deco – Brufjordens EB Assi) eier og oppdretter Svein Hjelle 
NUCH Bekkaurens Eira (Bekkaurens Mailo – US Cali) eier Trygve Nordås, oppdrettere Nina og Jon 
Aurebekk 
NUCH Bølhøgdas Jennie (Fabian du Vallon de la Rigaude – Coco du vallon de la Rigaude), eier og 
oppdretter Lars Farnes 
NUCH Ismenningens B Caza (Raunakkens TA Aris – Sætertunets Mille), eier Kristel Marie Pedersen og 
oppdretter Brian Herje 
NUCH Vanille Brevillaqua (Echo des Genets de l Azur – Brika Brevillaqua), eier Oskar Johnsen og 
oppdretter Claudio Kurta 



Breton-Info Side 16 
 

 
Vi gratulerer både eiere og oppdrettere til disse fine prestasjoner! 
  
Valpekull i 2018 Preliminær oversikt gir oss et tilskudd på 334 (183 i 2017) valper fra 53 (30) kull. 
Motsvarende tall i 2016 var 148 valper i 27 kull. Det er også importert 12 valper fra i alt 11 kull i 2018. 
 
Helse  
HQ avlesningene går i løpet av 2019 inn i en ny fase der 3 avlesere vil bedømme hvert enkelt individ, 
og de HQ tall som så offentligjøres vil bli gjennomsnittet av de 3 satte diagnosene. De senere års 
fokus på Transitional Vertebrae fortsetter, og frekvensen ligger sannsynligvis på mellom 15 og 20%. 
Vårt HD arkiv kommer å bli systematisert og gjennomgått kommende år. Vi har bilder tilbake til 2008 
i vårt nåværende arkiv 
 
HQ tall (omtrentlige) 7 siste årganger: 
2017: 0,954 
2016: 0,946 
2015: 0,942 
2014: 0,940 
2013: 0,949 
2012: 0,951 
2011: 0,957 
 
Helsesituasjonen for rasen bedømmes som meget god. Det er rapportert enkelte tilfeller av sporadisk 
sykdom av ulik alvorlighetsgrad i løpet av 2018. Det bedømmes ikke foreligge behov for ytterligere 
satsninger på kort sikt. 
 
Vi takker for tilliten og ønsker alle et strålende 2019, og lykke til med kommende satsninger! 
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 enn før, men samarbeidet er tett og 
ressurser brukes på tvers. 
 
I 2018 har vi hatt et relativt rolig år, der vi har fokusert på hurtig nyhetsformidling. Vi har også 
opprettet en uformell gruppe på FB, Norsk Breton Klubb sin gruppe, hvor alle som har et forhold til 
breton kan få utfolde seg. Dette er blitt svært populært. Vi har også sent i 2018, opprettet et 
diskusjonsforum på FB, etter stadige meldinger om at det gamle er for tungvint. Dette er et lukket 
forum, for medlemmer i Norsk Breton Klubb. 
 
Mange ønsker at vi skal publiserer alt om deres hund. Man må være klar over at alt kommer i 
BretonBase. 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. Skjema for tilbakemelding nyttes i liten grad. 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 få tillitsvalgte. 
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Det er tatt kontakt RU for å få inn at prøveledelsene bør sende kopi med dagens resultater til 
raseklubbene, når de allikevel sender det til andre. Det ble forsøkt tatt inn i ARRA, men kom inn for 
sendt. Det bør på nytt tas opp at resultater må sendes på mail til raseklubbene som ønsker dette, når 
det allikevel sendes til andre. 
 
Bretonbase virker tilfredsstillende. I løpet av 2018 har vi tatt noen små justeringer på HQ tall 
presentasjon i åpningsbilde. Tidvis sliter vi med at NKK endrer data-uttrekket slik at import i BB feiler. 
Det blir sendt en egen sak til RU på dette. 
 
Vi ser ikke for oss utvikling av ny funksjonalitet i 2019, med mindre nye behov skulle melde seg. 
 
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 liten dekning og er sårbar, spesiell takk til Anders Lindheim for stor innsats i 
omlegging av hjemmeside, produksjon av årbok og nyhetsoppdatering i 2018. Vi vil også bemerke 
Randi Mathisens unike innsats i ulike medier for å fremme nyheter, store som små, hyppig og raskt 
(både på FB, hjemmeside, Instagram).  
 
Monica Tallhaug, Laila Synnøve Stene og Tom Slettbakk renskriver utstillingskritikker som før. 
 
Randi Mathisen og Roar Kjernåsen har hjulpet med innlegging jaktprøvekritikker. Alle kritikker vi har 
mottatt er lagt inn, med unntak av en prøve som i skrivende stund ikke godkjent hos NKK 
 
 
Takk til alle andre som bidrar gjennom året, med stort og smått. Datautvalget er avhengig av alle 
store og små hjelpere 
 
Plan for 2019 
* Oppgradering av hjemmeside 
* 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 2018 
 

Finnmark Øst Øyvind Bjørklund 

Finnmark Vest Gunnar Guttormsen 

Troms Kate Linnes 

Nordland Nord Hans Magnus Fjeldså 
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Nordland Sør Odd Arne Stien 

Nord-Trøndelag 
Andreas Jørgensen/Ingeborg 
Aarmo 

Sør-Trøndelag Roger Olsen 

Vestlandet Nord Geir Olav Øvreseth 

Hordaland Odd Helge Inderhaug 

Rogaland Baard Birkeland 

Østlandet Kjersti Qviller 

 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Øst Finnmark 
 
DK gruppen har bestått av: 

- Øyvind Bjørklund 
 
Generell beskrivelse av aktiviteten:  
Det har ikke blitt gjennomført noe organisert felles aktiviteter i regi av distrikt øst Finnmark i 2018. 
Dette ønsker dk og gjøre noe med slik at det blir noen aktiviteter for medlemmene i 2019. 
 
Resultater fra Jaktprøver og apportprøver  
 
VK 
Brekkesaga`s Tiri (Kruttåsen’s Eir – Brekkesagas Nellie) John Arnt Arvola 
1 Premie NM lag vinter 1. VK fin m/CACIT, 1.VK m/CK kval, 5. VK finale 
Enja av Sarahkka (Carl D’ar Roc’h Bernez – Cessna Av Sáráhkká) Øyvind Bjørklund 
1.VK finale, 1.VK m/CK kval 
 
Skog 
Frisk Bris (Orreskogen’s C-kompis – Brekkesagas Tiri) John Arnt Arvola 1. AK SKOG 
Orreskogen`s C Kompis (Uman Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla) John Arnt Arvola 1. AK SKOG 
Enja av Sarahkka (Carl D’ar Roc’h Bernez – Cessna Av Sáráhkká) Øyvind Bjørklund 2 x 1 AK Skog 
Brekkesaga`s Tiri (Kruttåsen’s Eir – Brekkesagas Nellie) John Arnt Arvola 3. AK Skog  
 
UK 
Ahma (Orreskogen`s C Kompis – Brekkesagas Tiri) Kjell Skårvik 2.UK 
Tjorven (Orreskogen`s C Kompis – Brekkesagas Tiri) Tove Grønnli/ Glenn Kristiansen 3 UK 
Eros frå Sylvhødn (Vistasdalens Bajas – Opphaugen`s Kamille) Kent Rune Larsen 3. UK 
 
AK Apport 
Brekkesaga`s Tiri (Kruttåsen’s Eir – Brekkesagas Nellie) John Arnt Arvola 1 AK apport 
 
UK Apport 
Frisk Bris (Orreskogen’s C-kompis – Brekkesagas Tiri) John Arnt Arvola 2 x 1UK apport 
Jerpsetras B-OD (Sa Traste-Holmevass D Gyda) Haakon Kvandal/ Eva Gabrielse 1. UK apport 
 
08.01.2019 
For DK gruppa i Øst Finnmark 
 
Øyvind Bjørklund 
DK 
 



Breton-Info Side 19 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Troms 
 
DK gruppen har bestått av: 

- Kate Linnes 
- Eivind Winther 
- Per J Skjæran 
- Jan Erik Jensen 
- Kjell Engen 

 
Gjennomførte aktiviteter 2018. 
Januar: Åtejakt i treningsterrenget på Brensholmen  
Det er jevnlig observert rev i området. Viltkamera er kjøpt inn og ble plassert ut. Kameraet har flere 
ganger registret rev på åta. Det har vært gjennomført 5-6 posteringer av klubben uten felling. To 
rever er tatt ut av fastboende. Vi forsøker påny i 2019. 
 
 2.- 4. februar: Treningssamling Arnøya. 
Her var det 10 påmeldte. Samlinga var som vanlig nyttig for de som deltok. Mange unghunder er 
kommet til i vårt område i løpet av 2018 og vi forventer stor pågang på samlingen i 2019.   
 
3. - 5. august: Breton treff på Senja hos Odd Brede Sommerset  
På samlingen deltok 26 personer og 17 hunder. Som vanlig et flott og lærerikt arrangement. 
 
August: Rypetaksering Brensholmen 11,12,18 og 19 august. 
Vi foretar årlig en taksering av rypebestanden i treningsterrenget vi disponerer på Brensholmen. Få 
og svært små kull med små kyllinger medførte at tellingen ble avsluttet etter 2 dager og terrenget 
beslutte stengt.   
 
August til april: Bruk av treningsterrenget på Brensholmen  
Medlemmene kan kjøpe treningskort for tilgang til treningsterrenget på Brensholmen. Så langt er det 
6 stk som har benyttet tilbudet.  
 
Vår, sommer, høst: Møteplass i Kroken alpinsenter. 
Bretongruppa disponerer alpinbakken i Kroken/ Tromsø sommer og høst. Her har onsdagene vært 
fast møtedag, og det har vært holdt på så lenge det har vært interesse før det.  
 
22. November: Årsavslutning.  
Gjennomføres i Lavvoen i Kroken alpinsenter. Mat og drikke dekkes av klubben. 
 
 
Resultater fra Jaktprøver og apportprøver  
Vinner av NM lag høyfjell Høst Tromsørypa´s pa Liz som også ble nr 3 individuelt i lagkonkurransen - 
Eier/ fører Per Jonny Skjæran. 
Vinner av NNM i Kautokeino Kvikksteps Mira som for tredje år på rad kvalifiserte seg til finalen i NM 
høyfjell høst på Dovre. Eier/fører Eivind Winther. 
 
VINTER 
1 UK X 2 Calla- Elin Kolsvik 
1 UK Hulk av Sarahkka- Stig Linnes 
1 AK Cuda- Freddy Lillevik 
1 VK m/ck kval NM Ah Aki-Ta2- Magne Klingsheim/Knut Anton Karlsen 
1VK NM semi Tromsørypa´s Pa Liz- Per Jonny Skjæran 
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1 Vk m/CK NM Tromsørypa´s Pa Liz- Per Jonny Skjæran 
 
 
HØST: 
1 UK Reisavannet´s MS-Tia Maria- Tor Eivind Båtnes 
1 VK m/Cacit Finale NNM Kvikksteps Mira- Eivind Winther 
1 VK kvalik Nm Kvikksteps Mira- Eivind Winther 
 
Skog 
1 AK Kruttønna´s Cuda- Freddy Lillevik 
1 AK Theia- Freddy Lillevik 
1 AK Orreskogen´s Bri- Per Jonny Skjæran 
1 AK Lune- Yngve Waller Nilsen og Anne Bolle 
 
AK Apport 
1 AK Reisavannets JA Kaos- Jan Erik Jensen 
 
Nye Championater i 2018 
Norsk utstillingschampion: Orreskogen´s Mini – Jan Erik Jensen   
Norsk utstillingchampion: Vinterfjellet BP Lucky Lucy i farten – Knut Anton Karlsen og Anne Tove 
Sivertsen 
 
Aktivitetsplan 2019 

TID Aktivitet Annet 

Februar Treningssamling Arnøya Info legges ut i romjulen 

Fra juli Møteplass Kroken Ukentlig felles lufting 

Fra juni Apport trening  

August Breton treff Info og påmelding 

August Rypetaksering   

November Års avslutning Info og påmelding 

   

 
 
21.11.18 
Kate Linnes 
For DK gruppa I Breton Troms 
 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Nordland nord. 
 
DK gruppen har bestått av: 

- DK: Magnus Fjeldså. 
- Medlemmer: Børge Andreassen og Mats Samuelsen. 

 
Generell beskrivelse av aktiviteten:  
I 2018 har vi hatt ett fint år med flere gode jaktprøveresultater, utstillingsresultater, 
lydighetstreninger, treningssamling og duetrening. Vi har klart å få med flere nye medlemmer på 
aktivitetene våre men skulle ønske at vi kunne få med flere fra Lofoten og nordfylket. Alle nye 
medlemmer er kontaktet fortløpende men vi ser at mange valpekjøpere ikke blir kollektivt innmeldt i 
NBK. Heldigvis kommer mange på våre og andres arrangementer slik at kontakt kan knyttes. 
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Gjennomførte aktiviteter 2018. 
 
Aktivitet 1: Gjennom året har vi sammen med NGK arrangert ukentlige lydighetstreninger. Flere nye 
Bretoneiere har deltatt på disse lydighetstreningene. Utover høsten har BJFF overtatt regien på disse 
treningene dette for å få flere deltakere. 
 
Aktivitet 2: I vinter arrangerte vi treningssamling i sterk kulde men vindstille og sol. Flere nye 
Bretoneiere deltok. Det ble en bra dag med både bålkos og solbrente neser. Vi skrev artikkel til 
Fuglehunden om samlingen.    
 
Aktivitet 3: I April hadde vi en lydighetstrening i felt. Vi gikk ut som ett prøveparti uten å slippe 
hundene. Kokte bålkaffe og Åge Lekanger gjennomførte en duetrening med fokus på ro i oppflukt. 
 
Aktivitet 4: I Mai/Juni arrangerte vi duetrening hov May Iren Vikholt. Flere unghunder deltok og fikk 
kyndig hjelp.  Treningen gikk over fire helger og samtlige hunder hadde fin progresjon.            
                                                                                                                                                                                                
Resultater fra Jaktprøver og apportprøver  
 
1.VK kval, 2.VK kval og 2.VK finale til Aila av Valhall til Steinar Skogli. 
1.VK og 1.VK m CK til Glomfjellets ft Hera til Robin Dahl. 
4.VK kval til Tinderypens Iris til Steinar Skogli. 
1.AK til Vanille Brevillaqua til Oskar R B Johansen. 
1.AK, 2.AK x 2 og 3.AK til Glomfjellets ft Tarzan til Aleksander Gumdal. 
1.AKog 2.AK x 3 til Glomfjellets ft Hera til Robin Dahl. 
1.AK til Reisavannets ZK Raisa til Caroline Markussen. 
2.AK x 2 til Stråmyrans Teodor til Jan Gunnar Jenssen. 
 2.UK til Shulegan P`Ivi til Sture Wilmann. 
2.UK til Tinderypens Cindy til Magnus Fjeldså. 
 
Aktivitetsplan 2019 

TID Aktivitet Annet 

Jan/Febr Treningssamling/Årsfest.  

Mars.  Temakveld.  

Mai.  Duetrening.  

Sept. Treningssamling.  

 
 
21.11.18 
For DK gruppa i Nordland nord. 
 
Magnus Fjeldså. 
DK 
 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Sør Trøndelag. 

Fellestrening i fjellet alle søndager fra Januar og fram til 1 April 
17.02; Trening av hund i fjellet 14 hunder stilte. 
9 -11.03; Ålenprøven m/cacit. 
Apr – Mai; Dressurkurs over 6 kvelder.  13 deltagere. 
Mai; Leirdueskytinga startet. Bra oppmøte hver Onsdag fram til jakta startet. 
Mai; Sølvhundutstillingen. 
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Juni; Sauerenhetskurs på Ler, mange Bretoner deltok. 
Juli; Treningsterrenget i Vassfjellet åpnet 15/7 og fram til jaktstart. Bra oppmøte. 
September; Jaktprøve Ålen m/cacit. Beste Breton ble Ismenningens Kasper som fikk 1vk kval og 2vk 
finale. 
November; Fellesutstillingen Bir ble Litjåsens Nikki. Bim ble Ismenningens Karma. 18 Bretoner deltok. 
November; Julemøte sammen de andre fuglehundklubbene i (sør) Trøndelag. Med foredrag av Jens 
Kværnmo. Ca 200 stk. møtte opp. 
 
Hunder som gjorde det godt på jaktprøver; 
Tuxivarres Peik 1pr derby semi. 
Litjåsens Nora 5x1uk og 1ak. 
Litjåsens Nikki 2x1uk og 1ak. 
Litjåsens Nyco- Pilot 1uk. 
Ismenningens Kasper 1vk m/ck og 2vk. 
Tuxivarres Tyri 1vk m/ck 
 
 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Nord Vest 
 
DK gruppen har bestått av: 

Geir Olav Øvreseth  
(Skal utvides) 

 
Generell beskrivelse av aktiviteten:  
Dette er et langstrakt distrikt med 8 timer reise fra nord til sør. Dette har ført til at de enkelte 
organiserer sei selv lokalt. For å gjøre dette enklere vil vi prøve en ordning med FB gruppe og ha to 
fellesaktiviteter. Deler vi området i 3, Sør, midt og nord med en aktivitetsansvarlig i hvert område. 
Kan de organisere bedre lokalt i lag med andre eller kun for Breton. 
Skal selvsagt være mulig å reise på disse aktivitetene for andre i distriktet dersom de vil ta turen. Da 
vil alle aktiviteter bli synlige på denne FB-gruppen.  
De som deltar på prøver er svært aktive lokalt eller trener for seg selv.   
 
Gjennomførte aktiviteter 2018. 
 
Her har ikke vært fellesaktiviteter i 2018. Det er nå opprettet en ny FB-gruppe der vi legger inn alle 
for å administrere aktiviteter fremover.  
Landstreffet 2019 er under planlegging og har pågått en stund. Hovedelementene er på plass, så nå 
gjenstår detaljer.  
 
Resultater fra Jaktprøver  
 
VK 
 2 VK kval.  Geilane`s Issi   Jarle Berentzen  Vinter  
4 VK   Reisavannet`s Zr-Zelica  Jan Bjarte Skrøppa     Vinter 
4 VK Kval.   Reisavannet`s Zr-Zelica  Jan Bjarte Skrøppa Høst 
UK 
3 UK    Geilane`s Jess   Jarle Berentzen        Høst 
AK  
 
1 AK   JB Mona    Svein Gravdal           Vinter 
1 AK   Reisavannet`s Ze-Zelica  Jan Bjarte Skrøppa        « 
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1 Ak   Geilane`s Issi   Jarle Berentzen          « 
1 AK    Tuxivarres Jega   Arnfinn Blø                     « 
2 AK   JB Billie    Jan Bjarte Skrøppa        « 
2AK   2 AK  Geilane`s H-Frøya  Jarle Berentzen  Høst 
3 AK  3 AK  Geilane`s H-Silva  Geir Olav Øvreseth        « 
 
Nye elitehunder 2018 
*JB Mona – Svein Gravdal 
*Geilane`s Issi - Jarle Berentzen 
*Reisavannet's Zr-zelica - Jan Bjarte Skrøppa 
 
Nye Championater i 2017 -18 
N-UCH - Reisavannet`s Ze-Zelica  Jan Bjarte Skrøppa               
N-UCH - Brufjorden's Isy   Svein Hjelle.  
 
Aktivitetsplan 2019 

TID Aktivitet Annet 

Februar Treningssamling Gaulafjellet     Signalisert på FB gruppen 

5-7 juli Landstreffet Med utstilling spesial NBK.  

5 juli Apport prøve NBK Skal være søkt av NBK. 

August Taksering Gaulafjellet  (Krav til deltaking) NJFF. S.og Fj.  

August Treningssamling Signalisert på FB gruppen 

 
For DK gruppa I Nord vest 
Geir Olav Øvreseth 
DK 
 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Hordaland 
DK gruppen har bestått av: Odd Helge Inderhaug 

 
Generell beskrivelse av aktiviteten:  
Etter flere år med laber deltagelse på lokale treff har en nå funnet et egnet treffsted med mulighet for 
duetrening og erfart godt fremmøte. Dersom klubben hadde hatt et engasjert dressurinteressert 
medlem til å lede aktivitetene ville vi nok kunne styrket klubben ytterligere lokalt.  
 
Gjennomførte aktiviteter 2018. 
To treff (10.06 og 25.11.2018) med sosialt samvær og duetrening er gjennomført på 4-H gården på 
Garnes ved Bergen.  Det første med 10 hunder og det siste med 14 hunder. 
 
Et foreslått treff 02.09 ble avlyst grunnet lav respons. 
 
Resultater fra Jaktprøver og apportprøver  
VK 
Vinter 
1.VK kval m /CK     Tinderypen´s Aki-ta2    Arne Klingsheim 
1. VK m/CK, 2.VK kval NM, 3.VK kval Tinderypen´s Ah Anila   Arne Klingsheim 
3. VK     Tinderypen´s Minnie   Arne Klingsheim 
Skog 
2.VK kval NM    Geilane´s Ixi    Eigil Haug 
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Vinter 
1.AK     Orreskogens Clay Allison  Olaf Hafstad 
 
Skog 
3x2.AK     Geilane´s Ixi    Eigil Haug 
2.AK     Orreskogens Clay Allison  Olaf Hafstad 
 
UK Vinter 
2.UK, 3x3.UK     AT Juno     Lillian Brattebø 
2x3.UK     Midtfjellets H Multe   Erik Midttun 
 
Apport 
1AK, 2.AK    Tinderypen´s Ah Anila   Arne Klingsheim 
Nye Championater i 2018 
NJCH     Tinderypen´s Aki-ta2   Arne Klingsheim 
NJ(K)CH    Tinderypen´s Ah Anila   Arne Klingsheim 
 
Aktivitetsplan 2019 

TID Aktivitet Annet 

Juni Treff med duetrening  

August Treff med duetrening  

 
28.11.2018 
For DK gruppa I Hordaland 
Odd Helge Inderhaug DK 
 
 
 

Årsrapport 2018 NBK, distrikt Østlandet  
 
DK gruppen har bestått av: 

- Kjersti Qviller (DK) 
- Monica Tallhaug 
- Kenneth Sveen 
- Anders Ellefsen 
- Britt Halvorsen 

 
Antall medlemmer pr. 4.12.2018: 436 
 
Generell beskrivelse av aktiviteten:  
I 2018 har vi sparket i gang med medlemsmøte, med stort hell. Vintertreninga nok en gang avlyst, så 
det er et mål for å få til neste år. Familietreffet på Halsnes hadde påmeldings rekord. Alt i alt går 
aktivitetene flott, og mange premieringer både i ringen og til fjells. 
 
Gjennomførte aktiviteter 2018. 
 
Februar: Medlemsmøte, Anders Ellefsen holdt foredrag om hvordan man kan lykkes med fuglehund. 
Milla Stav hadde et foredrag om foring av hund. Avsluttet med sosial prat rundt en kaffekopp og kake 
  
Februar: Vintersamling, ble avlyst grunnet for få påmeldte. Dette har vi slitt med de siste årene. 
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Mai: Fellesutstilling: I strålende sol ble fellesutstillingen avviklet på Motangen ved Blaker. Det deltok 
26 voksne hunder og 8 valper som ble fremvist for dommer Eldri Kjørren. 
BIR valp og 1 BIS valp ble Timór Mon Ami frå Sylvhødn (Vistasdalens Bajas-Opphaugen’s Kamille), 
eier Laila og Kato Linnerud 
BIM valp ble Svarte-Maya frå Sylvhødn (Vistasdalens Bajas-Opphaugen’s Kamille), eier Kristin og 
Rune Kværna. 
Suhlegan Obelix (Orreskogen’s Røm-Suhlegan Felicia Forsvann), eier Gunnar Guttormsen ble beste 
hannhund med cert, BIM 
NUCH NV-16 Vanity Soleil (Cyclone De L’ardour – WW08 Bird Des Pigenettes), eier Kjersti Qviller ble 
beste tispe, BIR og 4. BIS. Siden Soleil er champion gikk certet til Vanity Andrinne (Hipso Du Val AUx 
Miroirs-Josy’a Vanity De Tremouard), eier Gitte og Hallgeir Berg.  
 
Mai: Apporttreninger. Monica Tallhaug tok etter eget initiativ og samlet en del folk for 
apporttreninger via FB. Treningen var basert opp mot deltagelse på apportprøver. Dette var av så 
stor interesse at det er tatt inn i årshjulet for arrangementer for neste år. 
 
Juni: Halsnes treff. Fredag kveld samlet de fleste seg til reker og tilbehør. I sommervarmen var vi 55 
personer til bords på lørdag. Dagen bestod av natursti for alle, fotballkamp mellom voksne og barn, 
og masse bading og isspising for de små. Vi store koste oss i sola. Siden det var grillforbud, ble det i år 
servert tre ulike gryteretter, og med god hjelp fra kjøkkentjenesten som bestod av Trond 
Guttormsen, Cathrine Jensen og Christian Svendsen. Søndag var det klart for valpeskue i regi av Milla 
Stav og dommer var Hilde Albech.  
 
Juli/August: Fuglehundtrening hos Nordsletten. 7 ekvipasjer i alderen 5 mnd til 4 år møtte opp til 
trening og sosialt.  Treningen var delt opp i 3, først litt teori over et par kopper kaffe, deretter en 
felles dressurøkt før alle fikk individuell oppføling med duer. For mange ekvipasjer var dette første 
gang de forsøkte seg på duer og var med på fellestrening. 
 
September: Lavlandstreninger hos Stian Aaserud. 19. sept, 26. sept og 17. okt ble det arrangert 
lavlandstreninger. Nye regler begrenser tilgangene for trening, og gjør at det blir stor pågang på 
treningskveldene. 
 
Oktober: Fasancup. Totalt var det 37 deltagende hunder, som ble fordelt på 3 ulike partier med 
dommerne Ole Johnny Hansen, Arild Dystland og sjølveste sjefen selv, Stian. I år var det lengre 
innledende runder, da det er som kjent nye regler, men det la ingen stopper for oss.    
UK:   

1. Nikita, eier Finn Knutsen 

2. Rusti, eier Terje Skretteberg 

3. Svarte Maya, eier Rune Kværna 

AK: 
1. Tiril, eier John Smedbakken, 1FMR 

2. Kaisa, eier Jan Ivar Johannessen, 1FUR 

3. Faust, eier Joakim Skåbones, 1FUR 

 
November: Østlandsmesterskapet: avlyst pga terreng mangel. 
 
Resultater fra Jaktprøver og apportprøver  
VK  
1 VK finale vinter m/Cacit - Kvikksteps B-mon Amie, Løken, Morten 
1 VK kval NM - Orreskogen's E-lisa, Anders Ellefsen 
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1 VK semi vinter - Kvikksteps B-mon Amie, Løken, Morten 
1 VK kval vinter - Kvikksteps B-mon Amie, Løken, Morten 
1 VK kval vinter - Orreskogen's G-happy, Anders Ellefsen 
2 VK kval vinter - Orreskogen's E-lisa, Anders Ellefsen 
2 VK kval høst - Orreskogen's B-røm, Tidemann, Morten 
3 VK kval vinter - Orreskogen's G-happy, Anders Ellefsen 
3 VK semi vinter - Orreskogen's G-happy, Anders Ellefsen 
3 VK semi vinter - Orreskogen's E-lisa, Anders Ellefsen 
4 VK finale vinter - Reisavannet's Jc-zack, Evensen, Karl Andre 
4 VK kval vinter - Orreskogen's E-lisa, Anders Ellefsen 
5 VK finale vinter - Orreskogen's E-lisa, Anders Ellefsen 
 
AK  vinter 
2 AK - Bølhøgda's Jennie, Lars Farnes 
2 AK - Litjåsen's Inox, Smestad, Lisbeth 
2 AK – Kikk, Wærnes, Åsta 
2 AK - Kvikksteps B-zanto, Teksum, Jørn Arvid 
3 AK - Litjåsen's Inox, Smestad, Lisbeth 
3 AK - Rakkelhanan's A Spørra, Hansen, Ole Johnny 
3 AK – Miro, Rogne, Hans 
2 x 3 AK - Tuxivarres Zippo, Larsen, Arild 
 
AK Fjell høst 
1 AK - Vanity Oceane, Bergh Hallgeir 
1 AK - Kvikksteps B-zanto, Teksum, Jørn Arvid 
2 AK – Kikk, Wærnes, Åsta 
2 AK - Vestre Demmas Teodor, Trond Guttormsen 
2 AK - Stenhøj R Molte, Midelhuis Tom 
2 x 2 AK - Avita Sparta, Nordhagen, André Kristoffer 
2 AK – Tiril, Smedbakken, John 
3 AK - Hevishot's Chila, Hartvedt, Sveinung 
3 AK - Red Garlic's Evergood Chasseur, Smestad, Lisbeth 
  
AK Lavland 
1 AK - Lightspeed Lizzie av VALHALL, Bergmann, Roar Emil 
1 AK - Vanity Oceane, Berg, Hallgeir 
1 AK - Bølhøgda's Jennie, Lars Farnes 
2 AK - Kamvatnet's Bella, Fleskheller, Andre 
2 AK - Lightspeed Lizzie av VALHALL, Bergmann, Roar Emil 
3 AK - Bølhøgda's Jennie, Lars Farnes 
3 AK - Lightspeed Lizzie av VALHALL, Bergmann, Roar Emil 
3 AK - Brufjorden's Mari, Smedbakken, John 
3 AK - Holmevass Kaiza, Johannessen, Jan Ivar 
3 AK - Red Garlic`s Evergood Chasseur, Lisbeth Smestad 
 
UK Vinter 
1 UK - Vestre Demmas Sprite, Gran, Eilef 
2 x 2 UK - Vestre Demmas Sprite, Gran, Eilef 
2 UK – ZENTI, Ueland, Elisabeth Pestalozzi 
3 UK - Geilane's J-Noor, Abrahamsen, Gro Sinding 
3 UK - Emma Beatrix, Nordhagen, Janne 
3 UK – Ulrikke, Myrhaug, Ulrik 

http://breton.datahound.no/admin/index?dogid=SE43582/2015&admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login%22%20target=%22_blank%22


Breton-Info Side 27 
 

 
UK Høst 
1 UK - Holmevass G Urd, Abel-Lunde, Arne 
1 UK – Vamp, Krohg, Marit 
1 UK - Vanity Adrinne, Bergh Hallgeir 
1 UK - Geilane's J-Noor, Abrahamsen, Gro Sinding 
2 UK - Geilane's J-Noor, Abrahamsen, Gro Sinding 
2 UK - Tufteskogens Anna, Næs, Hedda 
2 UK - Rakkelhanan's B Gunnar, Fagerås, Jørn 
2 UK - Geilane's J-Sniper, Bakke, Per Einar 
 
2 x 2 UK Lavland - Miss Aisha, Thoresen, Pål 
2 x 2 UK Lavland - Tufteskogens Anna, Næs, Hedda 
3 UK Kval FORUS - Tufteskogens Anna, Næs, Hedda 
3 x 3 UK Lavland  - Miss Aisha, Thoresen, Pål 
2 x 3 UK Lavland - Tufteskogens Anna, Næs, Hedda 
2 x 3 UK - Ufsekneikas Tira, Frihagen,  Line 
2 x 3 UK - Geilane's J-Noor, Abrahamsen, Gro Sinding 
2 x 3 UK - Stråmyran`s Bonus – Lucky, Line Frihagen 
3 UK – Noelle, Nilsen, Milla Stav 
3 UK - Vanity Bastien, Andresen, Kjetil 
 
AK Apport 
2 x 2 UK – Noelle, Nilsen, Milla Stav 
2 UK - Midtfjellets H Monk, Hasselvold, Isak 
1 AK - Kamvatnet's Bella, Fleskheller, Andre 
1 AK - Orreskogen's D-yr, Krohg, Marit 
2 AK - Orreskogen's D-yr, Krohg, Marit 
3 AK – Jenny I Du Petit Odon, Halvorsen, Britt 
3 AK – Bølhøgda's Jennie, Farnes, Lars 
 
Nye Elitehunder i 2018 
Lightspeed Lizzie av Valhall  –  Roar Emil Bergmann 
Bølhøgdas Jennie – Lars Farnes 
 
Aktivitetsplan 2019 

TID Aktivitet Annet 

Januar Medlemsmøte  

Februar Vintersamling  

April Camp Villmark  

Mai/Juni Duetrening hos Nordslettens 
fuglehundsenter 

 

Mai Fellesutstilling  

Mai Apporttrening  

Juni Halsnestreff  

August Trening skogsfugl Ny aktivitet 2019 

September Lavlandsprøve  

Oktober Fasancup  

November Østlandsmesterskap?  
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04.12.18 
For DK gruppa Østlandet 
Britt Halvorsen 
 
 

Årsrapport for Finnmark Vest, Nordland Sør, Nord-Trøndelag og Rogaland er ikke mottatt. 

 

Sak: 4. Norsk breton klubb – resultatregnskap og balanse 2018 

  2017 2018 Budsjett 2018 

3000 Medlemskontingent  413 875 424 180 430 000 

3001 Kollektivt innmeldte 14 000 2 240 15 000 

3500 Sponsoravtaler (Royal Canin) 10 000 12 800 10 000 

3900 MVA Refusjon 38 240 59 226 40 000 

3901 Andre inntekter, administrasjon 559 12 600 0 

5000 Godtgjørelser -18 000 -18 000 -20 000 

6210 Telefon/møteutgifter, Styre -16 347 -1 763 -30 000 

6301 Data-/WEBkostnader -61 862 -48 697 -70 000 

6703 Premier, Administrasjon -16 808 -1 290 -10 000 

6940 Porto, Administrasjon -7 999 -7 013 -10 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -26 026 -11 035 -28 000 

7600 FKF Samarbeidsavgift -15 030 -20 460 -15 000 

7601 AICEB -1 843 -1 966 -2 000 

7602 Kollektivt medlemskap NKK -7 475 -770 -8 000 

6100 Fuglehunden -149 749 -137 307 -160 000 

6200 Diversekostnader, Administrasjon -4 650 -20 708 -15 000 

8040 Renteinntekter 4 559 4 543 8 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 082 -1 028 -2 000 

6860 Prosjektarbeid -50 329 0 0 

7103 Reiseutgifter, Utstillingsdommere -11 091 0 0 

6861 Kursarbeid Ungdom/Nybegynnere 0 0 -10 000 

 Overskudd administrasjon 92 942 245 553 123 000 

     

3100 Salgsartikler 9 018 39 444 25 000 

7400 Salgsartikler -16 727 -34 533 -25 000 

 Overskudd salgsartikler -7 709 4 911 0 

     

7604 OFA/HQ avlesning -21 673 -25 000 -45 000 

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

 Underskudd avlsrådet -33 837 -25 000 -60 000 

     

3700 Bidrag kalender 44 032 44 550 45 000 

6800 Trykking og porto, Kalender -43 063 -41 125 -35 000 

 Overskudd kalender 970 3 425 10 000 
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3801 Lotteri Årsmøte 4 590 0 8 000 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -40 916 -45 066 -35 000 

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -65 373 -62 851 -70 000 

 Underskudd årsmøte -101 699 -107 917 -97 000 

     

3203 Startkontingent, Landstreff 71 085 26 380 10 000 

3300 Deltageravgift, Landstreff 0 70 435 105 000 

3400 Andre inntekter, Landstreff 66 830 57 077 10 000 

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 41 000 300 5 000 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff 0 -11 704 -5 000 

6704 Premier, Landstreff -21 419 -5 719 -1 000 

6903 Trykking og Porto, Landstreff -490 -507 0 

7201 Opphold/overnatting, Landstreff -88 631 -102 381 -100 000 

7705 Diverse kostnader, Landstreff -36 423 -25 249 -15 000 

 Overskudd Landstreff 31 952 8 633 9 000 

     

3200 Startkontingent, jaktprøver 364 018 223 325 214 000 

3402 Andre inntekter, jaktprøver 0 81 212 0 

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -88 951 -41 674 -77 000 

5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver 0 -29 974 -22 000 

6600 Terrengleie, jaktprøver -102 480 -31 005 -58 000 

6700 Premier, jaktprøver -25 084 -10 099 -13 000 

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -27 188 -15 928 -18 000 

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -4 635 -3 173 -3 000 

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -65 560 -174 846 -23 000 

 

Overskudd/underskudd 
jaktprøver 50 120 -2 162 0 

     

3202 Startkontingent, DK-aktiviteter 24 440 28 725 40 000 

3301 Deltageravgift, DK-aktiviteter 66 177 10 700 100 000 

3401 Støtte Studieforbundet 8 800 1 000 20 000 

6702 Premier, DK-aktiviteter -7 888 0 0 

7202 
Opphold/overnatting, DK-
aktiviteter -30 880 0 -30 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -36 590 -35 535 -100 000 

 Overskudd DK-aktiviteter 24 060 4 890 30 000 

     

7101 Reisetilskudd, NM-Lag -5 000 -3 000 -12 000 

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -15 065 -14 279 -15 000 

7104 Reisetilskudd EM/VM -3 000 -5 400 -3 000 

 Underskudd deltagelse NM-Lag -23 065 -22 679 -30 000 

     

  OVERSKUDD 33 733 109 654 -15 000 

 

Balanse pr 31.12.2018   
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Eiendeler   

Varige driftsmidler 2017 2018 

Aksjer i Fuglehunden as 20 500 20 500 

Sum varige driftsmidler 20 500 20 500 

   

Omløpsmidler   

Varelager salgsartikler 31 584 56 841 

Varelager, premier 28 000 42 773 

Kunder, debitorer 8 129 0 

Andre fordringer 106 514 -2 210 

Sum omløpsmidler 174 227 97 404 

   

   

Bank og kasse   

Bankinnskudd 583 981 765 696 

Sum bank og kasse 583 981 765 696 

   

Sum eiendeler 778 708 883 600 

   

Egenkapital -741 896 -851 550 

   

Gjeld   

Leverandør, kreditorer -12 512 0 

Kalenderbidrag 2019 -24 300 -32 050 

Sum gjeld -36 812 -32 050 

   

Sum egenkapital og gjeld -778 708 -883 600 
 

Revisjonsberetningen vil bli lagt frem på årsmøtet. 

 

SAK 5. Kontingent 2020, forslag fra styret. 
 
FRA STYRET: 
 
Styret foreslår ingen endring av kontingenten i 2020 
 
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. 
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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 gjennom-

arbeidet 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 – Forslag til ny avlsplan for NBK 

Forslagsstiller; styret 

 

Ny avlsplan for NBK for perioden 2019 - 2025 
Gjeldene avlsplan for NBK er på enkelte områder usammenhengende og mangler den «røde 
tråden». Det er få som forstår planen og en god del oppdrettere som ikke etterlever denne. 
Planen er preget av tilføyelser og justeringer, etter flere årsmøtevedtak, uten at man i 
tilstrekkelig grad har ivaretatt totaliteten i dokumentet. I løpet av dette året er det dratt i gang 
mange diskusjoner og delvis konflikter med bakgrunn i ulik tolkning av avlsplanen.  
 
Styret har derfor valgt å foreta en gjennomgang og en større revisjon av gjeldene avlsplan der vi 
har forsøkt å ivareta bredden samtidig som vi ønsker å fremheve de beste. 
 
Av sentrale endringer er  

- Større vektlegging på indeksbasert avl med minstekrav til egne indekser for jaktlyst, 
viltfinnerevne og hofter. 

- Gjennomsnitt for indekser settes til 100.  
- Transistional Verterbra er tatt inn under punktet for helse.  
- Mer liberal praksis innføres for definisjonen av HD frihet, og avl på HD frie hunder.  
- Begrepet avlstispe og avlshanner er fjernet.  
- Synliggjøre de antatt beste hundene ved innføring av en tispeliste og en hannhundliste.   
- Det innføres to kategorier for publisering av kull. 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar nye avlsplan for NBK for perioden 2019 – 2025. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Avlsplan for Norsk Breton Klubb (NBK) gjeldende fra 2019 - 2025 
 
Avlsplanen skal være et hjelpemiddel for oppdrettere med medlemskap i NBK, styret og 
avlsrådet. 
 
Dersom man skal kunne forvente en avlsmessig framgang for rasen med målbar positiv utvikling 
i jaktlige egenskaper, uten betydelige helseproblem, med godt gemytt, og med et fortsatt 
rasetypisk eksteriør, må oppdretter være lojal mot klubbens avlsopplegg. 
 
Avlsplanen beskriver avlsmålene, og hvilke metoder og kriterier for «selektiv avl» som skal 
bidra til ønsket fremgang på de utvalgte avlsmålene.  
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Den fortløpende evalueringen av effekten av tiltak som iverksettes gjøres av avlsrådet som 
rapporterer til styret. Avlsplanen er en del av Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for breton i 
Norge. NBK har ansvaret for RAS. 
 
1. Indeksberegninger 
NBK framskaffer avlstall for jaktegenskaper og hofter. Snittet av rasens prestasjoner for en 
egenskap skal alltid være 100. Hunder med tall over 100 representerer hunder med et 
avlspotensiale bedre enn snittet av rasen. Kun starter fra jaktprøver (med makker) i Norge er 
tellende for beregning av avlstall/indekser. 
 
2.  Jaktegenskaper 
Det er en målsetting å oppnå fremgang på jaktegenskapene i populasjonen sammenlignet med 
de andre fuglehundrasene i løpet av neste 5 års periode. Det gjøres ved: 
 

o Avle mer på de beste ved å bruke indeksbasert avl. 
o Seleksjon utfra jaktegenskaper, som jaktlyst og viltfinnerevne. 
o Unngå å avle mer enn ett kull på individer med egne avlsverdier lavere enn 80 for 

jaktlyst eller viltfinnerevne (gjennomsnitt er 100)  
o Opprettholde importen av godt dokumenterte hunder med vekt på de jaktlige 

egenskapene.  
o Dokumentere utviklingen i jaktegenskapene ved å presentere årlige sammenligninger, av 

definerte jaktegenskaper, med rasene i gr 7.  
  
Etter hver avsluttet jaktprøvesesong (vinter og høst) publiseres avlsindekser for jaktlyst og 
viltfinnerevne basert på minst 4 jaktprøvestarter. For viltfinnerevnen blir indeksen også dannet 
ved minst 4 muligheter på fugl (egen stand + makkers stand). 
 
70 % av individene blir aldri stilt på jaktprøve. For å sikre at en større andel hunder blir 
dokumentert må klubben/ oppdretter stimulere valpekjøpere til deltagelse på jaktprøver.  
 
3. Eksteriør 
Klubben skal fortsatt ha fokus på eksteriør. 
 
4. Helse 
All avl i NBKs regi skal foregå på friske og sunne individer.  
 
4.1 Hoftekvalitet  
Hoftekvalitet har stor oppmerksomhet i NBK. Breton-populasjonen har ikke fått lavere andel 
dysplastiske hunder de siste 10-åra, ifølge FCIs metode, til tross for en betydelig innsats fra 
klubbens side. NBK har ansvaret for at alle hunder som har en plass i NBKs systematiske arbeid 
med avl har en HQ-diagnose.  
 
Ingen metode er fullkommen hva gjelder evaluering og forbedring av hoftestatus uansett rase. 
HQ er den metode som vi i dag anser best egnet til å overvåke og forbedre hoftestatusen hos 
breton. Erfaringene har vist at temaet er komplekst – og at diagnostikken uansett metode støtter 
seg på mange variable faktorer. NBK har derfor valgt en ydmyk men forpliktende innstilling til 
HD-frie hunder etter FCI metodikken med lavere HQ enn NBKs nedre grense.  
 
For arbeidet med HD skal følgende praksis gjelde: 
 

o Hunder med HQ tall større eller lik 0,94 kan benyttes i avl.  

HQ tallet beregnes som et gjennomsnitt av avlesing fra tre uavhengige veterinærer med 

utgangspunkt i HD bilder hentet ut fra NKK. Egen prosess er etablert. 
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o Hunder med HD status A eller B, etter FCI definisjonen, kan benyttes i avl. Dette 

forutsetter at partnerens HQ tall er minimum 0,98.  

o Begge hunder skal være frie for sekundære forandringer (etter FCI metode). 

o Det er ikke ønskelig å avle mer enn ett kull på individer med egen avlsindeks for HQ 
lavere enn 80 (gjennomsnitt er 100). 

o Det framstilles avlstall for hofter som oppdateres jevnlig.  
 
På NBKs hjemmeside finnes en liste over de veterinærer som etter NBKs vurdering utfører HD 
røntging på en tilfredsstillende måte. Denne listen oppdateres kontinuerlig. 
 
For å sikre det fremtidige evalueringsmaterialet er det viktig at flest mulig hunder har 
dokumentert hoftestatus. Alle hunder bør røntges før de er fylt 18 mnd. Oppdretterne har et 
spesielt ansvar for å følge opp og stimulere til dette. 
 
4.2 Epilepsi 
Epilepsi hos breton antas å være en arvelig lidelse, men det er ingen indikasjoner på at andelen 
hunder med epilepsi øker. AR skal fortsatt unngå å foreslå kombinasjoner hvor det finnes en 
eller flere slektninger på begge sider med diagnosen.  
 
4.3 Transistional Vertebra: 
Transistional vertebra (TV) er en misdannelse i nedre del av ryggsøylen. Grad av avvik varierer 
sterkt fra individ til individ. Det er lite sannsynlig at dette er et nytt fenomen på breton. 
Arvegang, kliniske plager, utbredelse, og avlsmessige tiltak for hvordan få rasen fri for TV 
eksisterer det lite kunnskap om. Uansett er frekvensen så pass høy at NBK anser at forsiktige 
tiltak bør iverksettes som en respons på disse funn.  
I påvente av mer faglig dokumentert kunnskap skal følgende praksis gjelde i NBK: 
 

o To hunder med TV skal ikke kombineres i den grad informasjon om TV foreligger som et 

tilfeldig funn på røntgen.  

o NBK kan anbefale parring der den ene av hundene har TV. 

 
4.4 Andre sykdommer 
Det er få andre arvelige eller antatt arvelige lidelser på breton som er påvist i Norge.  
 
5. Gemytt 
Godt gemytt er den viktigste basisegenskapen hos en hund. Gemyttet er av avgjørende 
betydning for breton hjemme og på jakt. NBK opprettholder sitt fokus på gemytt avvik som 
tidligere.  

 
o Alle eiere skal karakterisere og vurdere hundens gemytt før avl. Avl er oppdretters 

ansvar, og oppdretter kjenner sin hund best. 
o For tisper med mindre avvik på gemytt bør gemytt være den høyest prioriterte 

egenskapen hos hannhunden når det planlegges kull. 
 

Under fanekortet ”Merknadsfelt/fri tekst” i Bretonbase vil gemyttmessige avvik som kommer 
fram på kritikkskjema fra utstilling eller jaktprøver legges inn (prosa), med henvisning til 
kritikkskjema. 
 
6. Import hunder 
Med import hunder menes kontinentale og amerikanske hunder samt hunder fra de nordiske 
land som mangler indekser i vårt avlssystem. 
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Avlsbasen for breton er svært sammensatt der 35 % av populasjonen har minst en av foreldrene 
som er 1. generasjonsimport, og hvor 67 % av kullene i perioden har minst en av foreldrene som 
er  
2. generasjonsimport. For perioden 2008-2012 hadde 35 % av de 152 fødte kullene minst en 
forelder med utenlandsk opprinnelse. 
 
Importhunder med aktivitetsforbud vil falle igjennom i klubbens avlsarbeid med tanke på 
indekser da de mangler støtte i fra familie og selv ikke kan opparbeide egne indekser gjennom 
egenprestasjoner. Med avkom som presterer vil disse over tid danne egen familieindeks som 
benyttes. 
 
Utenlandske hunder som allerede er godt dokumentert i avl, foretrekkes benyttet.  
 
Generelt gjelder følgende: 
 

o Vi vil være forsiktig med bruk av den enkelte hund i avl før vi ser avlsresultatene fra tre 
kull. 

o For kontinentale og amerikanske importer kreves dokumentasjon tilsvarende JCH. 
o For importer fra Norden kreves jaktpremiering tilsvarende 1.UK, 1.AK eller en VK 

premie.  
o Om mulig bør det fremlegges dokumentasjon slik at HQ tall kan fastsettes. 

  
Avlsrådet mottar, registrerer, behandler og svarer på forespørsler om avl på konkrete 
kombinasjoner eller forespørsler der oppdretter ønsker forslag på en kombinasjon.  
 
7. Tispeliste og hannhundliste 
NBK ønsker i større grad å profilere/ fremheve de antatt beste hundene i populasjonen. Dette 
gjøres i en egen tispeliste og en egen hannhundliste i Bretonbasen. Listene er et hjelpemiddel for 
oppdretter som selv vil finne en parringspartner for sin hund.  
 
Hunder som er premierte på jaktprøver prioriteres i avl framfor ikke-premierte hunder. En 
premie fra jaktprøve sier ingenting om hundens avlspotensiale, men den kan si noe om dens 
kvaliteter og dressurbarhet.  
 
Kriterier for å komme på listen er: 

o Hunden må ha tilstrekkelig jaktlig dokumentasjon (i Norge), som forutsetter minimum 
fire jaktprøvestarter og fire muligheter på fugl (egen + makkers stand i konkurranse med 
makker).   

o Det må være beregnet avlsindeks for alle tre egenskaper.   
o Hunden må være premiert på jaktprøve med minimum 3. premie UK/AK.   
o Listen kan sorteres etter de enkelte indekser eller summen av disse.  
o Listen oppdateres kontinuerlig og administreres av AR/ Datagruppa. 

 
Følgende hunder kan ikke føres inn, eller lenger stå i listene: 

o Hunder med gemyttmessige anmerkninger fra prøve eller utstilling. En ekskludering kan 
revurderes etter minimum 3 nye starter uten gemyttproblemer. 

o Oppnådd max 50 valper i Norge 
o Sykdom (eierinnmeldt) 

 
8.  Praktisk gjennomføring 
8.1 Generelle retningslinjer for avl 
 
o Begge hunder skal ha opparbeidet egne indekser for jaktlyst og viltfinnerevne. Det betinger  

4 jaktprøvestarter, og 4 fuglesituasjoner (egen + makkers stand i konkurranse med makker.)  
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o Alle kombinasjoner bør i sum ha over 200 i avslindeks for hver av egenskapene jaktlyst og 
viltfinnerevne. For hofter skal sum avlsindeks være minimum 200. 

o Det godtas et kull på individer med egne avlsverdier lavere enn 80 for en av egenskapene 
jaktlyst, viltfinnerevne, eller hofter.  

o NBKs krav om helse må være tilfredsstilt. Se pkt 4. 
o Minst en av hundene må være jaktpremiert. 
o Begge hundene må være utstillingspremiert i brukshund eller åpen klasse. 
o Tispe- og hannhundeier må være medlem av NBK 
o Oppdretter må, før parring gjennomføres, henvende seg skriftlig til NBK v/AR på 

avlsraad@breton.no . Informasjon om tispe og hannhund sendes inn på eget skjema. 

o Importhunder kan anbefales av AR. Disse skal ha jaktlig høy kvalitet og bør ha eget HQ tall. 
Der det ikke kan fremskaffes bilde fra utlandet (f.eks frossensæd) er det et krav at hunden 
skal være røntget fri for HD. Indeksen for importhunder settes til 100 for alle tre egenskaper. 

 
AR kan avvise kull med begrunnelse i avlsplanen, RAS, og NKKs retningslinjer.  
 
 
8.2 Forslag til hannhund 
Det er et mål at oppdretter selv kan finne aktuell hannhund. 
Dersom oppdretter ønsker forslag til hannhund skal avlsrådet komme med 3 forslag til 
hannhunder. Her skal avlstall for alle 3 egenskaper komme fram. Oppdretter står fritt til å 
benytte seg av forslaget fra AR eller velge en annen hannhund innenfor NBKs retningslinjer for 
avl. 
 
9. Publisering av kull 
Det er et mål at flest mulig kull annonseres på www.breton.no.  
 
Kull som er innenfor NBKs generelle retningslinjer for avl publiseres på klubbens hjemmeside 
når oppdretter gir beskjed om at parring er gjennomført. Kullet fjernes automatisk fra listene 
etter 4 mndr, eller når oppdretter gir beskjed om dette.  

 
o Kullene presenteres i 2 kategorier, og rangeres under hver kategori etter sum jaktlyst og 

viltfinnerevne på tidspunkt for henvendelse til AR. 

       Kategori 1: Kull der begge hunder er premierte på jaktprøver.  
  
       Kategori 2: Kull der en av foreldrene er premierte på jaktprøve.  
 

o Alle som annonserer sine kull er forpliktet til å melde inn valpekjøpere kollektivt i NBK. 

 
10.   Oppsummering 
For 10-års perioden 2004 – 2014 har under halvparten av kullene avlsverdier som ligger over 
gjennomsnittet. Avl er oppdretteres ansvar og det må felles innsats til for å nå avlsmålene.  
Det betyr at flere Breton eiere må avle i henhold til intensjonene i avlsplanen. Man må velge å 
avstå fra å avle om hofter er for svake, gemyttet er for dårlig, eller jaktegenskaper og eksteriør 
ikke holder mål. 
 
I avlsarbeidet er bruk av indekser avgjørende for å kunne ha kontroll med avlen og oppnå 
forventet framgang i de ulike egenskapene. God dokumentasjon og informasjon om hundene, et 
avlsopplegg, som innenfor gitte rammer ivaretar oppdretternes ønske om valgfrihet 
skal bidra til at NBK lykkes med å oppnå en avlsmessig fremgang for breton på alle de viktigste 
egenskapene.  
 
Vårt felles mål er:  

mailto:avlsraad@breton.no
http://www.breton.no/
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En liten, rasetypisk, energisk, sunn og trivelig fuglehund. 
Den skal være lettdressert, jakte i god kontakt med fører, og finne fugl oftere enn andre. 

 

Det er også skrevet en kortversjon av avlsplanen hvor tanken er at oppdretter i utgangspunktet 
ikke trenger å forholde seg til annet enn denne. Trenger man mer informasjon kan man lese 
selve avlsplanen. Kortversjonen er som følger; 

NBKs generelle retningslinjer for avl  
(hovedpunkter i avlsplanen vedtatt på årsmøtet 9.2.2019) 
 
Informasjonen nedenfor er et utdrag av avlsplanen som beskriver retningslinjene som gjelder for at 
en parring skal bli anbefalt av NBK, kunne publiseres på breton.no og hvordan plassering i en av de to 
kategoriene bestemmes. For mer utfyllende informasjon se avlsplanen. 
 
8.  Praktisk gjennomføring 
8.1  Generelle retningslinjer for avl 
 
o Begge hunder skal ha opparbeidet egne indekser for jaktlyst og viltfinnerevne. Det betinger  

4 jaktprøvestarter, og 4 fuglesituasjoner (egen + makkers stand i konkurranse med makker.) 
o Alle kombinasjoner bør i sum ha over 200 i avslindeks for hver av egenskapene jaktlyst og  

viltfinnerevne. For hofter skal sum avlsindeks være minimum 200. 
o Det godtas et kull på individer med egne avlsverdier lavere en 80 for en av egenskapene jaktlyst, 

viltfinnerevne, eller hofter.  
o NBKs krav om helse må være tilfredsstilt. Se pkt 4. 
o Minst en av hundene må være jaktpremiert. 
o Begge hundene må være utstillingspremiert i brukshund eller åpen klasse. 
o Tispe- og hannhundeier må være medlem av NBK 
o Oppdretter må, før parring gjennomføres, henvende seg skriftlig til NBK v/AR på 

avlsraad@breton.no . Informasjon om tispe og hannhund sendes inn på eget skjema. 

o Importhunder kan anbefales av AR. Disse skal ha jaktlig høy kvalitet og bør ha eget HQ tall. Der 
det ikke kan fremskaffes bilde fra utlandet (f.eks frossensæd) er det et krav at hunden skal være 
røntget fri for HD. Indeksen for importhunder settes til 100 for alle tre egenskaper. 

 
AR kan avvise kull med begrunnelse i avlsplanen, RAS, og NKK’s retningslinjer.  
 
8.2 Forslag til hannhund 
Det er et mål at oppdretter selv kan finne aktuell hannhund. 
Dersom oppdretter ønsker forslag til hannhund skal avlsrådet komme med 3 forslag til hannhunder. 
Her skal avlstall for alle 3 egenskaper komme fram. Oppdretter står fritt til å benytte seg av forslaget 
fra AR eller velge en annen hannhund  innenfor NBKs retningslinjer for avl. 
 
11. Publisering av kull 
Det er et mål at flest mulig kull annonseres på www.breton.no.  
 
Kull som er innenfor NBKs generelle retningslinjer for avl publiseres på klubbens hjemmeside når 
oppdretter gir beskjed om at parring er gjennomført. Kullet fjernes automatisk fra listene etter 4 
mndr, eller når oppdretter gir beskjed om dette.  

 
o Kullene presenteres i 2 kategorier, og rangeres under hver kategori etter sum jaktlyst og 

viltfinnerevne på tidspunkt for henvendelse til AR. 

     

mailto:avlsraad@breton.no
http://www.breton.no/
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   Kategori 1: Kull der begge hunder er premierte på jaktprøver.  
  
   Kategori 2: Kull der en av foreldrene er premierte på jaktprøve.  
 

o Alle som annonserer sine kull er forpliktet til å melde inn valpekjøpere kollektivt i NBK. 

 

 

Sak 6.2 - NBKs avleserordning knyttet til HQ  
Forslagsstiller; styret 

Problemstilling: 
NBK sitt årsmøte tok i 2018 en strategisk beslutning om at HQ skal være den tellende indikatoren for 
identifisering av hundens avlsegenskaper, når det gjelder sunne og friske hofter. Inntil nå har dette 
arbeidet falt på en veterinær som er medlem av klubben og som har den nødvendige kompetansen. 
Dette har satt klubben i stand til å være banebrytende på området. Situasjonen har imidlertid også 
vært særdeles sårbar, i og med at veldig mye har vært avhengig av denne ene personen.  Styret har 
derfor ønsket å styrke kompetansen på dette området ved å øke antall avlesere av HQ til 3 stk., som 
alle kan delta fortløpende i arbeidet.  Dette medfører at følgende utfordringer må løses 
 

• Tydelig definerte prosedyrer for avlesningen 

• Rekruttering og opplæring 

• Kostnader og ressurser 

Prosedyrer knyttet til avlesningen 
Selve prosessen med fastsetting av HQ fungerer i dag godt, og det er naturlig å bygge på eksisterende 
prosedyrer. Den faktiske endringen består i at dagens avlesende veterinær Øyvind Nagelhus styrkes 
med 2 nye veterinærer som foretar egne bedømminger. Datagruppen beregner på grunnlag av dette 
gjennomsnittet av de 3 bedømmingene, som da blir gjeldende HQ-tall. En viktig del av arbeidet er å 
tilordne røntgenbildene på en måte som gir grunnlag for en best mulig bedømming. Dette er en 
funksjon som Øivind Nagelhus ivaretar i dag, og alle 3 avlesere må forholde seg til samme tilordnede 
bilde. HQ-avlesning av eventuelle hunder fra en avlesers eget oppdrett, foretas av de 2 andre 
avleserne. Veterinær Nagelhus forutsettes å ha en koordinerende funksjon for avleserne, hvor 
tilordningen av selve bildene (billedutsnittet) som skal bedømmes, inngår. Prosedyren som er 
beskrevet i flytskjemaet nedenfor, omfatter både første gangs røntging og eventuell re-røntginger. 
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Rekruttering og opplæring 
For at flere veterinærer skal kunne delta i dette, kreves det at de har en spesiell motivasjon og faglig 
interesse for problemområdet. Ut fra gitte vilkår, fant styret det riktig å overlate rekrutteringen av 2 
nye avlesere til koordinerende avleser/veterinær.  
 
Det samme gjelder selve opplæringen. Alternativt her er å tilrettelegge for et opplæringstilbud i 
Tyskland, men både med utgangspunkt i kostnader og behov for mest mulig samkjøring av 
metodikken, fant styret det riktig at opplæringen overlates til koordinerende veterinær Øivind 
Nagelhus.  

Kostnader og ressurser 
Dagens kostnader knyttet til avlesning av HQ ligge på kr. 50 pr. bilde. Her inngår også tilordning av 
bildene, som er den mest omfattende del av arbeidet. Det avleses ca. 100 bilder pr. år, hvilket gir en 
årlig kostnad på ca. kr. 5.000,- Dette ble i utgangspunktet ikke ansett som realistiske priser for 
veterinæroppgavene, og styret har forventet en relativt kraftig økning av kostnadene. Det ble 
estimert slike årlige kostnader: 
     

• Faglig ajourhold (årlig)       kr    2.000 

• Tilordning av bilder for avlesning + avlesning: 100 bilder à kr. 100          
koordinerende avleser       «         10.000 
Avlesning av bilder 100 bilder x 2 à kr. 100 (avleser 2 og 3)  «.        20.000 

• Andre kostnader       «    3.000 
Årlige kostnader totalt       kr     35.000 

  
I tillegg kommer engangskostnader ved etableringen knyttet til opplæring.  
 
Det vil også kunne komme til eventuelle utstyrskostnader til PC, programvare m.m. Dette er 
kostnader som vil kunne avskrives over noe lengre tid.  
 
Det understrekes at dette er grove estimater, og at faktiske kostnader først vil kunne budsjetteres 
med en viss sikkerhet når ordningen er etablert, og kostnadene er nærmere kartlagt. 
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Styrets behandling  
Styret behandlet denne saken i styremøte den 4. oktober 2018 og gjorde slikt vedtak:   
 

1. Styret vedtar at det etableres en prøveordning med 3 HQ-avlesere så fort dette praktisk lar 
seg gjennomføre. Prøveordningen gjennomføres fram til årsmøtet for 2019.  

2. Kostnadene med dette dekkes innenfor årets budsjett.  
3. Veterinær Øyvind Nagelhus gjør en nærmere kartlegging av kostnadene innen ordningen 

igangsettes. Dette som grunnlag for budsjettjusteringer 2018 og budsjettforslag 2019. 
4. Veterinær Øyvind Nagelhus får et koordinerende ansvar for avlesningsarbeidet, herunder: 

- rekruttere 2 nye avlesere på vilkår som fastsettes av styret 
- lære opp de nye avleserne 
- skaffe til veie nødvendig programvare 
- tilordne bildene som skal avleses 

5. Datagruppen har ansvar for gjennomsnittsberegning av HQ, basert på innrapportert 
bedømming fra de 3 avleserne. Gjennomsnittstallet blir gjeldende som HQ-tall, 

6. Ansvarsforhold og prosedyrer for avlesning, fastsetting og føring av HQ- tall framgår forøvrig 
av vedlagte flytdiagram. 

7. Forslag til permanent ordning med 3 avlesere og budsjett for dette legges fram for årsmøtet 
2019. 

Status 
Etter at styret vedtok dette som en midlertidig prøveordning fram til årsmøtet d.å., er de to nye 
veterinærene rekruttert, og det er avtalt satser for avlesning med disse. Satsene er kr. 50 pr. bilde, 
som er halvparten av det styret estimerte da prøveordningen ble vedtatt. Dette gir en årlig kostnad 
på ca. 15.000,- mot 5.000 i dag. Det gjenstår fullføring av opplæringen før ordningen endelig kan 
etableres, og det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til de totale kostnadene. I styrets budsjettforslag 
er det tatt høyde for økte kostnader når det gjelder avlesningen og det er budsjettert med kr. 25.000 
i opplæringskostnader.  
 
Dette tiltaket, som er en naturlig oppfølging av årsmøtets vedtak i 2018, vil bidra til å sikre en robust 
og habil ordning når det gjelder NBK sitt arbeid vedrørende HQ framover.  

Styrets forslag til vedtak: 
 

1. Ny ordning med 3 HQ-avlesere, slik den er beskrevet over, vedtas som permanent ordning i 
NBK.  

2. Det tas høyde for den nye ordningen i årlige budsjetter f.o.m. 2019. 
 

Sak 6.3 - WEB – forbedring av hjemmesiden 
Forslagsstiller; web 

 

Breton.no har et behov for oppdatering, fornying og organisering. Det er til dels stor aktivitet i 
bretonmiljøet og begrensningene i hjemmesidene fremstiller nyheten på en dårlig måte. Det er 
ønskelig at hjemmesiden blir mer moderne, med mer fokus på nyhetsformidling og mindre fokus på 
statiske artikler. Vi ser at enkelte elementer på fremsiden (eks. Bildegalleri) har få klikk og ikke bør ha 
prioritet på hjemmesiden. Vi ser også at sosiale medier har tatt over enkelte av funksjonene 
på breton.no, eksempelvis Instagram og forum. Det er ikke ønskelig at funksjoner fjernes, men at 
fremsiden fremstår som en mer rendyrket nyhetsside, mens områder på hjemmesiden som er 
mindre besøkt er tilgjengelig i menysystemet. Dagens 3 hurtigmenyer med prøveresultater, BB og 
kulloversikt bør beholdes og fortsatt ha en sentral rolle på eventuell ny hjemmeside. Til inspirasjon 
mener vi nesk.no og Vorsteh.no er gode sider. Nest har en veldig god nyhetsformidling, mens 
Vorsteh kombinerer statiske sider med dynamiske nyheter godt.  

http://breton.no/
http://breton.no/
http://nesk.no/
http://vorsteh.no/
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Punktvis ønske for forbedring på hjemmesiden:  

• Endre designet til en moderne, minimalistisk utrykk, med store bilder og «bokser» for 
artikler. Nyheter blir hovedfokus på forsiden.  

• Gå vekk fra sortering av nyheter (Nytt fra distrikter, siste nyheter og jaktprøver og utstilling) 
og gå for en felles fremstilling på fremsiden. Der vil fortsatt være mulighet til å 
kategorisere nyheter, f.eks ved tags. I dag forsvinner enkelte nyheter fort, mens nytt   fra 
DK kan stå i mange måneder. 

• Gjennomgang og opprydding i alle menyer, samt en forenkling av menyene slik at man finner 
lettere frem.  

Web ønsker at årsmøte gir fullmakt til at det settes ned en arbeidsgruppe med 5 personer, hvor 
minst 1 er fra styret, og ett budsjett på 40 000,- til forbedring av hjemmesiden. Arbeidsgruppen 
starter arbeidet omgående, og hjemmesiden vil være oppdatert i løpet av 2019. 
 
Styrets innstilling; Det opprettes en arbeidsgruppe ihht. web-gruppens ønske som skal jobbe med 
forbedring av hjemmesiden. Det settes av kr 40.000,- til dette prosjektet i årets budsjett. 

 
Sak 6.4 – Sponsoravtale Royal Canin  
Forslagsstiller; Olaf Hafstad 
 
NBK bør ikke fornye kontrakten med Royal Canin, da Royal Canin ikke liker jakt på dyr. 
Det er helt feil at NBK skal ha et samarbeid med Royal Canin, når de har et slikt syn på jakt.  
Når NBK er en raseklubb for jakthunder. Vi bør heller se etter samarbeidspartnere som deler vårt syn 
på jakt. Hvis ikke bør vi stå uten sponsor framfor et samarbeid med Royal Canin.  
Forslag: NBK fornyer ikke kontrakten med Royal Canin. 
 
Styrets innstilling; Styret ber om at saken avvises av årsmøtet. Styret ønsker ikke å bryte nåværende 
kontrakt, men sitte ut kontraktstiden med RC. I neste sponsorperiode kan vi søke sponsorer som ikke 
har begrensninger på jakt på dyr.  
 

 

Sak 6.5 – Merking av annonser av kull under NBKs krav 
Forslagsstiller; Olaf Hafstad 

 
Vi ønsker oss alle friske hunder, det er da viktig at vi har seriøse oppdretter i klubben. 
Det er mange som ønsker seg en Breton valp og som ikke er kjent med linjene våre eller har kjente i 
klubben som kan hjelpe dem. Tenker da på nybegynner og våre framtidige nye medlemmer.  
Det er lett for at valper fra kull som AR ikke har anbefalt, havner hos nybegynner ev. personer som 
ikke kjenner til linjene. Da disse kullene ofte selges gjennom sosiale medier, f.eks. FB & finn.no. 
Mange av disse nybegynnere tenker kanskje ikke på å spørre om hvorfor kullet ikke ligger på NBK sin 
hjemmeside etc. 
Jeg sier ikke at alle kullene som havner på FB & finn.no, ikke er etter sunne og friske hunder, men 
noen ganger er det kull der man kan stille spørsmålstegn ved. 
Jeg mener at NBK har et visst ansvar å sørge for at medlemmene avler på sunne og friske hunder. 
Hverken rasen eller klubben er tjent med å ha medlemmer som avler på syke hunder. 
Man kommer lengst i avl når man er ærlig. 
Min ide om dette forslaget er at når det står «kullet er ikke anbefalt av NBK`s avlsråd» vil det 
bevisstgjøre valpekjøpere/nybegynnere til å stille oppdretter spørsmål om kullet. Så må ev. 
valpekjøper selv vurdere om man vil kjøpe valp fra et slikt kull.  
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Jeg har snakket med mange nybegynnere gjennom mange år. Mange av disse nybegynnere har ikke 
tenkt tanken at det er en grunn til at noen kull kun ligger ute på sosiale medier etc. og at det kanskje 
er en hake ved noen av disse kullene. 
En annen side ved dette forslaget er å håpe at flere oppdrettere vil avle etter klubbens retningslinjer, 
og vi vil da kanskje få flere kull på NBK`s hjemmeside. 
 
Samtidig vil jeg oppfordre alle oppdrettere som også legger ut sine kull for salg på. f.eks. finn.no og 
som har kull som er anbefalt av NBK`s avlsråd, om å skrive dette i valpeannonsen.    
 
Forslag: Tispe/hannhund eier som er medlem av NBK og som avler på syke hunder (der det er 
offentlig kjent at en eller begge foreldredyrene har en arvelig sykdom), ev. hunder som ligger under 
NBK`s Hq krav eller andre krav iht. avlsplanen, som av en eller annen grunn ikke fått kullet anbefalt 
av NBK`s avlsråd, må opplyse om at "kullet er ikke anbefalt av NBK`s avlsråd" hvis det legges ut 
valpeannonsen på sosiale medier, som for eksempel. FB, Finn.no etc. 
Hvis det ikke opplyses om dette i annonsen og hvis den annonsen rapporteres inn til styre/avlsråd, 
skal tispe/hannhund eier gis en skriftlig oppfordring av styre/avlsråd, om at annonsen må korrigeres 
innen 48 timer med at "kullet ikke er anbefalt av NBK`s avlsråd".  Hvis annonsen ikke blir korrigert 
skal styre vurdere om det skal rettes disiplinærreaksjon mot tispe/hannhund eier (ene). 
 
Styrets innstilling; Styret ber om at saken avvises av årsmøtet. Styret ser ikke at klubben har 
lovhjemmel til å stille krav til innhold i annonser utenfor klubbens egne fora (breton.no, ol). 
 

Sak 6.6 – Krav HQ ved parring 
Forslagsstiller; Olaf Hafstad 
 
Når klubben nå ønsker å ta et nytt tak mot HD, da det bla. i fjor ble innførte at vi skal avle etter Hq 
(Hip Quality) indeks og ikke legge vekt på om hundene har A / B eller C hofter. (FCI metoden) 
Kravet til hofter på 224 må klubben gå bort fra. Her kan en av foreldredyrene ha lav Hq indeks, så 
lenge det andre foreldredyret har tilsvarende høy Hq indeks. Vi vet fra sist klubben hadde en stor 
undersøkelse på avl (2015- 2016) Kom det fram i undersøkelsen at når man avler på hunder med C-
hofter, middels Hq-tall, lav Hq indeks øker både andelen med valper med lav Hq og andelen med D 
og E hofter sammenlignet med kull som har A/B foreldre med høyere Hq tall og med høy Hq indeks 
Med andre ord det er større sannsynlighet for å få individer med lavt Hq tall når en bruker foreldre 
med dårlige hofter som ligger under landsnittet. Klubben må heller innføre at begge foreldredyrene 
må minimum ha landssnittet på Hq tallet for at et kull skal kunne annonseres på NBK sin 
hjemmeside.  
 
Dette vil nok føre til at det er noen flere som ikke vil nå klubbens anbefalte krav til Hq tall. 
Det må vi bare godta, vi som ikke har hunder som når disse kravene.  La heller dem som har hunder 
med de rette kvalitetene avle. Det er kun på denne måten vi vil få fremgang for rasen.  
 
Forslag: Begge foreldredyrene må minimum ha gjeldene landsgjennomsnittet på Hq tallet for at 
kullet skal kunne annonseres på NBK sin hjemmeside.  
 
Styrets innstilling; Styret ber om at saken avvises av årsmøtet under henvisning til styrets innstilling i 
sak 6.1 
 

Sak 6.7 – TV 
Forslagsstiller; Olaf Hafstad 
 
Vertibra (TV) er noe de fleste av oss ble kjent med etter styres og avlsrådets arbeidets med OFA/FCI i 
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2017 og la fram deler av dette på årsmøte i 2018. Vi ble da klar over at mange av våre hunder har TV.  
Hvordan går det hvis man avler på disse hundene vet vi vel ikke så mye om?  
Klubben bør ha en god del tilgjengelig materiale om dette, det gjelder bare å sette det i system.  
Vil tro at flere av disse hundene med TV har vært brukt i avl? 
Hvor mange av avkommet får også TV?  
Vi som raseklubb bør forsøke å tilegne oss mer opplysninger om dette. 
 
Forslag: Styre eller styre oppnevner en komite som ser på f.eks. arvbarheten når en eller begge 
foreldredyrene har TV. Resultatet og en ev. henstilling legges fram for årsmøte i 2020. 
 
Styrets innstilling; Styret ber om at saken avvises av årsmøtet da styret allerede er i gang med 
arbeidet. 
 

Sak 6.8 - Krav om medlemskap 
Forslagsstiller; Tor-Einar Jørgensen 

  
Klubbens arrangementer skal være åpne for alle. 
  
«Sak 43/18 – Krav om medlemskap Styret presiserer at det er krav om medlemskap i klubben for å få 
registrert og ha Elitehund på listen, annonsere valpekull samt delta på arrangementer i regi av 
klubben. Når det gjelder Elitehund og valpekull må Avlsrådet sjekke medlemskap før dette 
godkjennes. Avlsplan og øvrig regelverk må oppdateres/presiseres tydelig vedr. dette». 
  
I Sak 43/18 vedtar styret at det er krav om medlemskap i klubben for å delta på arrangementer i regi 
av klubben. 
Dette er ikke i henhold til NBKs tradisjon om å være en åpen og inkluderende klubb. 
  
Lokale arrangementer i regi av DKene er en god arena for å vise frem breton sine gode egenskaper til 
nye potensielle valpekjøpere, og til å verve nye medlemmer. Et krav om medlemskap for å delta på 
slike arrangementer vil hindre DKene i deres arbeide med å spre kunnskap om breton, og virke 
begrensende på mulig medlemsverving til klubben. 
  
Alle klubbens arrangementer skal være åpne for alle, men på arrangementer med begrenset antall 
deltagere kan klubbens medlemmer prioriteres. Er det arrangementer som subsidieres av klubben, 
kan det benyttes differensiert prising for medlem/ikke medlem. 
 
Styrets innstilling; Styret ber om at saken avvises av årsmøtet. Saken ble behandlet i styret bla. etter 
tilbakemelding fra tillitsvalgte som var frustrerte og ikke ønsket å bruke mye tid på hundeeiere som 
gjerne deltar på arrangement, men vil ikke være medlem. Styret oppfatter klubben som åpen og 
inkluderende og alle er velkommen til å melde seg inn.  
 

Sak 6.9 – Kategorisering ved publisering av kull 
Forslagsstiller; Tor-Einar Jørgensen 

 
Årsmøtet 11.02.2016 har protokollført følgende i sak 6.5 som omhandlet avlsplan for perioden 2015-
2020, relatert til vedtak i forhold til å ha en eller 3 lister/kategorier med kull på breton.no: 
  
«Styret trekker forslaget om å ha 3 kategorier, og beholder det som står som forslag til kategori 3 
som minimumskrav for publisering på breton.no.» 
  
Etter avstemning fattes følgende vedtak: 

http://breton.no/
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«Vedtak: Styrets forslag om å utarbeide én liste er vedtatt» 
  
Dette vedtaket er senere ikke endret, så det står fortsatt ved lag. 
  
Styret har i høst iverksatt publisering av kull i henhold til følgende praktisering: 

1. Kombinasjonen er anbefalt, og i tråd med intensjonene i avlsplanen til NBK 
2. Kombinasjonen er i henhold til avlsplanen i NBK 
3. Kombinasjonen tilfredsstiller minstekravene i avlsplanen i NBK. 
4. Kombinasjonen er ikke i henhold til minstekravene i avlsplanen satt av Årsmøtet i NBK, og kan 
ikke publiseres på breton.no. 

* Annonsen på breton.no skal i klartekst inneholde vurderingsvariant 1, 2 eller 3. 

 Årsmøtet ber styret forholde seg til gjeldende årsmøtevedtak, og ikke ha flere lister/kategorier for 
kull publisert på breton.no 
 
Styrets innstilling; Styret ber om at saken avvises av årsmøtet under henvisning til styrets innstilling i 
sak 6.1 
 

Sak 6.10 – Endringer i klubbens lover 

Forslagsstiller; styret 
 

FKF har kommet med ny lovmal og styret fremmer dermed forlag om endring av klubbens lover ihht 

denne. De viktigste endringene er knyttet til at disiplinærsystemet i NKK er endret, flertalls-

bestemmelsene og «benkeforslag» ved valg.  

 

Endringene (rød tekst) kommenteres her, mens fullstendig tekst følger sist i dokumentet. 

 

Forslag til endringer i følgende §§ 
 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  
Nåværende tekst;   
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er 
å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbens Forbund (FKF) som 
er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben og dens medlemmer er forpliktet til å 
overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser. 
 
Forslag til ny tekst   
Klubbens navn er Norsk Breton Klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er 
å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbens Forbund (FKF) som 
er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor 
forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser. 
 
§2-1 Medlemskap 
Nåværende tekst; 
Styret kan nekte medlemskap for person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person som er nektet tatt opp i klubben som medlem kan 
anke avslag til NKKs appellutvalg.  

http://breton.no/
http://breton.no/
http://breton.no/
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Forslag til ny tekst   
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem 
kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.   
 
§ 2-4 Opphør av medlemskap  
Nåværende tekst;   
Medlemskap i klubben opphører ved:    

a) Utmeldelse  

Forslag til ny tekst;   
Medlemskap i klubben opphører ved:    

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller 

epost) til klubben 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.    

Nåværende tekst; 

Årsmøtets oppgaver er å:   

a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og 

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet.  

c) behandle årsberetning   

d) godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) opprettelse og nedleggelse av avdelinger  

f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er 

ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  

h) godkjenne budsjett og kontingent for neste år   

  

i) Velge:  

- Leder for 1 år    

- Nestleder for 1 år    

- 5 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år       

- 2 revisor for 2 år og 1 vararevisor for 1 år.  

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år  

Personer som soner dom eller som er under tiltale for brudd på Lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd 
kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
 
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, og benkeforslag er ikke tillatt.  
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Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg. 
 
Oppretter årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til 
ledige tillitsverv, kan årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv 
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 
 
Styrets kommentar; Ved endring av klubbens lover i 2014 ble det vedtatt en ordlyd som skulle gi 
klubben muligheter til benkeforslag ved valg. Ordlyden som da ble valgt var «Endringsforslag til saker 
på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.» Kandidater som ikke er meldt til 
valgkomiteen innen fristen jfr. § 3-3 vil anses som et benkeforslag – ikke et endringsforslag - og 
dermed dekker ikke dagens lovtekst den fleksibiliteten klubben ønsker. Om kandidater foreslått av 
valgkomiteen trekker seg eller klubben av andre årsaker står uten kandidater ved valg på ordinært 
årsmøte ønsker klubben å ha muligheter til å gjennomføre valg på årsmøtet istedenfor å innkalle til 
ekstraordinært årsmøte. Derfor anbefaler styret FKFs alternative til tekst vedr. benkeforslag. 
 

Forslag til ny tekst; 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.    

Årsmøtets oppgaver er å:   

a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og 

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet.  

c) behandle årsberetning   

d) godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) opprettelse og nedleggelse av avdelinger  

f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er 

ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  

h) godkjenne budsjett og kontingent for neste år   

  

i) Velge:  

- Leder for 1 år    

- Nestleder for 1 år    

- 5 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år       

- 2 revisor for 2 år og 1 vararevisor for 1 år.  

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år  

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet 
for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, og benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker 
på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet. 
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Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke 
foreligger kandidater for eksempel fordi kandidater har trukket seg, begrenset til to kandidater. I helt 
særlige tilfeller hvor det ikke foreligger kandidater og hvor det begrunnes at det er viktig for 
klubbens drift og at hensynet til forskjellige interesser er ivaretatt, kan benkeforslag også skje for 
flere enn to kandidater. 
 
Oppretter årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til 
ledige tillitsverv, kan årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv 
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 
 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte   
Nåværende tekst; 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger 
det.  
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 

skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten 

kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer.  
 
Forslag til ny tekst; 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger 
det.  
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   
   
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 

skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten 

kan fremsettes under årsmøtet. Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Ved valg; Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.   
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.   
 
§5-1 Valgkomite   
Nåværende tekst;   
Valgkomiteen består av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv 
som skal besettes.  Komiteen er valgt direkte av årsmøte og rapporterer direkte til årsmøte. 
 

Forslag til ny tekst   
Valgkomiteen består av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv 
som skal besettes.  Komiteen er valgt direkte av årsmøte og rapporterer direkte til årsmøte. 
 

§5-2 Revisor  
Nåværende tekst   
Årsmøtet velger 2 revisorer og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. Revisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
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Forslag til ny tekst    
Årsmøtet velger 2 revisorer og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 

Ny § 6-4 – Vår nåværende § 6-4 endres til § 6-5 

Forslag til tekst på ny § 6-4 

§6-4 Flertallsdefinisjoner    
Simpelt flertall  

• Flest stemmer  
 

Alminnelig flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller ikke  

 
Absolutt flertall   

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller  
 

Kvalifisert flertall  

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall   

• Blanke stemmer teller  

• Bruk er vedtektsfestet  
 
Styrets innstilling; Årsmøtet i NBK vedtar de foreslåtte endringer. 

 

Sak 8. Budsjett 2019 

 

  2018 Budsjett 2018 
Budsjett 
2019 

3000 Medlemskontingent  424 180 430 000 430 000 

3001 Kollektivt innmeldte 2 240 15 000 5 000 

3500 Sponsoravtaler (Royal Canin) 12 800 10 000 15 000 

3900 MVA Refusjon 59 226 40 000 45 000 

3901 Andre inntekter, administrasjon 12 600 0 1 000 

5000 Godtgjørelser -18 000 -20 000 -50 000 

6210 Telefon/møteutgifter, Styre -1 763 -30 000 -15 000 

6301 Data-/WEBkostnader -48 697 -70 000 -50 000 

6703 Premier, Administrasjon -1 290 -10 000 -5 000 

6940 Porto, Administrasjon -7 013 -10 000 -8 000 

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -11 035 -28 000 -40 000 

7600 FKF Samarbeidsavgift -20 460 -15 000 -20 000 

7601 AICEB -1 966 -2 000 -2 000 

7602 Kollektivt medlemskap NKK -770 -8 000 -2 000 

6100 Fuglehunden -137 307 -160 000 -150 000 

6200 Diversekostnader, Administrasjon -20 708 -15 000 -5 000 

8040 Renteinntekter 4 543 8 000 5 000 
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8140 Renteutgifter og gebyrer -1 028 -2 000 -1 000 

6860 Prosjektarbeid 0 0 0 

7103 Reiseutgifter, Utstillingsdommere 0 0 -16 000 

6861 Kursarbeid Ungdom/Nybegynnere 0 -10 000 0 

 Overskudd administrasjon 245 553 123 000 137 000 

     

3100 Salgsartikler 39 444 25 000 40 000,00 

7400 Salgsartikler -34 533 -25 000 -30 000,00 

 Overskudd salgsartikler 4 911 0 10 000,00 

     

7105 Reiseutgifter evalueringsgrupper 0 0 0,00 

7604 HQ avlesning -25 000 -45 000 -7 000,00 

7708 Diverse kostnader, avlsrådet 0 -15 000 -5 000,00 

 Underskudd avlsrådet -25 000 -60 000 -12 000,00 

     

3700 Bidrag kalender 44 550 45 000 45 000,00 

6800 Trykking og porto, Kalender -41 125 -35 000 -40 000,00 

 Overskudd kalender 3 425 10 000 5 000,00 

     

3801 Lotteri Årsmøte 0 8 000 0,00 

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -45 066 -35 000 -40 000,00 

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -62 851 -70 000 -70 000,00 

 Underskudd årsmøte -107 917 -97 000 -110 000,00 

     

3203 Startkontingent, Landstreff 26 380 10 000 25 000,00 

3300 Deltageravgift, Landstreff 70 435 105 000 70 000,00 

3400 Andre inntekter, Landstreff 57 077 10 000 60 000,00 

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 300 5 000 5 000,00 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff -11 704 -5 000 -10 000,00 

6704 Premier, Landstreff -5 719 -1 000 -9 000,00 

6903 Trykking og Porto, Landstreff -507 0 -1 000,00 

7201 Opphold/overnatting, Landstreff -102 381 -100 000 -100 000,00 

7705 Diverse kostnader, Landstreff -25 249 -15 000 -30 000,00 

 Overskudd Landstreff 8 633 9 000 10 000,00 

     

3200 Startkontingent, jaktprøver 223 325 214 000 220 000 

3402 Andre inntekter, jaktprøver 81 212 0 0 

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -41 674 -77 000 -55 000 

5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver -29 974 -22 000 -25 000 

6600 Terrengleie, jaktprøver -31 005 -58 000 -40 000 

6700 Premier, jaktprøver -10 099 -13 000 -15 000 

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -15 928 -18 000 -17 000 

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -3 173 -3 000 -3 000 

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -174 846 -23 000 -65 000 

 

Overskudd/underskudd 
jaktprøver -2 162 0 0 
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3202 Startkontingent, DK-aktiviteter 28 725 40 000 20 000 

3301 Deltageravgift, DK-aktiviteter 10 700 100 000 50 000 

3401 Støtte Studieforbundet 1 000 20 000 4 000 

6702 Premier, DK-aktiviteter 0 0 -4 000 

7202 
Opphold/overnatting, DK-
aktiviteter 0 -30 000 -50 000 

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -35 535 -100 000 -20 000 

 Overskudd DK-aktiviteter 4 890 30 000 0 

     

7101 Reisetilskudd, NM-Lag -3 000 -12 000 -10 000 

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -14 279 -15 000 -15 000 

7104 Reisetilskudd EM/VM -5 400 -3 000 -3 000 

 Underskudd deltagelse NM-Lag -22 679 -30 000 -28 000 

      

  OVERSKUDD 109 654 -15 000 12 000 

 
 
 
 

SAK 9 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK. februar 2019 
 
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 
Nestleder 
Kasserer  
Sekretær 
 
Kenneth Sveen og Geir Grønvold ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen har ikke mottatt forslag utover 
de innstilte kandidatene. 
 
Valgkomiteens har følgende innstillingen til årsmøtet 10. februar 2018.  
 
Styret: 
Eivind Winther leder  Velges for 1 år 
Sveinung Aune nestleder Velges for 1 år 
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Vegard Antonsen, kasserer Velges for 2 år 
Martin Haugestad  Velges for 2 år                              
Berit Hauan Helø  Gjenstår 1 år        
Britt Halvorsen   Gjenstår 1 år  
Rune Lilleløkken  Gjenstår 1 år 
 
Vara.: 
Lars Hasselvold   velges for 1 år 
Kristel Marie Pedersen  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, leder og medlemmer av VK skal være 
foreslått av styret før årsmøtet.  
                                                                       
Valgkomiteen for forestående valg i 2018 har bestått av: 
Anders Ellefsen (leder), Tove Irene Løvås, Arne Abel Lunde, Geir Håvard Ingdal som varamann 
 
 
Vi har nye navn/ forslag som herved presenteres: 
 
Hei. 
Jeg heter Vegard Antonsen. 
Jeg er 36 år, gift og bor i Tromsø. Vi fikk vår første (og så langt eneste) Breton i 2014. Mine interesser, 
utenom rypejakt med hund, er fiske og friluftsliv, ski, mat og fotball.    
 
Jeg er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Tromsø (2010) og jobber som 
forvaltningskonsulent i Boligbyggelaget Nord. I jobben driver jeg med i hovedsak med styrerådgivning 
og regnskap til boligselskaper. 
 
Mvh 
Vegard Antonsen 
 
Heisan 
Jeg heter Kristel Marie Pedersen. 
Alder 37 år. 
Bosted Hammerfest. 
Jobb: Prosessteknikker/lab Johan Sverdrup Feltsenter Equinor. 
Verv: 1 år som leder for aktivitetskomiteen i Vest Finnmark Fuglehundklubb avd. Hammerfest,  
og 2 år som medlem av styret i VFFK. Aktiv deltager og medlem av jaktprøve komiteer for 
Sennalandprøven høst/vinter. 
Drevet aktivt trening med hund i ca 4 år. 
Hunder: Ismenningen, s B – Caza og Ryplejas Tarha 20 måneder. 
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Innehaver av Kennel Rypleja. 
Aktiv deltager på jaktprøver, utstillinger og apportkonkurranser. 
 
Mvh 
Kristel Marie Pedersen 
 
 
 
 
 

Forslag ny lov for Norsk Breton Klubb 

Ny tekst er skrevet i rødt 

 

Lover for Norsk Breton Klubb stiftet 25. februar 1957 

Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 9.februar 

2019. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbens Forbund den[ ]  

  

Kap. 1 Innledende bestemmelser  

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde    

Klubbens navn er Norsk Breton Klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 

Fuglehundklubbens Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), 

og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og 

bestemmelser. 

Klubben er en raseklubb for rasen definert i FCI standarden som breton.   

Klubben har verneting i Trondheim.  

   

§1-2 Formål    

Norsk Breton Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt 

å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.. Norsk Breton Klubb skal også arbeide for 

etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 

gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.   

Klubbens formål er å ivareta raseansvaret for breton i Norge etter den til enhver tid gjeldende 

delegering for raseansvar fra NKK. 

Norsk breton klubb skal gjennom sitt avlsarbeid arbeide for å høyne rasens jaktegenskaper. 

§1-3 Definisjoner     

Klubbens organer:      

- Årsmøtet   

- Ekstraordinært årsmøte    

- Styret     

- Valgkomite   

- revisor  
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Kap. 2 Medlemskap og krav til dette 

  

§2-1 Medlemskap   

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.   

  

§2-2 Medlemskontingent     

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 

NKKs Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte. 

 

Det fastsettes medlemskontingent for følgende medlemskategorier:  

- hovedmedlem  

- kollektivt innmeldte (valpekjøpere innmeldt av oppdretter) 

- hovedmedlem uten tidsskrift 

- familiemedlem. Herunder kommer et medlem med samme adresse som hovedmedlem. 

Familiemedlem mottar ikke eget tidsskrift, men har ellers fulle medlemsrettigheter. 

 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.     

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBKs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NBK, FKF 
og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende 
regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller 
klubben. 
 

§ 2-4 Opphør av medlemskap    

Medlemskap i klubben opphører ved:    

b) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig 

(brev eller epost) til klubben 

c) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben  

d) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

e) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7   

§ 2-5 Disiplinærreaksjoner     

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.    

 

  

Kap. 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet    

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av februar.  
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Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 

flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.   

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.   

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

 

§3-2 Møte og stemmerett    

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett 

og stemmerett på årsmøtet.  Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.   

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det 

kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Medlemmene kan stemme med fullmakt som framlegges før avstemningen. Dog kan ingen 

møte med mer enn 10 fullmaktstemmer.  

Forhåndsstemmer skal være klubbens leder i hende før årsmøtet begynner. Forhåndsstemmer 

kan kun brukes på valg.  

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 

representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling             

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.       

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.   

Med innkallelsen skal følge:            

- dagsorden       

- årsberetning            

- regnskap med revisors beretning  

- forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 

må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.    

- budsjett for neste år 

- forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i  

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.         

§3-4 Årsmøtets oppgaver.    

Årsmøtets oppgaver er å:   

j) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, 

innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

k) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.  

l) behandle årsberetning   

m) godkjenne regnskap med revisors beretning  

n) opprettelse og nedleggelse av avdelinger  
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o) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

p) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  

q) godkjenne budsjett og kontingent for neste år   

  

r) Velge:  

- Leder for 1 år    

- Nestleder for 1 år    

- 5 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år       

- 2 revisor for 2 år og 1 vararevisor for 1 år.  

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år  

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 

Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 

tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, og benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag 

til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet. 

 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når 
det ikke foreligger kandidater for eksempel fordi kandidater har trukket seg, begrenset 
til to kandidater. I helt særlige tilfeller hvor det ikke foreligger kandidater og hvor det 
begrunnes at det er viktig for klubbens drift og at hensynet til forskjellige interesser er 
ivaretatt, kan benkeforslag også skje for flere enn to kandidater. 
 
Oppretter årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater 

til ledige tillitsverv, kan årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller 

ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 

  

§3-5 Ekstraordinært årsmøte   

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 

forlanger det.  

 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   

   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 

som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker 

på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet. Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Ved valg; Innsending av forslag til 

valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.   

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.   

  

Kap. 4 Styret  
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§4-1 Styrets myndighet    

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.     

§4-2 Vedtak og representasjon    

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 

Beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall og ved stemmelikhet avgjør leders stemme 

saksutfallet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og 

NKK.  

  

§4-3 Styrets oppgaver er å    

- lede klubben mellom årsmøtene    

- avholde årsmøte    

- drive klubben i samsvar med klubbens formål    

-  gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet   

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 

særkomiteer, herunder avlsråd 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale 

NKKregionen  

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret  

  

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  

§5-1 Valgkomite     

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes.  Komiteen er valgt direkte av årsmøte og rapporterer direkte til 

årsmøte. 

 

§5-2 Revisor    

Årsmøtet velger 2 revisorer og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og 

erfaring i regnskapsførsel. 

  

Kap. 6 Diverse bestemmelser   

§6-1 Lovendringer     

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 

endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 

som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

 

§6-2 Tolking av lovene    

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 
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§6-3 Oppløsning    

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må  

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 

beslutningen om oppløsning i kraft.    

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner    

Simpelt flertall  

• Flest stemmer  

 

Alminnelig flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller ikke  

 

Absolutt flertall   

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller  

 

Kvalifisert flertall  

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall   

• Blanke stemmer teller  

• Bruk er vedtektsfestet  

  

§ 6-5 - Utmerkelser  

Æresmedlem  

Æresmedlemskap kan tildeles den som i særlig grad har gagnet klubbens virksomhet og som 

på særlig måte har bidratt til å høyne bretonens og klubbens anseelse. Forslag til 

æresmedlemskap fremmes for styret av minst to medlemmer som begge har vært medlemmer 

i minst 5 år. Avgjørelsen i styret krever minst 2/3 flertall. Er avgjørelsen negativ, skal intet 

føres i protokollen. Tildeling av æresmedlemskap vil bli foretatt på første årsmøte eller 

landstreff etter vedtak i styret. Æresmedlem tildeles diplom med begrunnelse for tildelingen 

samt klubbmerke. I tillegg tildeles gratis livsvarig medlemskap med fulle medlemsrettigheter.  

Gullmerke  

Gullmerke kan tildeles personer som gjennom sitt arbeid med breton i sterk grad har bidratt til 

å høyne rasens og klubbens anseelse, ved vedkommendes innsats gjennom kortere eller lengre 

tid. Med unntak for jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke per år. Med jubileumsår menes 

her de år hvor klubben har offisielt jubileum. Gullmerkekomiteen består av 4 medlemmer, 3 

medlemmer fra foregående års valgkomite og i tillegg styrets leder. 

 


