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Bank konto:  
4213.48.53896 

Sted: Telefon  

Tid: 22/9-2015 kl.19.30 

Tilstede styret:  

Hege Meldal, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Arne A Lunde, Vidar Berg-Hansen og 

Hege H. Tidemann.  

 

Forfall: Jan Åge Harjo og Solfrid Lægdheim 
 

 
Orienteringer: 

 Økonomi og medlemstall v/ Kenneth 

940 medlemmer pr nå. Landstreffet gir et overskudd på Kr 50 000,-. Kr. 26 000,- i overskudd 

på DK aktiviteter (Kr. 18' i studiestøtte) 

Vinterprøven gikk  i minus kr. 2 300,-  

Datakostnader er nå opp i kr. 36 000,- 

Kr. 131 000,- til fuglehunden vil nok lande på kr. 160 000,- totalt 

Foreløpig kost på telefonmøter ca kr. 5 000,- 

 Høstprøve v/Kenneth 

Ca kr. 4 000,- i overskudd. Da er det blant annet kjøpt inn 14 nye startrevolvere som er 

belasta høstpøven. Vurderte lenge å starte med bare en dagers VK. Kom seine påmeldinger 

slik at det lot seg gjøre med to dagers. Vanskelig å skaffe dommere pga andre nærliggende 

prøver og svenskejakten som var startet. Det burde kanskje vært 3 i prøveledelsen. 

 FKF/RU v/Hege/Arne 

Det er har ikke vært møter her.  

 DK-nytt v /Olaf 

DK Nordland trenger en erstatter. Flere er blitt spurt, men ønsker ikke vervet. Det jobbes 

videre med dette.  

DK Sør-Trøndelag sliter med å få folk til fellesutstillingen. Olaf hører med Andreas I Nord-

Trøndelag om de kan bidra.  

 Status kalender v/Martin: Sendt ut invitasjon til innsending av bilder. Ellers alt i rute. 
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 NM-lag v/Hege/Arne: Veldig bra innsats av laget. Styret takker ekvipasjene for at de stiller opp 

for klubben og gratulerer til Røm med fører som beste hund individuelt 

  

 Årbok v/Hege/Arne: Årbok for 2014 ikke ferdigstilt og publisert. Arne AL og Hege tar en møte 

med datagruppa og nettredaksjonen for å evaluere overgang til elektronisk årbok. 

  

 Nytt fra AR, rapport sendt fra Svein H. Se vedlegg 

 

Oppfølgingssaker: 

2/15: Evaluering av avlsplan - planlegging av konferansen 13. - 15. november 

Forslag til program gjennomgått. Hege M endrer programmet i henhold til innspill. Tidspunkt fjernes. 

Også justeres rekkefølgen på innleggene. Prøver og få i gang diskusjoner på FB om de ulike 

delrapportene til avlsplanen. Hører med Svein Hjelle og Øyvind Nagelhus om de vil fortelle om sine 

erfaringer med import.  

Konferansen er åpen for alle. Invitasjon sendes fra Olaf til alle DK`ene. Viktig at det blir oppslutning 

om konferansen. 

Vedtak: Alle som inviteres må betale en egenandel på 500,- slik at NBK kan finansiere invitasjon og 

delvis kostnadsdekning for flest mulige. 

NB! Nytt vedtak på e-post i etterkant: styret omdisponerer midler fra budsjettpost data/it til 

konferansen og egenandel bortfaller. 

 

1/15: Høstprøve 2016 - CACIT v /Solfrid 

Ikke hørt fra SU Midt-Norge. Vedtak: Solfrid følger opp i samarbeid med prøveledelsene.  

29/15: Revisjon av driftskonsept v/Hege.  

Forslag til revidert driftskonsept sendt på sirkulasjon. Flere innspill og tilbakemeldinger har kommet. 

Vedtak: Hege M vurderer innspill, endrer og lager nytt utkast som sendes rundt. 

  

35/15: nye tillitspersoner som trengs: DK, medlemsregister, Fellesutstilling Tlag 

Trenger ny person til å overta medlemsregisteret. Vedtak: Olaf følger opp mht Fellesutstilling Tlag. 

Avventer mht medlemsregisteret til  ev. nye styremedlemmer er på plass fordi styret ønsker å ha 

muligheten til trekke denne funksjonen tilbake til styret 
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36/15: Nye salgsartikler v/Solfrid 

Intet vesentlig nytt 

 

Nye saker: 

 Nettredaksjonen 

Hege M og Arne prøver og få til et møte med nettredaksjonen i neste uke, se tidligere sak om 

årbok 

 Landstreff  2018 

Olaf sender en e-post til nord- og Sør-Trøndalg med forespørsel om de er villig til å ta 

arrangementet. 

Eventuelt: ingen saker 

 

Neste møte Gardermoen fredag 13. november: regnskap og budsjett 

 

Saker til oppfølging: 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer.  

 

Styret INGEN Kontinuerlig  

1/15 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT 

Henvendelser til SU Midt-Norge 

Solfrid, Geir 

Håvard, 

Kenneth 

Snarest  

2/15 Evaluering av avlsplan 

Planlegging av konferansen 13. - 15. 

november 

Styret  Under arbeid i 

hovedsak i 

henhold til 

tidsplan 

29/15 Revisjon av driftskonsept 

Hege M tar kontakt med hver enkelt 

Hege M  og 

alle andre 

Snarest  

35/15 Nye tillitspersoner: 

Fellesutstillinga Midt-Norge 

Medlemsregister 

Nye DK-er 

 

Olaf 

Alle  

Olaf 

Snarest  

36/15 Nye salgsartikler Solfrid   

     

  



 

 

 
 

 

 

 

 

www.breton.no   

 

NORSK BRETON KLUBB 
Stiftet i Bergen 25. februar 1957 

 

 
. 

Bank konto:  
4213.48.53896 

Vedlegg fra AR: 

Kort rapport fra Avlsrådet, 26. august 2015 

Status vedr. antall kull og valper er slik det fremgår av den løpende kulloversikten på breton- 

sidene, 13-14 kull så langt i år. Dette er omtrent slik det bruker å være i et «normalår», men  

altså noe under tallet for fjoråret.  

Det vil også i år være noen kull som går utenom Ars godkjenning. Hvor mange gjenstår å se,  

men dette har vært en økende tendens de siste årene. Sannsynligvis fordi markedet har vært  

relativt godt for salg av bretonvalper, men også fordi det nå finnes mange nettbaserte  

kanaler for omsetning. Her kan nevnes finn.no og Facebook, foruten andre sosiale medier.  

Dette betyr at AR ikke kommer i posisjon til å gi råd eller veilede tispeeiere som har funnet  

ut at de vil avle, uansett. P.g.a. våre avlskriterier, «krav til tisper for å motta forslag», er vi  

dermed satt på sidelinjen i slike tilfeller, uten mulighet for påvirkning. 

Det løpende arbeidet i AR foregår pr. e-poster, med kopi til leder Hege. Noen ganger må vi  

også konsultere Arne Klingsheim som sitter inne med mye data om de ulike hundene. Greit å  

gjøre det på denne måten, så har vi samtidig dokumentasjon på hva som blir sagt og gjort. 

Vi forholder oss ellers nokså strengt til kriteriene vedtatt av Årsmøtet når det gjelder forslag  

til kombinasjonene. Altså høyest mulig avlstall for HD, VF og JL, med et sideblikk på eksteriør  

og gemytt/lyd. Her prøver vi å prioritere VF-evne og gemytt hvis vi må velge. Avlstallene for  

JL og HD er som regel ingen problem å oppnå høye verdier på. I de aller fleste kombinasjoner  

ligger nå samlet avlstall for disse på over 220. 

Utfordringen er å få brukt «nye» hanhunder i avlen, både fordi de ofte ikke har særlig høye  
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avlstall (få starter, uerfarne førere) og at tispeeierne ikke er villige til å avstå fra høye avlstall  

som salgsargument.  Vi må også ta hensyn til reiseavstand innenlands ved forslag på  

hanhund, ser det ut til. De fleste vil gjerne velge den nærmeste foreslåtte «kandidat».                                             

Å reise til utlandet for parring vegrer fremdeles nesten alle seg for, noen også fordi valpene  

da får fars-indeks lik 100 (manglende avlstall), selv om far da kan være multi jaktchampion.  

Det koster jo ellers både tid og penger. Språkbarrierer hindrer kanskje også.                         

Men noen få har, heldigvis, tatt denne utfordringen/belastningen ved å reise utenlands (- 

også for å hente valp), ofte etter å ha mottatt forslag på aktuelle hunder fra AR pr. telefon.  

Det er vi glade for. 

 

Mvh, for Avlsrådet  

 

Svein Hjelle  


