BRETON-INFO
med
innkalling til årsmøte på
Radisson Hotel
lørdag 8. februar 2020
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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2020 med
festmiddag og en del sjølskryt.
Styret inviterer til årsmøte på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, lørdag den 8. februar 2020
kl.16.00.
I forkant av årsmøte er det åpent medlemsmøte.
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 framtid og strategi,
samt informasjon om klubbens aktiviteter.
Medlemmer som ønsker overnatting, bestiller dette selv på hotellet. Bestilling kan gjøres på tlf 748
43 600, (tastevalg 4) og oppgi at dere skal være med på årsmøte til Norsk Breton Klubb.
Pris enkeltrom
kr 1.045,Pris dobbeltrom
kr 1.245,Du kan også delta på lunch og/eller middag. NB! Påmelding! Mail må sendes til Berit Hauan Helø på
e-post: berithhelo@gmail.com og betaling må skje til konto 4213.48.53896 innen 20. januar 2020.
Merk innbetalingen med «Årsmøte 2020»
Pris for lunch kr 325,Pris for middag kr 495,Program:
Lørdag 8. februar:
12:00 – 13:00 Lunsj
13.00 – 13:30 Åpning og velkommen v/leder
13:30 – 15.30 Medlemsmøte
16.00 – 18.30 Årsmøte
18:30 – 19:00 Konstituering av det nye styret
20.00 –
Festmiddag
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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
3.
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.
4. Valg av møteleder
Styret skal ha forberedt forslag på møteleder, men det kan også komme forslag fra salen.
Møteleder overtar så ledelsen av årsmøtet.
5. 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.
6. 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
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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
7. 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.
8. 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
9. 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.
10. Regler for avstemminger
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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
11. 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.
12. Regler for protokolltilførsler
Den som ønsker en protokolltilførsel må utforme denne skriftlig og levere til møteleder
mens årsmøtet er satt. Protokolltilførselen skal være datert og undertegnet. Møteleder
leser opp protokolltilførselen slik at årsmøtet er kjent med denne. Møteleder gir
protokolltilførselen til referenten(e).
13. 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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Årsberetning styret 2019
Styret har bestått av
Styremedlemmer: Eivind Winther leder, Sveinung Aune nestleder, Vegard Antonsen
kasserer, Berit Hauan Helø sekretær, Martin Haugestad, Rune Lilleløkken og Britt Halvorsen.
Vararepresentanter: Kristel M Pedersen og Lars Hasselvold.
Valgkomite: Anders Ellefsen, Arne Abel-Lunde, Tove Løvås.
Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulsen, vara Fred Mikalsen.
Styreutnevnte komiteer og ansvarsområder:
Avlsrådet: Øyvind Nagelhus leder, Ronny Sagmo og Brian Herje.
Fra 24.11 er Ronny Sagmo og Brian Herje erstattet av Jon Aurebekk og Arne Abel-Lunde
Datautvalget: Arne Klingsheim, leder. Andreas R Lindheim.
Web gruppen: Andreas R Lindheim leder, Randi Mathisen og Andre Fleskheller.
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen, Monica Tallhaug og Lars Farnes.
Redaktør Fuglehunden: Anders Vinje.
Valpeformidler: Tove Løvås
Ansvarlig for medlemsregisteret og DK-ansvarlig; Britt Halvorsen.
Jaktprøveansvarlig: Rune Lilleløkken
Nettbutikken: Ulf Erik flaten
Utenlandskontakt: Lars Farnes
Sponsoransvarlig: Lars Hasselvold
Styrets arbeid i 2019
Styret har i 2019 arbeidet med ordinær drift av klubben. Det har vært stort fokus på
modernisering, oppdatering, forenkling og fornying for å gjøre klubben enda mer relevant
for medlemmene. I løpet av 2019 har styret blant annet
- Implementert ny avlsplan
- Revidert RAS for breton
- Revidert Administrative retningslinjer
- Lansert ny Web side og foretatt en betydelig opprydding, oppdatering og sanering av
gammelt innhold
- Innført ny praksis for avlesing av TV
- Etablert ankemulighet for fastsetting av HQ tall
Medlemsutviklingen er positiv
- Desember 2017: 1.009
- Desember 2018: 1.023
- Desember 2019: 1.048
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 2019 rapportert direkte til styret.
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Økonomi
Klubben har en oversiktlig økonomi med enkelte store faste utgiftsposter. I 2019 har klubben
blitt drevet med et lite underskudd, betydelig lavere enn hva vi forventet i forhold til
budsjettet.
I regnskapet for 2019 er inntektene knyttet til medlemskap, både ordinære og kollektivt
innmeldte, inntektsført på samme konto. Årsaken til dette er at NKK ikke klarer å levere
oversiktlige rapporter som tydelig skiller på dette.
Drift administrasjon, samt jaktprøver og landstreff, har levert overskudd, mens årsmøtet i
2019 kostet noe mer enn forventet i forhold til budsjettet. Avlsrådet var tilgodesett med kr
55 000,-i budsjettet, men ettersom vi ikke fikk på plass løsningen med flere avlesere fikk
klubben langt lavere kostnader knyttet til avlsrådets arbeid.
Budsjettet for 2020 er satt opp med bakgrunn i drift og budsjett 2019, justert for forventede
endringer. Det forventes at klubben vil driftes med et tilnærmet nullresultat i 2020.
Sponsorarbeid
Det er jobbet aktivt for å forsøke å knytte til oss sponsorer. Avtalen med Royal Canin er
forlenget med et år. I tillegg er det inngått avtale med Non-stop om salg av deres produkter i
vår nettbutikk til en fordelaktig pris der klubben kan kalkulere inn en liten fortjeneste. Når
det gjelder flere avtaler synes det pt svært vanskelig. Sponsoransvarlig i styret har vært i
kontakt med nærmere 50 aktuelle sponsorer, uten å oppnå avtaler. Aktive medlemmer som
har egne bedrifter er også kontaktet uten å få positive respons.
Styremøter: Styret har også i 2019 hatt stor aktivitet. Det er avholdt 11 styremøter og
behandlet 45 ordinære saker (48 i 2018). Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter.
Varamedlemmene deltar rutinemessig på styremøtene. I tillegg deltar leder web og leder
AR. Styremøtene har vært gjennomført på telefon og på Skype. I 2019 ble det avholdt et
fysisk styremøte på Ersgard i Stjørdal. Styrereferatene legges fortløpende ut på
internettsiden.
Æresmedlemmer
Klubben har 3 æresmedlemmer etter at Agno Røer i desember 2019 gikk bort.
Klubbens æresmedlemmer er Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B Skaar.
Representasjoner
Klubben har vært representert på FKFs Fuglehundting ved Eivind Winther. 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
Breton har over tid, og også i 2019, hevdet seg meget godt i lagkonkurransene i samtlige
prøvegrener med hhv 1, 3, og 2 plass i NM lag høyfjell vinter, NM lag høyfjell høst og i NM
lag lavland.
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Årets hund jaktprøver ble Raunakkens Cox som samlet 52 championatpoeng, en særdeles
god prestasjon. Styret gratulerer eier/fører Nils B Skaar med fremragende prestasjoner over
lang tid.
Vi er veldig stolte over at en Breton, for første gang, gikk hen og vant Sølvhunden og
gratulerer Anders Ellefsen med strålende resultater.
Men, mange er de som helg etter helg stiller på prøver og utstillinger og representerer rasen
vår i lokale og nasjonale konkurranser. Det løftet og den interessen som breton har fått er et
resultat av et stort engasjement fra medlemmer over hele landet. Styret retter en stor takk
til alle medlemmer som viser frem sine hunder på jaktprøver, utstilling og i andre
sammenhenger.
Vi viser forøvrig til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i sin
årsmelding.
Utmerkelser
Det er ikke tildelt utmerkelser i 2019
Arrangementer
NBK har i samarbeid med de øvrige gruppe 7 klubbene arrangert Fellesutstillingen Østlandet
og for Midt-Norge. Klubben har vist fram rasen under Dogs4All under Norges varemesse på
Lillestrøm.
Jaktprøver
NBK har gjennomført lavlandsprøve på Skogbygda og vinterprøven i Ålen i 2019. Høstprøven
måtte dessverre avlyses da vi ikke greide å skaffe terreng. Vi har nå lyktes med å få en
langsiktig avtale med Meråker Brug om leie av terreng for høst/vinterprøven. Dyktige og
rutinerte prøveledere med et godt og veldrevet apparat rundt seg har sørget for en god
gjennomføring av våre prøver. Alle prøver er gjennomført med god oppslutning, og god
teknisk gjennomføring. Både dommere og deltakere gir 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 i Stryn i 2019 som en del av landstreffaktivitetene. Det er
kommet gode tilbakemeldinger fra apportprøven. Apportprøve er blitt en fast aktivitet i
forbindelse med landstreffet som klubben også i fortsettelsen vil legge opp til å
gjennomføre.
Landstreffet
Landstreffet 2019 ble arrangert i Stryn den 5. – 7. juli av DK gruppen i Distrikt Vestlandet
Nord. Det ble som alltid et flott arrangement med deltakere fra hele landet. Styret retter en
stor takk til alle som var med og bidro.
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Data
I forbindelse med innføring av ny avlsplan er det foretatt en større omprogrammering i
BretonBasen for å få gjort nye og riktige beregninger av indekser. Vi registrerer utfordringer
med duplikater av samme hund i NKKs database. Dette må vi eskalere i 2020. BB er i full drift
og datagruppen og spesielt Arne Klingsheim gjør en stor jobb for å holde BB oppdatert.
Årboken er produsert som før, takk til Andreas Lindheim som er årbokkomite.
Alle jaktprøve- og utstillingskritikker er scannes og legges inn i BB. Hovedansvarlig for dette
er Arne Klingsheim og Monica Tallhaug. Når det gjelder utstillingskritikker, så har de blitt
skrevet inn manuelt, men nå går alle utstillinger elektronisk og dermed direkte inn i NKK
systemet.
I starten på 2020 er datagruppa styrket med ytterligere en ressurs for å avlaste og ikke minst
sikre en mer stabil leveranse av data og statistikker.
Styret takker for meget god innsats også i 2019.
Distriktskontaktarbeid
Distriktkontaktene er i mange sammenhenger NBKs ansikt utad, og et viktig kontaktpunkt for
medlemmene. De skal fange opp nye medlemmer og inkludere disse i fellesskapet og bidra
til aktivitetstilbud som 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 breton.no,
SMS, e-post og FB.
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.
Websiden
Vi mangler statistikk for antall treff på hjemmesiden, da vi i 2019 har gått over til ny
leverandør. Det er lite endringer i hvilke sider som er mest besøkt, som tidligere er dette
jaktprøveresultater, kulloversikt og BretonBasen.
Bretonkalenderen 2020
Kalenderen for 2020 ble sendt ut til alle medlemmer i desember 2019. Denne er meget
populær og etterspørres 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 har vært moderat pågang fra tispeeiere som ønsker forslag på hannhunder, og AR har
bidratt til tjenester for oppdrettere, samt informasjonsspredning til medlemmer via årboka,
internettsider og Fuglehunden. Styret takker AR for meget godt arbeid og viser til fyldig
årsmelding fra AR lenger bak.
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Bladet Fuglehunden
Fra redaktør i bladet Fuglehunden trekkes NBK fram som en av de klubbene som følger opp
leveranse av stoff til sine faste sider på en tilfredsstillende måte. Styret takker Anders Vinje
for 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. Det har
vært en god statistikk fra NKK på innmelding og utmelding av medlemmer. Dette må vi følge
NKK opp på i 2020. Britt Halvorsen har gjort en meget god jobb for klubben.
Valpeformidling
Tove Løvås har vært klubbens valpeformidler i 2019, en viktig rolle ettersom dette kan være
nye bretoneieres første møte med klubben vår. Det er stor pågang til valpeformidler fra nye
valpekjøpere.
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet
i 2019.

Eivind
Winther

Sveinung Aune

Vegard
Antonsen

Berit Hauan
Helø

Britt
Halvorsen

Martin
Haugestad

Rune
Lilleløkken

Lars
Hasselvold

Årsrapport fra avlsrådet 2019
Avlsrådet (AR) har i år bestått av Ronny Sagmo, Brian Herje og Øyvind Nagelhus (leder). Mot
årets slutt valgte Ronny og Brian å takke for seg av familiære grunner. NBK takker for
verdifull innsats for rasens beste i denne perioden, og klubben håper å kunne dra nytte av
deres kompetanse ved senere anledninger. Som nye medlemmer av avlsrådet har Jon
Aurebekk og Arne Abel Lunde takket ja til disse verv.
AR har 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. Avlsrådet er
klubbens forvalter av Avlsplanen, og denne setter krav til foreldredyr og samlet
dokumentasjon når to hunder skal parres. Med bakgrunn i de krav som Avlsplanen setter har
AR også i år gitt avslag på endel kombinasjoner, og forsøkt å begrunne disse så klart som
mulig til berørte parter. I noen tilfeller velger oppdrettere å gjennomføre parringer slik som
de var planlagt, mens andre tar hensyn til den informasjon som foreligger og tilpasser sine
valg til Avlsplanen. Iblant kontaktes AR av oppdrettere med spesifikke ønsker, men der
kullene av ulike årsaker ikke oppfyller kravene i avlsplanen. I disse tilfeller opplever AR at vi
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kan være en verdifull kilde til kunnskap som kan komplettere oppdretteres ulike
informasjonsbehov. På samme måte har vi av og til også delt av våre erfaringer i forbindelse
med valg av avlshunder utenlands.
Som vanlig har AR behov for Datagruppa’s arbeid i tillegg til råd fra enkelte medlemmer i
visse spørsmål. Arne Klingsheim er en nøkkelperson som bidrar med mye hjelp på kort varsel
om vi trenger nye avlstall for visse kombinasjoner, men også annen vesentlig informasjon får
vi via Arne. På slutten av året kom Ørjan Wilhelmsen inn som en ny medhjelper i Datagruppa
og har bistått med viktig informasjon på dette området.
Øystein Ahlstrøm har også i år hentet ut bilder fra NKK for HQ-diagnostikk. Disse blir avlest
av Øyvind Nagelhus i Bollnäs, Sverige. I forbindelse med en evalueringsprosess av HQ har
Nagelhus vært i Tyskland for overleggninger med Reiner Bueing. Bueing har av ulike grunner
vært en motstander til NBK’s ønsker om en «HQ jury» - og har i stedet kommet med visse
forslag til forandringer som styret har akseptert. Blant annet blir det fra 2020 praktisert en
løsning der hundeeier får sin HQ-avlesning som et dokument på epost, og det er allerede
innført en rutine for en revurdering av HQ tall i de tilfeller dette er ønskelig.
NBK’s liste med anbefalte veterinærer for HD røntgen har falt meget positivt ut – og mer enn
50% av våre bretoner røntges av disse.
Jaktprøver:
Årets Hund 2019:
1: CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox 52 p
(N SE JCH NMFHv11 Velvet Dei Fiorindo - Raunakkens Roma Røvarlægg)
Nils B Skaar, oppdrettere Ronny Sagmo og Monica Wiik Svartsund
2: NJCH Orreskogens G Happy 24 p
(Best De La Source Aux Perdrix – NJCH Reisavannets Guri)
Anders og Hege Ellefsen – som også er oppdrettere
3: NJCH NUCH Orreskogens E Lisa 15 p
(Elvis Du Bois Courcol – NJCH Reisavannets Guri)
Anders og Hege Ellefsen – som også er oppdrettere
CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox er kåret til Årets breton 4 ganger, plassert som nr 2 i NM
finale, 3 ganger har han vært med og erobret gull ved NM-lag konkurranser – ofte som lagets
beste hund. Den eneste hund i historien i Norge som i stadig sterkere konkurranse har
oppnådd 9 CACIT!! Dessuten har hunden blitt nr 2 og 4 i Norges Cupen (alle raser) - og ser
faktisk i år ut til å vinne denne med sine smått utrolige 52 championatpoenger i 2019! Man
kan trygt si at vi prater om en legendarisk hund, livs levende – og som dessuten er en prima
jakthund for sin eier og hans venner! NBK vil på det varmeste gratulere – og rette en spesiell
takk til Nils og Cox for det de har gjort for å fremme bretonrasen som jakt og prøvehund
gjennom en lang og suksessfull karriere.
Årets unghund:
1: Norberta av Valhall 5 p
(Reisavannets ZB Sam – Vannt Passant Heart of Chelsea)
Lars Helge Andreassen og Randi Mathisen – som også er oppdrettere
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2: Tuxivarres Peik 4 p
(US CH US JCH Breton's Sam I Am – Tuxivarres Susi)
Geir Håvard og Inger Lise Ingdal, oppdretter Tore Sørensen
3: Storsnasens Pan 4p
(Suhlegan O Hunter – Storsnasens Vidda)
Sveinung og Karin Aune – som også er oppdrettere
Årets Kombinerthund:
1: NJCH NJ(K)CH Kamvatnets Bella 11 p
(Max Odin – Kamvatnets Aqua Vita)
Andre Fleskheller, oppdrettere Morten Johnsen og Anne Lise Vedeler
2: NJ(K)CH Orreskogens C Kompis 8 p
(FR UCH FR VCH Uman Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla)
Ingvild Dahl Trane, oppdrettere Anders og Hege Ellefse
3: NJ(K)CH NUCH Ismenningens B Caza 4 p
(Raunakkens TA Aris - Sætertunets Mille)
Kristel M Pedersen, oppdretter Brian Herje
Årets utstillingshund:
1: NUCH Kamvatnetss Fant 14 p
(Felix – Kamvatnets Hipp Hurra)
Rune Bergdal Eli, oppdrettere Morten Johnsen og Anne Lise Vedeler
2: NUCH Ismenningens B Caza 4 p
(Raunakkens TA Aris - Sætertunets Mille)
Kristel Marie Pedersen, oppdretter Brian Herje
Avlsrådet gratulerer samtlige eiere og oppdrettere, og ønsker lykke til i 2020!
Generelt sett har våre bretoner også i 2019 gjort det meget bra på årets prøver! Totalt ble
det utdelt 328 premier mot 307 i 2018 og rekordåret 2017, da hele 337 premieringer på
helåret var et faktum.
Vintersesongen ga 222 (171 respektive 198 i de to foregående år) premieringer, hvilket er
rekord for en sesong. Ny rekord med hele 36 førstepremier i UK er ikke annet enn en
sensasjon og tyder på god framgang i avlsarbeidet de senere år!! (23 resp 22 de to siste
vintersesonger) Også denne vinteren ble det utdelt 11 førstepremier i AK (11 resp 19)
20 premieringer av edleste slag ble utdelt i VK (23 resp 16)
Under høstsesongen fikk vi en liten nedgang sammenlignet med siste år, og det oppnåddes
totalt 106 premieringer på våre bretoner (136 resp 139)
16 (8 resp 13) 1 UK ble utdelt, 13 (23 resp 23) ganger 1 AK, og 7 (10 resp 12) ganger 1 VK.
Den sterke trenden blant unghundene er slående, og framstår som noe av det mest
bemerkelsesverdige i året som gikk. Det er vårt håp at mange av disse går videre og blir en
del av den fortsatte framgangen i både avl og prøvesport.
NM Lag-konkurranser
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NM Vinter-laget besto i år av Orreskogens Bri, Per Johnny Skjæran, CIT NJCH SJCH
Raunakkens Cox med Nils B Skaar, NJCH Rypkleppens C Ninja, Tommy Aune - reserve var
NJCH Tromsørypas PA Liz med Per Johnny Skjæran. For andre år på rad vant bretonlaget,
med Bri som den høyest rangerte på laget! Det er ikke lett å gå mot en breton i slike
konkurranser, det har historien vist mange ganger – og vi takker samtlige på laget for å skape
frykt og kaos blant våre venner i de andre fuglehundklubbene!
CIT NJCH SJCH Raunakkens Cox - Nils B Skaar, NJCH Orreskogens Happy - Anders Ellefsen,
Orreskogens Bri – Per Johnny Skjæran deltok for vår klubb i årets NM Lag Høyfjell. Her var
Kvikksteps Mira med Eivind Winther reserve, men overlot plassen til Tromsørypas PA Liz. I år
fikk vi nøye oss med bronse i en meget spennende konkurranse, der Cox ble plassert som nr
2 individuelt – hvilket atter en gang er en fantastisk prestasjon!
NUCH NJCH Orreskogens E Lisa og NJCH Orreskogens Happy -Anders Ellefsen og NJCH
NJ(K)CH Kamvatnets Bella – Andre Fleskheller representerte bretonklubben i NM lag
Lavland. Bella oppnådde å bli konkurransens beste hund individuelt og vi endte på en flott
sølvplass! Nok en gang en super innsats av bretonlaget!
Individuelle høystatusløp, premieringer
Arctic Cup: I årets konkurranse hadde vi to bretoner i finalen; Bergkamp – Siri Sundelin, og
Tråslettens Øy-Kjerringa – Åge Lekanger. Dessverre ble det ingen premier i finalen, men
Bergkamp fikk en flott 1 premie i kvalifiseringen!
Norsk Unghundmesterskap Lavland: Jerpsetras C Millie, eier Jan Lindstad, ble nummer 4 i
finalen!
Norsk Derby: Årets konkurranse ble dessverre en karikatur av en høstprøve, og ingen breton
ble premiert i semifinale eller finale. I kvalifiseringen oppnådde dog Jokvantos Skaidi – Oskar
Jonsen/Kurt Landau en hederlig 3. premie!
Unghund Grand Prix: Ingen breton til start
NM Vinter: I kvalifiseringen fikk Raunakkens Cox - Nils Skaar 1 VK m CK, Ismenningens Caza Kristel Pedersen 2 VK, Black Molly – Brian Herje 4 VK og Suhlegan Obelix – Gunnar
Guttormsen 5VK. Alle disse startet på samme parti, og dermed ble samtlige 4 bretoner på
det partiet premiert. En uvanlig hendelse. Videre var det tre bretoner som tok seg til finalen,
alle uten premie i Semifinalene. Disse var Reisavannets JA Kaos - Jan E Jensen, Orreskogens E
Lisa – Anders Ellefsen og Ismenningens B Caza – Kristel Pedersen. Til tross for flott innsats,
og «fight til the bitter end» ble det dessverre ingen premie for våre denne gang, kun to
hunder ble premiert i finalen i år.
NM høyfjell høst: Fra kvalifiseringen fikk Raunakkens Cox – Nils B Skaar en velfortjent 2VK og
fikk med seg Kvikksteps Mira - Eivind Winther samt Reisavannets JC Zack – Karl A Evensen
videre til semifinale. Ingen breton ble premiert i semifinalene, men Cox tok seg til finale på
søk – der han var med til siste slutt uten å oppnå premiering
NM Lavland: I år gikk tre bretoner til semifinale. Disse var Kamvatnets Bella – Andre
Fleskheller, Orreskogens G Happy – Anders Ellefsen med 3 VK i kval samt Orrskogens E Lisa –
Anders Ellefsen, som fikk 2 VK m CK i kvalifiseringen. Kun Bella tok seg videre til en finale der
kun to hunder ble premiert – dessverre var ikke hun en av dem.
Sølvhunden ble i år på mange måter en prøve i bretonrasens tegn, der mange hunder vartet
opp med topp innsats. Fra kvalifiseringen fikk Ismenningens B Caza – K Pedersen og
Tromsørypas PA Liz – PJ Skjæran hver sin fine 3VK, Orreskogens G Happy – A Ellefsen en flott
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1 VK m CK. I de kommende semifinalene fulgte Happy opp med nok en premie, denne gang
en finfin 4 VK, Kvikksteps Mira – E Winther med en flott 3 VK, PA Liz en super 2 VK. Og da
finaledagen nærmet seg kveld sto det klart at Happy og Anders sto der som vinner av
Sølvhunden 2019 med 1 VK og CACIT - og Eivind fikk en flott 6 VK finale med Mira. Happy
hadde hele 5 fuglearbeider i finalen, og totalt 10 under hele helga på 90 minutters samlet
slipptid – på Kongsvold! Sjelden har en vinner vært så suveren i en finale i fuglehundsportens
høyborg.
NM Skog: Ingen av de startende bretoner oppnådde premieringer under konkurransens tre
dager
Nye Jaktchampions:
Vi fikk 5 nye Jaktchampionater under 2019, mot 7 i både 2017 og 2018.
Disse var:
o NJCH Reisavannets ZR Zelica (Rolex – Locars Shooting Star Zela) Eier Jan B Skrøppa,
oppdretter Tor Eivind Båtnes
o NJ(K)CH Ismenningens B Caza (Raunakkens TA Aris – Sætertunets Mille) Eier Kristel M
Pedersen, oppdretter Brian Herje
o NJ(K)CH NUCH Kamvatnets Bella (Max Odin – Kamvatnets Aqua Vita) Eier Andre
Fleskheller, oppdrettere Morten Johnsen og Anne Lise Vedeler
o NJ(K)CH Theia (PVNs Joker – JBS Leiki ) Eier Freddy Lillevik, oppdretter Paul Aandahl
o NJ(K)CH Kruttåsens L Lago (CHIT NJCH Raunakkens Cox – Kruttåsens K Tera ) Eier
Bente Kjøraas Knoph, oppdretter Roger Thrane Olsen
Nye elitehunder
2019 ga oss 9 (21 respektive 19 i de to foregående år) 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
o NUCH Vanity Oceane (CIB INT FRBR FR INTFTCH Bayard Dit Bono De Saint Lubin -N
UCH Vanity Kitchenette) Eier Hallgeir Bergh, oppdrettere Hallgeir Bergh og Gitte Hjort
Sørensen.
o Suhlegan Niusha (Suhlegan Jagger – CastABritts Little Dorrrit) Eier Axel Clausen,
oppdretter Øyvind Nagelhus
o Suhlegan OHunter (Orreskogens B Røm – Suhlegan Felicia Försvann) Eier Ronny
Sagmo, oppdretter Ø Nagelhus
o NUCH Kamvatnets Fant (Felix – Kamvatnets Hipp Hurra) Eier Rune Bergdal Eli,
oppdretter Morten Johnsen og Anne Lise Vedeler
o Orreskogens F Saga (Elvis Du Bois Courcol – Brustindens E Ulla) Eier Sigurd Sørvig,
oppdrettere Anders og Hege Ellefsen
o NUCH Stråmyrans Theodor (N JCH Tromsørypa's P E Hero – Far si Pie) Eier Jan Gunnar
Jensen, oppdretter Åge Lekanger
o Rypleias Tarha (N J(K)CH N JCH Reisavannet's Ja-kaos - N UCH N J(K)CH Ismenningens
B-caza) Eier Kristel M Pedersen, som også er oppdretter
o NJ(K)CH NUCH Kamvatnets Bella (Max Odin – Kamvatnets Aqua Vita) Eier Andre
Fleskheller, oppdrettere M Johnsen og A L Vedeler
o Miss Aisha (Cyclone De L'ardour – Vanity Mille) Eier Pål Thoresen, oppdretter Kjersti
Qviller
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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 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
-19
4,42
4,45
4,39
3,62
3,56
3,77
-18
4,34
4,34
4,33
3,55
3,70
3,31
-17
4,40
4,41
4,38
3,69
3,87
3,41
-16
4,39
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
3,38
3,22
-13
4,33
4,37
4,3
3,37
3,21
3,53
-12
4,26
4,38
4,15
3,53
3,51
3,56
Høsten ble i år sterkt preget av en kortere periode med sporadiske dødsfall blant diaresyke
hunder i landet. Veterinære myndigheter og fuglehundklubbenes ansvarlige organ avlyste
som følge av dette en rekke arrangementer i den viktigste prøveperioden. Hvorvidt dette har
gitt seg uttrykk i egenskapstallene angitt ovenfor skal være usagt, men er en viktig faktor til
et lavere antall hunder til start på årets høstprøver og derav en svakere sesong om man ser
til antallet premieringer. Vi kan nok uansett glede oss over at tallene de siste tre årene jevnt
over viser en positiv utvikling og et høyere nivå både hva gjelder jaktlyst og viltfinnerevner
enn tidligere. Vi ser denne utvikling som et av flere bevis på at vår rase fremdeles utvikler
seg i riktig retning hva gjelder jaktlige egenskaper.
Utstillinger og eksteriør
I 2019 hadde vi 336 starter på utstilling mot 262 starter i 2018. Av disse ble det erobret 278
– eller hele ca 83% - premier av grad VG (Very Good) eller Exc (Excellent). I fjor var tallet
84%, i 2017 en liten dipp på 79%, i 2016 83%, og i 2015 fikk 82% av startende bretoner en av
de to høyeste premiegradene på utstilling. Dette viser at vi har en gjennomgående jevn og
bra kvalitet i forhold til eksteriørstandarden.
Utstillingschampionater
Under 2019 fikk vi 7 nye utstillingschamiponer! Følgende oppnådde denne ettertraktede
tittel:
o NUCH Luokin Ainotar - Eiere Marja-Liisa og Kimmo Jokelainen
o NUCH Riekkoalbuksen Enzo – Eiere Marja-Liisa og Kimmo Jokelainen
o NUCH Stråmyrans Teodor (N JCH Tromsørypa's P E Hero – Far si Pie) – Eier Jan
Gunnar Jensen, oppdretter Åge Lekanger
o NJ(K)CH NUCH Kamvatnets Bella (Max Odin – Kamvatnets Aqua Vita) Eier Andre
Fleskheller, oppdrettere M Johnsen og A L Vedeler
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o NUCH Kruttønnas Cuda (N J(K)CH N JCH Reisavannet's Ja-kaos – NJ(K)CH Theia) Eier
og oppdretter Freddy Lillevik
o NUCH Kamvatnets Fant (Felix – Kamvatnets Hipp Hurra) Eier Rune Bergdal Eli,
oppdretter Morten Johnsen og Anne Lise Vedeler
o NUCH Ajakawis Bajas (N UCH N JCH Tuxivarres First Bullet Samson - Strömforsens
Liva) Eier Wenche og Ketil Eide, oppdretter Aina Janson
Vi gratulerer både eiere og oppdrettere til disse fine prestasjoner!
Valpekull i 2019
Preliminær oversikt gir oss et norskprodusert tilskudd på 202 valper sammenlignet med 255
for året 2018 og 183 i 2017. Disse valper kom fra henholdsvis 37, 47 og 30 kull. Motsvarende
tall i 2016 var 148 valper i 27 kull.
Helse
De senere års fokus på Transitional Vertebrae fortsetter, og frekvensen ligger eksepsjonelt
høyt sammenlignet med samtlige raser. Sporadiske fall av patellaluksasjon forekommer, i ett
kull har flere blitt diagnostisert. I kull der dette forekommer vil Avlsrådet anbefale et
patellasertifikat før hunden evt settes i avl.
Arbeidet med HQ fortsetter. Listen med anbefalte veterinærer for HD røntgen virker å falle
positivt ut. I et materiale på 214 hunder, der noen fler enn 50% er røntget hos «våre»
veterinærer, har det vist seg at både HQ- og FCI-diagnose faller positivt ut til listens fordel.
Det kommer ikke som en overraskelse, men dramatikken i resultatet er uventet.
Gjennomsnittlig HQ tall for lista: 0,949 (109 individer)
Gjennomsnittlig HQ tall for andre: 0,940 (105 individer)
HD prosent definert som FCI diagnose er 28,4% mot 41,9% sammenliknet i de to gruppene hvilket er helt uakseptable tall, - selv om 214 hunder er for lite antall til å dra bastante
konklusjoner.
Grad
A
B
C
D
E

NBKliste/Andre
39,5% / 29,5%
32,1% / 27,6%
22,9% / 34,3%
5,5% / 7,6%
0% / 0,9%

HQ NBKliste/Andre
0,9690 / 0,9651
0,9494 / 0,9455
0,9316 / 0,9305
0,8716 / 0,8925
/ 0,77

HQ tall (omtrentlige) 7 siste år:
2019: 0,941
2018: 0,942
2017: 0,954
2016: 0,946
2015: 0,942
2014: 0,940
2013: 0,949
2012: 0,951
2011: 0,957
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Helsesituasjonen for rasen bedømmes fortsatt som meget god. Det er rapportert enkelte
tilfeller av sporadisk sykdom av ulik alvorlighetsgrad i løpet av 2019. Det bedømmes ikke
foreligge behov for satsninger med unntak av TV på kort sikt.
Vi takker for tilliten og ønsker alle et strålende 2020, og lykke til med kommende satsninger!

Årsrapport for web og data
Datautvalgets oppgave er å drifte hjemmeside, facebooksider, Instagram, indeksprogram og
Bretonbase. I tillegg leveres data til årbok, og avlsarbeid.
I 2019 har vi hatt et hektisk år, med utvikling av ny hjemmeside og nytt indeksprogram med
omlegging av indekser. På tampen av 2018 opprettet vi også diskusjonsgruppe på FB, Norsk
Breton Klubb sitt diskusjonsforum, hvor medlemmer av NBK kan diskutere. Forumet åpnet
med moderat aktivitet, men det har tatt seg opp utover året.
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.
Det er tatt kontakt med RU for å få prøveledelsene til å informere raseklubbene med daglige
premielister, uten at dette har lykkes.
Bretonbasen virker tilfredsstillende. I løpet av 2019 har vi tatt noen små justeringer på
navning- og føring av lister. Tidligere avlshund-lister heter nå «Tispeliste», og
«Hannhundliste». Dette er lister for hunder som klubben ønsker å fremheve i henhold til
avslplan. Kenneth Sveen har bidratt med å føre hunder inn i listene.
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 til BB hver uke. Det mangler dessverre en del starter gjennom året i dogweb. Feil kan
kun rettes dersom eier av hunden selv tar kontakt med prøveledelsen og NKK. Det er kun
prøveledelsen som kan rette slike feil.
Roar Kjernåsen har hjulpet med innlegging jaktprøvekritikker. Alle kritikker vi har mottatt er
lagt inn.
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. Det blir
spennende å se når bildene etterhvert blir digitaliserte, da er det potensial for å spare mye
tid og utfordringer med dette.
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Årboken er produsert som før, takk til Andreas Lindheim som er årbokkomite. Vær observant
på at årboken 2019 ikke vil ha sammenlignbare indekser som følge av omlegging. Indeksene
vil heller ikke i fremtiden være sammenlignbare da indekser hele tiden justeres til 100. Man
vil ikke kunne se om avlen gir bedre eller dårligere hunder, ved å se på indeksen.
Nye indekser
Omlegging av indekssystem ble vedtatt på årsmøte februar 2019. Gjennomsnitts hunden
skulle vises med indeks=100 for aktuell egenskap. Dette viste seg å bli et større arbeid hvor
vi støtte på en rekke utfordringer.
-

Dårlige data fra NKK, mye slurv i føring av registreringsnummer, herunder feil og
duplikater. Feil i, og mangelfulle stamtavler.
Se til at standardavvik og varians er innenfor akseptabel toleranse for den enkelte
egenskap
Justere utfallområdet til indeksene

Det er ikke gjort endringer som gjør at rangeringen mellom hundene er endret, annet enn
ved at ny verdi, kan få annen avrunding opp eller ned. Utfallsområdet er krympet, slik at man
vil ha en maksimalverdi rundt 135, og minimumsverdi rundt 70. Avstand i indeks mellom
hundene er mindre, men ikke rangeringen. Det vil være enkelthunder som sprenger denne
maks- og minimumsverdi på skalaen.
NKK er lite villig til å rette/forbedre data. Utallige henvendelser blir ikke besvart. Kvaliteten i
Dogweb er altfor dårlig. Klubben må ta dette videre i rette fora, vi antar dette gjelder alle
raser. Det største problemet er at samme hund har flere registreringsnummer. Systemet
oppfatter disse som unike, ikke i slekt. Avkom etter disse vil da i indekssammenheng heller
ikke være i slekt. Dette forstyrrer indeksene. Hege Tidemann har gjort et viktig bidrag i
indentifisering av feil, som i hovedsak rammer importhunder og avkom etter disse.
Som følge av feil med mer måtte vi legge en del ressurser i å forbedre programmet.
Omlegging av indeksene kom som følge av at man mente at det ville være enklere for
oppdretterne å forholde seg til. Det blir tydelig om man har en hund som er over eller under
gjennomsnitt, og derav enkelt å se hva man bør prioritere i avl.
Web
På web har vi som før liten dekning og er sårbar, spesiell takk til Anders Lindheim for stor
innsats i for etablering av ny hjemmeside, produksjon av årbok og nyhetsoppdatering i 2019.
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). Det er få som har såpass bra
kontroll på det som skjer av begivenheter i NBK som Randi, imponerende!
Andre Fleskheller er koblet på og hjelper med nyhetssaker og føring av apport og
utstillingslister. Sammen med Randi har de god oversikt over det som skjer rundt i BretonNorge. Andre er ny i web, men har vært til stor hjelp og kommet inn i systemet fort.
Ny hjemmeside
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I 2019 er det lagt ned et stort arbeid med ny hjemmeside. Det har under hele arbeidet vært
fokus på forenkling, digitalisering og ny layout. Alle dokumenter er også gjennomgått slik at
de skal være oppdaterte etter siste vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Like før sommeren
hadde vi en tråd ute om det var noen ønsker for den nye hjemmesiden, men det var
dessverre liten respons.
Arbeidet startet opp med valg av leverandør. Det ble sendt ut anbud til flere leverandører og
til slutt ble Idium ble valgt da de leverte den løsningen og prisen vi følte var best. Etter valg
av leverandør ble det holdt flere møter der vi diskuterte hvordan vi skulle bygge opp de nye
siden. Litt av utfordringen med den gamle siden var at den var uoversiktlig og tung å
redigere. Vi føler den nye siden er mer oversiktlig og enklere for oss i web å redigere.
Etter hvert som strukturen falt på plass begynte jobben med å legge over innhold. Dette
arbeidet pågikk hele høsten, og forskjellige versjoner av menystrukturer og forsidelayout ble
testet.
På den gamle siden var dokumentarkivet uoversiktlig. Vi har bygget opp ett nytt system som
etter vår mening er mer oversiktlig, der man blant annet an sortere på årstall. Den er fortsatt
forbedringspotensial som vi kommer til å jobbe med videre i 2020. Skjemaer som tidligere
har vært i Word er nå digitalisert. Vi tror dette er en forbedring for mange.
Den nye siden har et større utvalg av redigeringsmuligheter. Vi kan endre og forbedre siden
fortløpende.
Det er en del materiale som ikke er med over til den nye siden. Disse er det tatt backup av
om det skulle være behov for å hente ved senere anledning.
Driften av den gamle siden har gått parallelt med etablering av ny side. Dette har krevd mye
ressurser for oss i web. Løsningen var at vi delte oss slik at noen stod for oppdateringer på
gammel side, mens andre jobbet med ny.
Som vanlig er det lite som kommer inn av resultater. Vi tilstreber alltid, å være raske med
resultater og nyheter, men vi må være nøye at bilder vi får har tilfredsstillende kvalitet.
Dette er spesielt viktig på den nye hjemmesiden.
Takk til alle andre som bidrar gjennom året, med stort og smått.
Plan for 2020
* Støttefunksjon for klubbapparat, arbeidsgrupper, og årbok
* Drift, styrke bemanning
For Datautvalg og web gruppen.
Andreas Lindheim, Arne Klingsheim
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Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene
Distriktskontakter i 2019
Finnmark Øst
Finnmark Vest
Troms
Nordland Nord
Nordland Sør
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Vestlandet Nord
Hordaland
Rogaland
Østlandet

Øyvind Bjørklund
Gunnar Guttormsen
Kate Linnes
Hans Magnus Fjeldså
Geir-Christian Gullholm
Ingeborg Aarmo
Roger Olsen
Geir Olav Øvreseth
Odd Helge Inderhaug
Baard Birkeland
Roar Sætervoll

Årsrapport 2019 NBK, distrikt Vest Finnmark
Året som gikk hadde vi tre samlinger, men med lange avstander er det vanskelig å få folk til å
delta pga. vær og lange avstander med fjelloverganger. Har hatt med nye breton eiere og
kjørt motivasjons trening for førere, det har blitt mer samtrening med den lokale
hundeklubben hver tirsdag. Dette ser ut til å fungere bra siden mye av trening på vinteren
foregår innendørs og man kan ha det litt mer behagelig på kalde dager.
Vest Finnmark FK startet også opp med apport trening med mange deltakere fra vår rase, og
noen har også blitt premiert så vi håper at flere vil delta på apportkonkurranser i år.
Planen for året som kommer er å starte trening av unghund slik at man kan starte på
jaktprøve så tidlig som mulig i vinter, personlig driver jeg med hund for å til en god jakthund
og prøvehund. Håper at hundeeiere sette av litt tid til samlingene våre og ikke bare driver på
egenhånd. Alle får en bedre hund av å sosialiseres med andre hunder og folk.
Vennlig Hilsen
Gunnar Guttormsen
DK Vest Finnmark

Årsrapport 2019 NBK, distrikt Troms
DK gruppen har bestått av:
- Kate Linnes
- Per Johnny Skjæran
- Jan Erik Jensen
- Eivind Winther
- Kjell Engen
Gjennomførte aktiviteter 2019
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1-3 februar: Treningssamling Arnøya: Det var 30 påmeldte og fullt.
Programmet for helgen var: en teoridel om
fra valp til unghund - innlæring, trygghet, tillit, samarbeid etc.
når er unghunden klar for kontakt med fugl?
hva kan du komme til å oppleve i terrenget
hvordan kan du håndtere dette
jaktprøver, hvordan foregår disse
Mye praktisk trening i terrenget, felles middag og sosialt samvær
2-4 august: Breton-treffet var i år i Nordreisa hos Tor Eivind Båtnes.
Programmet for helgen var dressur og trening med hund i fugl situasjon.
Her stilte ca 22 stk.
10 og 11 august: Rypetaksering på Brensholmen ble gjennomført.
Vår, sommer og høst: Møteplass i Kroken alpinsenter. Breton-gruppen disponerer
alpinbakken i Kroken/Tromsø. Her har onsdagene vært fast møtedag, og det har vært holdt
på så lenge det har vært interesse før det. Dette er ment som uformelle samlinger der alle
med Breton, unge som eldre kan møtes for miljøtrening, litt dressur og hundeprat. Her har
det variert hvor mange det er som stiller.
August-april: Bruk av treningsterrenget på Brensholmen. Medlemmene kan kjøpe
treningskort for terrenget på Brensholmen.
13 november: Årsavslutning Breton Troms. Lavvo Kroken alpinsenter. Klubben dekket mat.
Godt oppmøte, 43 stilte opp med stort og smått.
Aktivitetsplan 2020
TID
Aktivitet
Februar
Treningssamling Arnøya
Fra Juli
Møteplass Kroken
August
Breton treff
August
Rypetaksering
November Årsavslutning

Annet
Info og påmelding romjulen
Felles lufting
Info og påmelding
Info og påmelding

For DK gruppa i Troms
Kate Linnes
DK

Årsrapport 2019 NBK, distrikt Nordland nord.
DK gruppen har bestått av:
- DK: Magnus Fjeldså.
- Medlemmer: Børge Andreassen og Mats Samuelsen.
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I 2019 ble ett fint år hvor flere av våre medlemmer fikk gode jaktprøveresultater,
utstillingsresultater og har lykkes med sine unge hunder. Vi i DK gruppa har sørget for at alle
nye medlemmer er kontaktet fortløpende og vi har også kontaktet valpekjøpere som ikke er
kollektivt innmeldt etter tips. Vi har fått med oss mange på både lydighetstreningene som i
år er arrangert i regi av BJFF, duetrening, utstillingstrening, treningssamlinger, utstillinger og
jaktprøver. Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å arrangere egne treningssamlinger og
treninger men vi har informert medlemmene om andre klubbers arrangementer.
Gjennomførte aktiviteter 2019
Aktivitet 1: Ukentlige lydighetstreninger hver tirsdag i regi av BJFF. Her har mange med både
valper, unghunder og godt voksne deltatt. Ser ut som at de som deltar på denne typen
aktivitet lykkes bedre med sin hund og blir bevisstgjort hva som skal til for å lykkes.
Resultater fra Utstillinger, Jaktprøver og apportprøver
I 2019 har vi hatt flere fine premieringer både på prøver og utstillinger. Spesielt gledelig med
flere nybegynnere som har lyktes med sine hunder. Her henviser vi til NBKs hjemmeside for
resultater.
Aktivitetsplan 2020
TID
Aktivitet
Febr
Treningssamling
Mars/April Temakveld.
Mars/April Duetrening.
Oktober
Treningssamling.

Annet
Misværområdet.
Hos Åge Lekanger.
Misværområdet.

Dato 12.01.20
For DK gruppa i Nordland nord. Magnus Fjeldså.

Årsrapport 2019 NBK, distrikt Sør-Trøndelag
DK gruppen har bestått av:
- Roger Thrane Olsen
- Geir Bakkehaug
- Ole John Sæther
- Rune Eli
Gjennomførte aktiviteter 2019
Januar; Trening alle søndager fram til båndtvang 31.03
Mars; Jaktprøve 15-17.mars
Mai; Leirdueskyting fra mai til september
Sølvhundutstillingen
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Juni; Saurenhetskurs
Juli; Treningsterrenget i Vassfjellet åpnet
Nov.; Fellesutstillingen
Julemøte med de andre fuglehundklubbene
Aktivitetsplan 2020
TID
Aktivitet
Januar
Søndager trening av hund i fjellet.
Kl 10:00 v/Våvatnet
Mars
Jaktprøve m/CACIT 7-8.mars
Mai
Leirdueskyting starter på Melhus
Juni
Saurenhetsbevis
Juli
Treningsterrenget i Vassfjellet åpner
August
Medlemsmøte. Tema; jakt og jaktprøve
Oktober
2-4.okt Jaktprøve m/CACIT
Oktober
Dressurkurs
November Fellesutstilling
Nov/Des. Felles julemøte med de andre
fuglehundklubbene.

Annet
Arr. Orkla JFF. Kontakt Alf Birger
Skinnstad 99398275
Meråker

Meråker

14-01-2020
For DK gruppa i Sør Trøndelag
Roger Thrane Olsen
DK

Årsrapport 2019 NBK, distrikt Hordaland
DK gruppen har bestått av:
- Odd Helge Inderhaug
Medlemstallet har vært rimelig stabilt mellom 35-40 de siste årene. De to årlige samlingene
trekker 10-12 medlemmer og tilbakemeldingene er gode på aktiviteten. Det er ikke innmeldt
behov for ytterligere treff/aktiviteter.
Prøvedeltagelsen har vært noe lav, men flere har oppnådd premier på vinter, høst og skog.
Mange er også medlem i Vestlandets Fuglehundklubb og drar fordel av flere aktiviteter der.
Premieringer:
AK:
- Eigil Haug med Geilane´s Ixi 1.AK og 2x 2.AK skog
- Sigurd Sørvig med Orreskogens F-Saga 1.AK + 3.AK høst og 3x2.AK vinter
- Olaf Hafstad med Orreskogens Clay Allison 2.AK vinter og 2.AK skog
UK:

-

Odd Inderhaug med Ismenningens F-Silwa 1.UK vinter 2.UK høst
Harald Weløy med Stella Polaris 2.UK vinter og 3.UK høst
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Apport:
- Eva Hafstad med Tråsletten´s Senico 1.AK (30 poeng på Åstjernprøven)
Gjennomførte aktiviteter 2019
Som tidligere år har det blitt arrangert 2 søndagstreff på Undervisningsgården på Garnes i
Arna. Her treffes vi til sosialt samvær, grilling, diskuterer dressur og avl og har trening på ro i
oppflukt.
Aktivitetsplan 2020
TID
Aktivitet
vår
Treff på Undervisningsgård
høst
Treff på Undervisningsgård

Annet

Dato 15.12.19
For DK gruppa i Hordaland
Odd Inderhaug
DK

Årsrapport 2019 NBK, distrikt Østlandet
Flere ildsjeler har vært involvert i ulike aktiviteter. Noen i stor grad og andre mer knyttet opp
til ulike aktiviteter. Alle har bidratt til at 2019 har vært et innholdsrikt år med mange
aktiviteter.
Januar:
Året startet med medlemsmøte på Linnerud gård. Her var det foredrag om fellefangst av
predatorer.
Februar:
Stian Aaserud og Andreas Lindheim stod som arrangør av vintersamling. Denne ble avholdt i
Engerdal. Vi har noe uheldig med været denne gangen. Det var tungt føre for både hunder
og eiere. Etter treningen var det middag og hyggelig samvær på Johnsgård camping.
Vår/sommer
Det ble avholdt treninger med duer samt duecup på våren. Det var god oppslutning om disse
arrangementene. Videre ble det avhold dressurkveld med provokasjoner hos Nordslettens
fuglehundtrening for å spre aktivitetene rundt på Østlandet.
Milla Stav Nilsen holdt kurs i utstillingsteknikk.
Familietreffet er alltid en suksess. De som arrangerer har god rutine og vet hva som skal til
for å samle medlemmer og få et vellykket treff. I år var treffet lagt til Buhol. Aktiviteter for
små og store, grillaften med helstekt gris og mye mer stod på programmet.
Fellesutstillingen er en fast årlig utstilling. Mange bidrar og enda flere deltar.
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Sensommer/høst
Vi fortsatte aktivitetene våre med duetrening og duecup. I tillegg hadde vi en kveld hos
Rakkelhanen Kennel hvor Agnetha Andersson holdt et inspirerende foredrag. Vi hadde
begrenset plass, og de 15 plassene vi hadde ble fylt opp straks arrangementet ble publisert.
De som kom, fikk mye å glede seg over.
Vi avsluttet høstens aktiviteter med et foredrag av Odd-Erik Magnes, leder av Norske
politihunders forening. Spennende kveld hvor Magnes delte sine erfaringer om utvelgelse av
valp, dressur og mye mer.
AKTIVITETSPLAN FOR BRETON ØSTLANDET 2020
TID
Januar
25. januar

Aktivitet

Annet

Dressurkurs Kurset passer for
hunder på alle nivåer.

Rakkelhanen kennel

Februar
9. februar
16. februar
21 -23.
februar
Mars

Årsmøte

Annet hvert år Gardermoen og
Værnes
Temadag: Støkktrening 10.00 -12.00 Sted: Tyritun fuglehundsenter,
Reistrening 12.00 –
Enebakk NB: Maks 8 deltakere
14.00
Kontaktperson: Andreas
Vintersamling i Femund
Lindheim
Camp Villmark 27. – 29/3
Stand på varemessa i Lillestrøm
Kontaktperson: Britt Halvorsen

April
7. april

Fellestrening 19.00 -21.00

21/4
28/4

Utstillingstrening
Mer informasjon kommer

Tyritun fuglehundsenter,
Enebakk
Instruktør: Milla Stav Nilsen

Mai
5. mai

Fellestrening 19.00 – 21.00

10. Mai

Dressurkurs. Kurset passer for
hunder på alle nivåer.

28, 29. og 30
mai

Jaktskyting med hagle. Praktisk
kurs for de som vil bedre sine
skyteferdigheter
Fellesutstillingen

Tyritun fuglehundsenter,
Enebakk
Rakkelhanan kennel, Nordby
Instruktør: Ulf Flathen
Største fuglehundutstilling i
Norge
Kontaktperson: Monica Tallhaug
Dommer: Svein Nordang
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Mai

Dressurkveld Nordslettens
fuglehundtrening

Juni
9. juni
Juli
3. – 5. juli

Kontaktperson: Andreas
Lindheim

Duecup m/grilling kl. 18.00 – 22.00 Tyritun fuglehundsenter,
Enebakk
Kontaktperson: Roar Sætervoll
Landstreff i Drammen
Kontaktperson utstilling: Monica
Tallhaug
Dommer: Anne Eissing fra
Tyskland

August
Støkktrening 17.00 – 19.00
Reistrening 19.00 – 21.00

Tyritun fuglehundsenter
Maks 8 deltakere

Fellestrening 19.00 – 21.00
Lavlandstrening (små partier)

Tyritun Fuglehundsenter,
Enebakk
Kontaktperson: Anders Ellefsen

2, 3.og 4.10

Jakt Prøve

Kontaktperson: Anders Ellefsen

17.
eller 18.10

Fasancup

Kontaktperson: Anders Ellefsen

14.- 21. og
28.10

Lavlandstrening (små partier)

Kontaktperson: Anders Ellefsen

4. august

September
2. sept.
22. 23.og
24.9

Oktober

DK gruppen Østlandet:
Roar Sætervoll
Distriktskontakt

tlf: 941 53 867 epost:

hunter1811@hotmail.com

Britt Halvorsen
Monica Tallhaug
Kenneth Sveen
Stian Aaserud

Sak 4 – Regnskap 2019
3000
3001
3500
3900
3901
5000
6210
6301
6301
6703
6940

Medlemskontingent
Kollektivt innmeldte
Sponsoravtaler (Royal Canin)
MVA Refusjon
Andre inntekter, administrasjon
Godtgjørelser
Telefon/møteutgifter, Styre
Data-/WEBkostnader
Ny nettside
Premier, Administrasjon
Porto, Administrasjon

2019
458 240
0
10 000
64 082
0
-43 000
0
-53 763
-59 368
-5 912
-7 055

Budsjett
2019
430 000
5 000
15 000
45 000
1 000
-50 000
-15 000
-50 000
0
-5 000
-8 000

2018
424 180
2 240
12 800
59 226
12 600
-18 000
-1 763
-48 697
0
-1 290
-7 013
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7102
7600
7601
7602
6100
6200
8040
8140
6860
7103

Reiseutgifter, Administrasjon
FKF Samarbeidsavgift
AICEB
Kollektivt medlemsskap NKK
Fuglehunden
Diversekostnader, Administrasjon
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Prosjektarbeid
Reiseutgifter, Utstillingsdommere
Resultat administrasjon

3100 Salgsartikler
7400 Salgsartikler
Resultat salgsartikler
7105 Reiseutgifter evalueringsgrupper
7604 HQ avlesning
7708 Diverse kostnader, avlsrådet
Resultat avlsrådet
3700 Bidrag kalender
6800 Trykking og porto, Kalender
Resultat kalender
7100 Reiseutgifter, Årsmøte
7200 Opphold/overnatting, Årsmøte
Resultat årsmøte

-39 832
-21 088
-2 019
-220
-137 840
-7 126
5 331
-1 083
0
-32 578
126 769

-40 000
-20 000
-2 000
-2 000
-150 000
-5 000
5 000
-1 000
-80 000
-16 000
57 000

-11 035
-20 460
-1 966
-770
-137 307
-20 708
4 543
-1 028
0
0
245 553

27 451
-51 436
-23 985

40 000
-30 000
10 000

39 444
-34 533
4 911

0
0
-6 480
-6 480

-15 000
-30 000
-10 000
-55 000

0
-25 000
0
-25 000

41 450
-44 000
-2 550

45 000
-40 000
5 000

44 550
-41 125
3 425

-43 837
-77 834
-121 671

-40 000
-70 000
-110 000

-45 066
-62 851
-107 917

3203
3300
3400
3501
5102
6704
6903
7201
7705

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

19 933
65 080
35 150
0
-10 458
-6 136
-750
0
-87 683
15 136

25 000
70 000
60 000
5 000
-10 000
-9 000
-1 000
-100 000
-30 000
10 000

26 380
70 435
57 077
300
-11 704
-5 719
-507
-102 381
-25 249
8 633

3200
3402
5100
5200
6600
6700
7606
7607

Startkontingent, jaktprøver
Andre inntekter, jaktprøver
Dommergodtgjørelse, jaktprøver
Andre godtgjørelser, jaktprøver
Terrengleie, jaktprøver
Premier, jaktprøver
NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver
FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver

183 900
17 560
-34 246
0
-48 400
-4 596
-20 055
-2 550

220 000
0
-55 000
-25 000
-40 000
-15 000
-17 000
-3 000

223 325
81 212
-41 674
-29 974
-31 005
-10 099
-15 928
-3 173

28

7701 Diverse kostnader, jaktprøver
Resultat jaktprøver
3202
3301
3401
6702
7202
7704

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

7101 Reisetilskudd, NM-Lag
7702 Diverse kostnader, NM-Lag
7104 Reisetilskudd EM/VM
Resultat deltagelse NM-Lag
ÅRSRESULTAT

-75 435
16 178

-65 000
0

-174 846
-2 162

3 404
104 817
1 000
0
0
-109 954
-733

20 000
50 000
4 000
-4 000
-50 000
-20 000
0

28 725
10 700
1 000
0
0
-35 535
4 890

-7 251
-18 509
0
-25 760

-10 000
-15 000
-3 000
-28 000

-3 000
-14 279
-5 400
-22 679

-23 095

-111 000

109 654

Balanse pr 31.12.2019
Eiendeler

2019

2018

Anleggsmidler
DK-aktiviteter
Sum anleggsmidler

4 360
4 360

0

Varige driftsmidler
Aksjer i Fuglehunden as
Sum varige driftsmidler

20 500
20 500

20 500
20 500

Omløpsmidler
Varelager salgsartikler
Varelager, premier
Kunder, debitorer
Andre fordringer
Sum omløpsmidler

50 218
30 151
10 450
5 026
95 845

56 841
42 773
0
0
99 614

Bank og kasse
Bankinnskudd
Sum bank og kasse

797 630
797 630

765 696
765 696

Sum eiendeler

918 335

885 810

-821 645

-851 550

Egenkapital
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Gjeld
Kalenderbidrag 2020
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

-36 250
-60 440
-96 690

-32 050
-2 210
-34 260

-918 335

-885 810

Revisjonsberetningen vil bli lagt frem på årsmøtet.

Sak 5 - Kontingent 2021, forslag fra styret
Klubbens økonomi er god og styret vurderer at det pr d.d. ikke behov for å øke inntektene
gjennom medlemskontingent. Styret foreslår derfor ingen endring av kontingenten for 2021
Forslag til vedtak; Dagens satser er som følger:
• hovedmedlem kr 500,-/år
• kollektivt innmeldte kr 250,-/år.
• medlemmer uten Fuglehunden kr 390,-/år.
• familiemedlemmer kr 110,-/år.
Kontingenten endres ikke

Sak 6 - Saker fremmet til årsmøtet og styrets innstilling
Sak 6.1 - Endring av avlsplanens pkt 2. Jaktegenskaper
Forslagsstiller: Styret.
Avlsplanens pkt 2 Jaktegenskaper sier følgende:
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
o eller viltfinnerevne (gjennomsnitt er 100)
o Opprettholde importen av godt dokumenterte hunder med vekt på de jaktlige
o egenskapene.
o Dokumentere utviklingen i jaktegenskapene ved å presentere årlige
sammenligninger, av definerte jaktegenskaper, med rasene i gr 7.
Styret har, via RU, tatt opp behovet for tilgang til data på jaktegenskaper med raseklubbene i
gruppe 7. Med unntak av NPK er det stor motstand mot sammenligning av jaktegenskaper
rasene imellom, og klubbene ønsker ikke å gjøre materiale tilgjengelig for oss.
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Styret vurderer derfor at sammenligning av jaktegenskaper i gr 7 pt. ikke er mulig å
gjennomføre og må utgå som målemetode.
Til behandling:
Sammenligning av jaktegenskaper med rasene i gr 7 utgår som metode for å dokumentere
utviklingen i jaktegenskapene for breton.
Avlsplanens pkt. 2 Jaktegenskaper endres til
Det er en målsetting å oppnå fremgang på jaktegenskapene 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
o eller viltfinnerevne (gjennomsnitt er 100)
o Opprettholde importen av godt dokumenterte hunder med vekt på de jaktlige
o egenskapene.
o Utviklingen i jaktegenskaper dokumenteres med årlige fremstilling av utviklingen for
breton på parameterne, jaktlyst, viltfinnerevne, tomstand etc.
o Utviklingen skal, hvis mulig, presenteres med en splitt på valper fra kull som er ihht
avlsplanen og valper fra kull som ikke er ihht avlsplanen»
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
-

Årsmøtet vedtar saken.

Sak 6.2 – Tilføyelse til avlsplanens pkt 4.3 Transistional vertebra
Forslagsstiller: Styret
Avlsplanen pkt 4.3 sier følgende
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 godta parring der den ene av hundene har TV
Klubben har praktisert å ikke godkjenne mer enn en parring med hund som har TV før vi ser
frekvensen av TV fra første kull. Dette fremgår ikke i avlsplanen og må komme inn som en
tilføyelse.
Til behandling:
Det er nødvendig med en større tydelighet i avlsplanen på hva som skal til for å kunne
godkjenne mer enn et kull med hund som er diagnostisert med TV.
Avlsplanens pkt 4.3 Transistional vertebra endres til:
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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 godta parring der den ene av hundene har TV
o Flere kull med hund som har påvist TV godkjennes ikke før vi ser frekvensen av TV i
første kull. Dersom frekvensen er lik eller lavere enn gjennomsnittet for rasen kan flere
kull godkjennes fram til ytterligere kunnskap om arvbarhet foreligger.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
-

Årsmøtet vedtar saken

Sak 6.3 – Endring av avlsplanens pkt 8.1 Generelle retningslinjer for avl
Forslagsstiller: Randi Mathisen
Ønsker å lage en sak vedr. endring i retningslinjene til AR. "Begge hundene må være
utstillingspremiert i brukshund, åpen klasse eller champion klasse."
Hvorfor kan de ikke være stilt i JK, UK eller VET? og CHK er kun de som allerede har oppnådd
Championatet.
Jeg mener at dette burde endres til utstillingspremiert uansett klasse eller evt. en
minimumspremiering i kvalitet i en klasse som eks. "Good"
Jeg synes også det burde vært tillatt å få publisert kombinasjoner der kun en av foreldrene
er utstillingspremiert under kat.2 evt. det er litt for dumt at når kun en av foreldredyrene
kan være jaktpremiert, men begge må være utstillingspremiert er kravet til eksteriør så mye
viktigere enn det jaktlige?
Til behandling:
Avlsplanens pkt 8.1 Generelle retningslinjer for avl (kulepunkt 6) endres til
«Minst en av hundene må være utstillingspremiert, uansett klasse og minimum bedømt til
Good.»
•
•

Kun krav om utstillingspremiering, ikke spesifisert til noen klasse
Minimum bedømt til Good

Begrunnelse for forslaget;
Vi vil jo gjerne at flere skal stille og få utstillingspremier på hundene og da blir det feil å legge
restriksjoner på hvilken klasse man stiller i når det er bedømmelsen som er mest interessant.
Jeg anbefaler alltid folk å stille hunden i den klassen som alderen tilsier fordi man ønsker
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feks. ikke å stille en 16mnd gammel Junior i Unghundklasse eller Åpen klasse å risikere å kun
oppnå «Good» når man kan stille i JK og oppnå «Very Good» eller «Excellent».
NKK har nylig innført Junior Cert og Veteran Cert på sine utstillinger, og da virker det ulogisk
at ikke JK skal være godt nok for å bli brukt i avl for NBK. Man kan stille i JK fra 9-18 mnd,
Unghundklasse fra 9-24 mnd og etter de har fylt 24 mnd AK, BK, CHK og VET. Det er ikke
klassen hunden stilles i som er så interessant, det er jo heller kvalitetsbedømmelsen den får
og når den er lagt så lavt som til «Good» (gammeldags 3.premie) mener i alle fall jeg det er
langt innafor. Så man kan stille en 9 mnd gammel hund i Unghundklasse også så da faller
argumentet bort for at man ikke skal ta med Juniorklasse pga størrelsen hos hunden kan
endres.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
Slik forslaget er presentert vil også hunder bedømt i Juniorklasse (9-18 mnd) tilfredsstille
kravet om at «Minst en av hundene må være utstillingspremiert, uansett klasse».
En hunds eksteriør utvikler seg mye fram til 18 mndr alder, spesielt når det gjelder
mankehøyde. Dersom eksteriør skal være et mål i et avlsperspektiv bør hunden være stillet
på utstilling og bedømt så nær opp til ferdig utvokst alder som mulig.
Mankehøyde er kanskje den viktigste årsaken til at vi skal kreve utstillingspremie på minst en
av hundene nærmere utvokst alder.
Styret anbefaler at Avlsplanens pkt 8.1 Generelle retningslinjer for avl (kulepunkt 6) endres
til
«Minst en av hundene må være utstillingspremiert, i UK, AK, BK, eller VET og minimum
bedømt til Good.»
-

Alternativ A: Styret anbefaler at årsmøtet avslår saken slik den foreligger fra
innsender.

-

Alternativ B: Årsmøtet vedtar saken slik den er anbefalt av styret.

Sak 6.4 – Endring av avlsplanens pkt 9 Publisering av kull.
Innføre en ny kategori 3 som åpner for at også kull som ikke tilfredsstiller avlsplanen kan
annonseres på hjemmesiden
Forslagsstiller: Styret
Avlsplanen skal være, og er, et redskap og en støtte for oppdretter som ser etter en
kombinasjon med økt sannsynlighet for avkom med gode jaktegenskaper, godt gemytt og
god helse. Avlsplanen er ikke en fasit, men en sterk anbefaling fra årsmøtet som
oppdretterne bør forholde seg til.
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Det er flere veier til målet og oppdrettere har sine teorier om hvordan avle fram «den
optimale» breton. I mange tilfeller kan det være mindre avvik fra avlsplanen som hindrer at
et kull kan anbefales og dermed publiseres på hjemmesiden.
Styret ønsker å legge til rette for at flere kull annonseres på klubbens offisielle sider. Dette
mener vi best kan gjøres ved å innføre en ny Kategori 3 som omfatter kull som ikke
tilfredsstiller avlsplanen fullt ut.
Det finnes flere gode argumenter for å annonsere et kull som ikke tilfredsstiller avlsplanen
full ut, bla.
-

NBK får en bedre totaloversikt over planlagte og gjennomførte parringer.
Valpekjøpere får bedre innsikt i kvalitetene i de ulike kullene.
Valpekjøpere får en offisiell kilde til informasjon om kull og planlagte parringer.
Dokumentasjon vs ikke dokumentasjon av kull vil muligens, etter hvert, kunne
reflekteres i prisen på valper.
Ikke alle, som ønsker seg breton, har store ambisjoner i prøvesporten. De ønsker seg en
familiehund og turkompis, og ikke nødvendigvis en valp som ligger høyt på jaktlige
egenskaper. Også disse valpekjøperne bør kunne finne en valp i NBKs offisielle kanaler.
Oppdretters lojalitet til avlsplanen kan medføre at man unngår å avle på en hund som
ikke tilfredsstiller kravene fullt ut og dermed ikke kan publiseres på hjemmesiden, til
tross for at kombinasjonen av mange vil ansees som spennende.
Ved å innføre kategori 3 kan slike kombinasjoner likevel gjøres og forutsetningene for en
bredere avl øker.

Enkelte egenskaper kan vi ikke gå på akkord med, og kategorien skal selvfølgelig oppfylle alle
krav i avlsplanen som gjelder helse og gemytt. Kategorien skal heller ikke bryte med NKKs
krav om sunn avl og etiske retningslinjer.
Det enklere å avvike fra avlsplanen på f.eks jaktegenskaper, premieringer på jakt eller
utstilling, antall prøvestarter, fullstendige indekser, forespørsel om anbefaling etter at
parring er foretatt etc.
For å fremheve de antatt beste kombinasjonene av to hunder innførte vi i nåværende
avlsplan to kategorier. Disse vil bestå men med presiseringen …. «Ihht avlsplanen».
Til behandling:
Det innføres en ny Kategori 3 i avlsplanens pkt 9 – Publisering av kull.
Avlsplanens pkt 9 endres slik:
Det er et mål av flest mulig kull annonseres på www.breton.no. Publisering gjøres når
oppdretter gir beskjed om at parring er gjennomført og når AR har fått den informasjonen
som trengs. Kullet fjernes automatisk fra listen etter 4 mnd, eller når oppdretter gir beskjed
om dette.
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o Kullene presenteres i tre kategorier. Kull i kategori 1 og 2 rangeres etter sum jaktlyst
og viltfinnerevne. Kull i kategori 3 rangeres ikke.
o Kategori 1: Ihht NBKs avlsplan. Begge foreldre er jaktprøvepremiert.
o Kategori 2: Ihht NBKs avlsplan. En forelder er jaktprøvepremiert.
o Kategori 3: Ikke ihht avlsplanen.
o For å kunne annonsere kull på breton.no under kategori 3 må følgende kriterier være
oppfylt
§
§
§
§

Hannhund og tispeeier må være medlem av NBK
Oppdretter må, som i dag, sende en forespørsel til AR om vurdering av kull på
eget skjema.
NKKs etiske regelverk og klubbens krav ihht avlsplanen mhp helse og gemytt må
være oppfylt.
Der kull annonseres under Kategori 3 vil det fremgå hvorfor de inngår i denne
kategorien.

o Alle som annonserer på kull på breton.no er forpliktet til å melde valpekjøpere
kollektivt inn i NBK.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
-

Årsmøtet vedtar saken.

Sak 6.5 – Innføre obligatorisk registrering av TV status (helsedata) hos NKK
Forslagsstiller: Styret
Avlsplanen pkt 4.3 sier at forsiktige tiltak bør iverksettes for å forsøke å minimere frekvensen
av TV hos breton
I dag avleses TV av NKK på alle innsendte HD bilder og resultatene gjøres tilgjengelig for NBK
på egen fil som oversendes AR v/Øyvind Nagelhus.
Ved forespørsler om parring, der det ikke foreligger en TV status på hunden, gjør AR en
henvendelse til NKK og ber om at diagnose blir satt på eksisterende bilder. Det innhentes
tillatelse fra hundeier til innhenting av TV informasjon fra NKK.
NBK har behov for et mer formelt grunnlag for å kunne innhente, benytte, behandle og
offentliggjøre en hunds TV status på. Dette er viktig fordi
a. Vi trenger en sikrere diagnostisering på et bredere grunnlag for å opparbeide bedre
og mer kunnskap om årsaker, arvbarhet, utbredelse etc.
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b. Oppdrettere har behov for større åpenhet rundt omfanget og hvilke individer som er
diagnostisert med TV når man planlegger av kull. I dag får man først kunnskap om et
individs TV status etter at forespørsel om parring er behandlet i AR.
c. Et eventuelt forskningsprosjekt er avhengig av TV status på en stor populasjon.
Raseklubber kan søke NKK v/Sunnhetsutvalget om registrering av valpers helsemessige
forhold (Registrering av helsedata) for sine medlemmer som ikke dekkes innenfor den
generelle stambokføringen. Eksempler på dette er forekomst av spesielle øyelidelser hos
spetsrasene og sibirsk husky m.m. som Sunnhetsutvalget har godkjent.
Til behandling:
NBK søker NKK v/Sunnhetsutvalget (SU) om tillatelse til å innføre sentral registrering av TV
status på breton i NKKs regi.
Avlesing og registrering gjøres med utgangspunkt i innsendte HD bilder og etter hvert et
sidebilde.
Gitt at NKK v/Sunnhetsutvalget innvilger tillatelse til registrering av TV utløses følgende:
1. NKK gis anledning til å avlese og registrere TV status på alle bilder i eksisterende
database.
2. Dersom HD bilde mangler, og NBK har dette i sitt arkiv, kan NBK oversende bilde til
NKK for avlesing uten ytterligere tillatelse fra hundeier.
3. Det etableres et sentralt register, og TV status publiseres på Dog-Web og i BB.
4. TV statuser på samtlige individer som er registrert i BB kan benyttes i
forskningsprosjekt på TV uten ytterligere samtykke fra hundeeier. Et slikt
forskningsprosjekt skal være godkjent av klubbens årsmøte.
Der TV-vurdering ikke foreligger, ved henvendelser til AR om parring, eller eierne av
foreldredyrene ikke samtykker i at TV-vurdering foretas, kan AR, under henvisning til
Avlsplanen, ikke gjøre noen vurdering/anbefaling av parringen.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
-

Årsmøtet vedtar saken.

Sak 6.6 – Offentliggjøring av TV status i BB
Forslagsstiller: Styret
På forespørsel bekrefter NKK at de, allerede nå, kan gjøre TV status tilgjengelig under
helseoversikt i BB.
Det finnes flere gode argumenter for å iverksette dette umiddelbart:
- Avlsplanen legger visse begrensninger i avl med breton som har påvist TV, og det er
derfor viktig av klubbens medlemmer på en enkel måte kan sjekke TV status på breton.
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-

Fra flere oppdrettere er det etterspurt behov for å kunne sjekke TV status på aktuell
parringspartner før en sender inn forespørsel til AR.

Til behandling:
TV status på samtlige breton skal publiseres i BB og basen oppdateres løpende med statuser
så raskt det lar seg gjøre.
Eventuelle kostnader med å få inn TV status i databasen dekkes over regnskapet.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
-

Årsmøtet vedtar saken

Sak 6.7 – Obligatorisk sidebilde ved HD røntgen av hund
Forslagsstiller: Styret
TV er en misdannelse som NBK har blitt kjent med gjennom sin tilgang til røntgenbilder for
diagnostisering av HQ. Klubbens politikk er å godkjenne kull også der en av foreldrene har TV
– for deretter å avvente røntgenresultat på avkom innen videre godkjenning til avl blir gitt.
Den relativt høye frekvensen av TV, som er avdekket av vår egen avleser, ble på et tidlig
tidspunkt bekreftet av Marte Ottesen som er røntgenavleser ved NKK. Siden sommeren 2019
har begge NKKs avlesere rutinemessig avgitt diagnose på TV, etter påtrykk bl.a fra Felles
Avlsråd gruppe 7 og etter initiativ fra NBK.
I dag er det kun NKKs avlesere som diagnostiserer TV for NBK med bakgrunn i innsendte HD
bilder. Hundene diagnostiseres med «Fri» - «Påvist» - «Kan ikke vurderes»
Den første dokumentasjonen fra NKK – som besto av 132 individer – inneholdt følgende
diagnoser:
o «Fri for TV» - 63%
o «Påvist TV» - 11%
o «Kan ikke vurderes» - 26%
Ved første «øyenkast» er det meget god overenstemmelse mellom NKK diagnosene og NBKs
egne diagnoser.
En ordinær HD projeksjon er ikke alltid nok for en sikker diagnose, noe som avspeiler seg i et
relativt høyt tall på «Kan ikke vurderes»
Det er et faktum at diagnostikk av TV er komplisert. En korrekt diagnostisering ved mistanke
om TV hos en pasient med symptomer krever et sidebilde av lenderyggen. Der skal både den
bakre del av brystkassen (thorax), hele lenderyggen samt også bekkenet i sin helhet inngå
som et minimum.
NBK ønsker bla å kunne gjøre beregninger av arvbarhet på TV. ARs leder har vært i kontakt
med avlesende veterinær i NKK samt Frode Lingaas i Veterinærinstituttet og begge viser
interesse for å hjelpe klubben i dette arbeidet gjennom en forskningsbasert tilnærming.

37

En slik tilnærming til TV betinger en høyere presisjon i diagnosen, og en klarere oppfatning
av frekvensen av TV i rasen. Et sikrere grunnlag for forskningen i NKK og
Veterinærhøyskolens regi, som NBK nå tar initiativet til, forutsetter et bredt statistisk
grunnlag – og så fullgode diagnoser som mulig.
Til behandling:
NBK innfører et generelt krav om et sidebilde ved ordinær HD røntgen av Breton, da TV i dag
uansett avleses rutinemessig som en del av prosedyren ved en HD-avlesing.
Dette vil innebære at ingen breton får en HD-diagnose av NKK om ikke et sidebilde for TV er
inkludert i undersøkelsen.
Krav om ekstra sidebilde iverksettes umiddelbart etter årsmøtet. Avlsrådet og styret
iverksetter rutiner for en effektiv og smidig gjennomføring av tiltaket.
Etter en prøveperiode på 2 år oppsummerer styret og avlsrådet, og justerer rutinen basert
på de erfaringer som er opparbeidet i prøveperioden.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
-

Årsmøtet vedtar saken.

Sak 6.8 - Avslutte bruk av HQ og HQ-indeks i avlsarbeidet. Gå over til bruk av kun FCI
metoden for HD og HD-indeks
Forslagsstiller: Heidi M Johansen

Norsk Breton Klubb har siden 2004 benyttet seg av HQ-metoden i avlsarbeidet. Målet ved
innførelsen av HQ-metoden var i Bretoninfo 2003 beskrevet slik: «å bedre rasens
hoftestatus, og med høy arvbarhet skal man raskt kunne forvente framgang». Nå, 17 år
etterpå kan vi nok erkjenne at dette målet ikke er nådd. I 2019 ble det kjent at
årsmøtevedtaket om å øke antall HQ-avlesere til tre er vanskelig å gjennomføre. Denne nye
viten gir, sammen med de andre punktene beskrevet under, grunnlag for å avslutte bruk av
HQ og HQ-indeks i avlsarbeidet. Alternativet er da å gå over til bruk av kun FCI metoden for
HD og HD-indeks. Bruk av to metoder slik det er i dag er lite hensiktsmessig, og vanskeliggjør
arbeidet både for klubb og oppdrettere.
Argumenter mot HQ og HQ-indeks:
• Metodesvakhet: I 2018 publiserte klubben en liste over anbefalte veterinærer for
HD-røntgen. Kriteriene var god eksponeringsteknikk og korrekt håndtering. Dette for
å sikre kvaliteten i HD diagnosene, HQ tallene og HQ indeksene. I siste rapport fra
avlsrådet kunne man lese at dette har falt godt ut på HQ-tallene, noe som indikerer
at HQ-metoden har samme svakheter som FCI-metoden for eksponeringsteknikk og
håndtering.
• Sårbarhet og kvalitetssikring: HQ-avlesning har til nå falt på en person. På årsmøtet
2019 ble det vedtatt å styrke antall avlesere med to. Begrunnelsen for forslaget var at
situasjonen har vært særdeles sårbar, i og med at veldig mye har vært avhengig av
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•

•

•

denne ene personen. Innføring av flere avlesere ville også vært et tiltak for å høyne
kvalitetssikringen av avlesningen. Nå har det i ettertid vist seg at det ikke var mulig å
gjennomføre vedtaket da eier av systemet var skeptisk til flere avlesere.
Økte kostnader: Da det ikke lot seg gjøre å innføre flere avlesere kom NBK styret
frem til en alternativ ordning hvor klubbens ene avleser fastsetter HQ-tallet. Eier kan
imidlertid kreve ny vurdering av ekstern avleser mot et gebyr på 700,-, fastsatt av
styret. En økonomisk belastning for eiere har meg bekjent aldri vært et moment når
HQ ble innført første gang, eller vedtatt videreført i senere avlsplaner.
Manglende dokumentasjon: Det finnes få eller ingen uavhengige artikler på
metoden. De som finnes ser ut til å være skrevet av metode utvikleren selv, og det er
vanskelig og vite om de er fagfellevurdert.
Logistikk: Av ulike grunner oppstår det noen ganger forsinkelser der bilder blir
forsinket, eller ikke kan fremskaffes fra NKK, som medfører at eier må vente i flere
måneder før de får HQ-resultatet.

Argumenter for HD og HD-indeks:
• FCI metoden benyttes: En forutsetning for å få HQ-tall er at hunden er HD-røntget.
Alle hunder som er røntget ligger derfor i dogweb med HD-diagnose. Så lenge dette
er tilfellet vil vi aldri komme utenom HD-diagnosen. Det er HD vi bedømmes etter
utad og ikke HQ. Å operere med to systemer vil bare føre til stadig tilbakevendende
spørsmål om hvor mye vekt den enkelte metode skal tillegges.
• Tilgjengelig og ryddig: HD-diagnose er en forutsetning uansett metode, og rasen
fyller kravene for å få HD-indeks beregnet. Informasjonen finnes derfor allerede i
dogweb. NKK foretok i 2017 en omfattende gjennomgang av databasen slik at
indeksene i dag er sikrere enn de var tidligere. Indekser kjøres flere ganger årlig, og
historikk er tilgjengelig. Den gjennomsnittlige indeksen oppdateres hvert år, og settes
til 100. NKK oppgir sikkerhet for indeksen, hundens egen sikkerhet og minimum
sikkerhet indeksen bør ha for å kunne vektlegges i avlsarbeid.
• Kvalitetssikring: NKK har to avlesere. Disse har spesialtrening og avlagt eksamen i
HD-avlesning. Ved tvilstilfeller vurderes bildene av begge avlesere. Avleserne deltar
to ganger årlig i det nordiske røntgenpanelet der panelet hver for seg leser av
røntgenbilder og sammenligner resultat. Dette fungerer som en ekstern
kvalitetskontroll. Dette sammen med bruk av NBKs anbefalte veterinærer sikre
avlesningsresultatet. Ved uenighet av resultat er det mulig å anke til nordisk panel.
Der avlesere fra de andre nordiske landene leser av bildet og en flertallsdiagnose
fastsettes. I de tilfeller der diagnosen endres til det bedre tilbakebetales gebyret.
• Kjent metode Den er godt beskrevet å enkel å formidle informasjon om. FCI metoden
benytte av de aller fleste raseklubber tilknyttet FCI. Det vil derfor være lettere å
sammenligne avlsarbeidet med andre aktuelle klubber, enn ved HQ-metoden som vi
er ganske alene om.
Forslag: Klubben bruker tiden frem til neste årsmøte til å avvikle HQ-metoden i avlsarbeidet
og implementerer FCI-metoden med HD-indeks.
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Styrets forslag til årsmøtevedtak:
Klubben vedtok i årsmøtet 2019 at HQ skal være primærmetoden for oppfølging og
overvåking av hoftekvalitet hos breton. Vi godtar samtidig hunder i avl med A eller B etter
FCI metodikken. Gjelden avlsplan åpner i så måte opp for å benytte en enda større andel av
populasjonen i avl.
Styret mener at kvalitet, og integritet er godt ivaretatt gjennom etablert rutine for avlesing
og den mulighet for etterprøving av resultat som nå er implementert.
HD er et stadig tilbakevendende tema i klubben, men vi kan ikke endre vår metodikk for
avlesing og oppfølging av HD i hvert eneste årsmøte.
-

Forslaget tas ikke til følge. Årsmøtet avslår saken.

‘

Sak 6.9 – Endring av avlsplanen.
En hund skal godkjennes til parring med et kull dersom den er jaktpremiert
Forslagsstiller: Jan B Skrøppa
Etter eit år med totalt 35 kull, derav berre 13 av desse via NBK sitt «system», meinar eg at
det er viktig at NBK gjer tiltak for at det igjen skal være mest interessant å annonsere kull via
klubben og ikkje gjennom tilfeldige medium. Før var det ekstra stas å kunne samarbeide med
AR og annonsere kulla via NBK, og det var på ein måte eit «kvalitetsstempel» at kullet stod
på lista til klubben. På den måten visste også kvalpekjøperane at foreldredyra i alle fall
hadde eit minimum av dei rette eigenskapane som ein fuglehund skal ha. No er breton blitt
så populær og lettseldt, at verken oppdrettera eller kvalpekjøperane er særleg opptatt av
korleis kullet blir annonsert – kvalpane blir jo seldt uansett.
Det er liten tvil om at den gode kontrollen ein har hatt på den vesle rasen har vore med og
bidratt positivt til gode utviklinga rasen har hatt som fuglehund, men no ser det ut som at
denne suksessen kanskje tar rasen andre vegen.
Er det verkeleg dette ein ynskjer?
Det er sjølvsagt ikkje noko negativt at det er ein del kull utan NBK si «innblanding», men at
over 50% av kulla går på «utsida» treng ikkje være positivt. Kva med helse og gemytt som
også er faktorar som ofte «skin gjennom» ved dokumentering via jaktprøver og utstillingar.
Fleire hundar som det blir avla på har vi kun hoftestatus på, om hunden elles ikkje er frisk,
har dårleg gemytt, nett passe interesse for jakt og ser nett passe ut/eller har
eksteriørmessige feil – det veit vi ingenting om når det blir avla på så pass mange individ
utan dokumentasjon.
Det vart i si tid innført indeksar til bruk i avlen av breton. Dette vart gjort av fleire årsaker,
men først og fremst for ha ei best mogeleg breidde i avlen, der også hundar utan
jaktprøvepremie skulle få sjansen til å bli brukt i avl. No ser eg at dette har blitt stramma litt
til, og det er stilt krav om egne indeksar, basert på minimum 4 startar (for å få indeks på
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jaktlyst) og minimum 4 egne eller makkers stand (for å få indeks for viltfinnarevne), i tillegg
til at minst ein av foreldredyra skal være jaktprøvepremiert.
Slik desse krava no framstår, så kan det for enkelte framstå som vanskelegare å avle via NBK
no enn kva det var for nokre få år tilbake – og då blir oftast resultatet at ein avlar utanom og
slik som passar seg best – utan noko bistand/råd frå AR.
Det vil også være vanskeleg å sei om avlsplanen til NBK har fungert, viss ein så stor andel av
kull utan dokumentasjon eller at kombinasjonen ikkje innfrir minstekrava - bli avla på.
Forslag til årsmøtevedtak:
Ein hund kan bli brukt til eit kull dersom han/ho er jaktprøvepremiert - før hunden har
oppnådd eigne avlstall. Når det gjeld krav til helse, gemytt og eksteriør, vil det som har vore
gjeldande framleis være eit krav. Eit slikt kull vil komme under kategori 2.
Hunden vil framleis ikkje komme på avlshundlista før den har oppnådd eigne avlstal.
Styrets forslag til årsmøtevedtak:
Styrets vurdering er at innføring av ny kategori 3 (sak nr 4) ivaretar ønsket om å få publisert
et kull der hunden/hundene er jaktprøvepremiert men ikke fullt ut dokumentert med egne
indekser.
-

Forslaget tas ikke til følge. Årsmøtet avslår saken.

Sak 6.10 - Forslag om endring (forenkling) av Statutt for Årets Breton Kombinert
Forslagsstiller: Trygve Nordås
Nivået på Breton og Bretons resultater på kombinertprøver de siste 10-12 år har økt og blitt
stabilt så bra at det er flere Breton som hvert år tar championatpoeng på kombinertprøver.
Ut fra dette fremlegges forslag om at NBK setter kravet for å utdele tittelen «Årets Breton
Kombinert» til at det må være oppnådd championatpoeng på kombinertprøve
(samlekombinert / fullkombinert), dvs 1.premie, i kalenderåret.
Det foreslås ikke endring i regelverket med unntak av kravet om at championatpoeng må
oppnås.
Med dette blir det samme krav om championatpoeng for å utdele denne tittel som NBK i dag
har for «Årets Breton Jaktprøve» og «Årets Breton Unghund».
Nåværende statutt:
4) Årets breton kombinert.
NBK nytter regelverket for tildeling av championatpoeng for kombinertprøver for å kåre
Årets Hund Kombinert, med følgende unntak:
•

Maksgrense for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5
stk samlekombinert. Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på
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•

•

kombinertprøver i løpet av kalenderåret, avviker vi fra denne regel og godtar
samtlige 1.premie kombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring.
Vekting av 1.UK fullkombinert. Denne vektsettes til 4 poeng mot 3 poeng i
regelverket. Grunn til at dette vektes høyere er at i regelverket er vekting av 1.UK
fullkombinert og 1.UK samlekombinert lik. Dette er ikke rettferdig mht
vanskelighetsgrad.
Vinner er den hund som har oppnådd flest championatpoeng på kombinertprøver i
kalenderåret. Dersom 2 eller flere hunder har likt antall championatpoeng, vil den
hund som har høyest poengsum på 1.premie kombinertprøve gå av med seieren.
Dersom det fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren. Dersom ingen
hund oppnår championatpoeng på kombinertprøver et år, flyttes kåringen til høyeste
premiegrad (2. eller 3. premie) som er oppnådd dette år. Se tabell 1.

Tabell 1:
2/3 AK fullkombinert
2/3 AK/VK samlekombinert
2/3 UK fullkombinert
2/3 UK samlekombinert

5 poeng
4 poeng
4 poeng
3 poeng

Vinner er den hund som har oppnådd flest poeng i henhold til tabell 1, på høyeste
premiegrad i kalenderåret. Dersom 2 eller flere hunder har likt antall poeng, vil den hunden
som har høyest poengsum på 2/3.premie kombinertprøve gå av med seieren. Dersom det
fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren.
Til behandling:
Forslag til statutt
4) Årets Breton Kombinert.
NBK nytter regelverket for tildeling av championatpoeng for kombinertprøver for å kåre
Årets Hund Breton Kombinert, med følgende unntak:
•

•

Maksgrense for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5
stk samlekombinert. Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på
kombinertprøver i løpet av kalenderåret, avviker vi fra denne regel og godtar
samtlige 1.premie kombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring.
Vekting av 1.UK fullkombinert. Denne vektsettes til 4 poeng mot 3 poeng i
regelverket. Grunn til at dette vektes høyere er at i regelverket er vekting av 1.UK
fullkombinert og 1.UK samlekombinert lik. Dette er ikke rettferdig mht
vanskelighetsgrad.

Vinner er den hund som har oppnådd flest championatpoeng på kombinertprøver i
kalenderåret. Dersom 2 eller flere hunder har likt antall championatpoeng, vil den hund som
har høyest poengsum (kvalitet) på 1.premie kombinertprøve gå av med seieren. Dersom det
fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren.
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Styrets forslag til årsmøtevedtak:
Forslaget går ut på å stramme inn slik at en kun kan kåre en vinner dersom en hund har
oppnådd 1. premie samlekombinert eller 1. premie fullkombinert. Styrets oppfatning er at
beste hund uansett vil være den som har oppnådd fleste premier, selv om 1. premie ikke er
oppnådd. Med så få premieringer vi har i denne grenen vil en begrensing, slik det foreslås
her, kunne medføre at man et år ikke får kåret årets kombinerthund.
-

Forslaget tas ikke til følge. Årsmøtet avslår saken.

Sak 6.11 – Endring av statutt for Årets Breton Unghund
Forslagsstiller: Per J Skjæran
Nåværende statutt for Årets Breton Unghund er beskrevet slik:
Årets breton unghund – vinner av den gyldne apportbukk
•
•

Hundene tildeles poeng etter skalaen for jaktchampionatpoeng i Norge.
Ved poenglikhet vinner den hund med flest 1.UK. Ved fortsatt poenglikhet vinner den
hunden med flest 2.UK, deretter flest 3.UK. Dersom det fortsatt ikke er mulig å skille
hundene vinner yngste hund.

Maksimalt antall jaktchampionatpoeng som er mulig å oppnå i en ordinær UK er 4 poeng
(maks 2 stk 1.UK teller med 2 poeng hver). Dersom ingen kandidater har championatpoeng
fra andre grener eller fra høystatusløp vil den hund som har flest premier ut over dette, eller
er yngste hund, bli årets unghund.
Dersom en hund har en 1.UK apport vil denne premien være avgjørende for
poengberegningen, og øvrige første UK er vil ikke ha verdi.
Slik som dagens regelverk er utformet vil ikke nødvendigvis den unghunden som er premiert
flest ganger, og har flest antall 1.UK og har prestert best på jaktprøver i kalenderåret bli
kåret til årets unghund. Dette er uheldig.
Til behandling:
Det foreslås at statutt for Åretes Breton Unghund endres slik:
•
•
•

Hundene tildeles poeng etter skalaen for jaktchampionatpoeng i Norge.
Alle 1.UK teller med 2 poeng hver (ikke for bare to 1.UK slik som championatreglene
sier).
Ved poenglikhet vinner den hund med flest 1.UK. Ved fortsatt poenglikhet vinner den
hunden med flest 2.UK, deretter flest 3.UK. Dersom det fortsatt ikke er mulig å skille
hundene vinner yngste hund.

Styrets forslag til årsmøtevedtak:
NBK har fire varianter av årets hunder
- Årets breton unghund – vinner av den gyldne apportbukk
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-

Årets breton kombinert
Årets breton utstilling
Årets breton jaktprøve

Nåværende statutter for Årets breton unghund ble vedtatt av årsmøtet i 2014 i sak 6.5. I den
praktiske utøvelsen har man forholdt seg til championatreglene, og alle championatpoeng har
vært tellende - også fra apportprøve.
Når det gjelder ordinære jaktprøver har NBK fulgt regelverket som innebærer at kun 2x1.UK
har vært tellende (maks 4 poeng).
Styret mener at dagens championatregelverk indikerer at det fra forbundets side (FKF) ikke
er et mål at man skal stille oftest mulig i kvalitet, da hadde vi fått championatpoeng for
samtlige 1.UK. Poenget med at det kun er championatpoeng for 2x1.UK som er tellende er å
få flere til å stille unghunden i høystatusprøver i stedet for i ordinær UK.
Alle som har oppnådd en eller flere 1.UK har bekreftet sin kvalitet. Det er mangel på
deltagere i høystatus og når hunden har dokumentert sin kvalitet gjennom en eller flere
1.UK så bør neste steg være å delta i høystatusløp der man stiller i konkurranse med andre.
Det er ikke nødvendigvis slik at den hund som har fått flest 1.UK er den beste UK hunden. En
tilnærming der samtlige 1.UK skal telle med 2 championatpoeng vil, i en gitt situasjon, kunne
medføre at vinner av Norsk derby kan bli rangert bak en hund som er stilt på kvalitetsprøver
med liten eller ingen konkurranse fra makker. Dette er uheldig.
Slik styrets forslag fremstår vil en få uttelling for samtlige 1.UK i en situasjon med
poenglikhet etter at championatpoengene for jaktprøve er talt opp, eller der ingen hunder
har championatpoeng ut over det som er gitt for 2x1.UK.
Åres unghund skal kåres ut fra prestasjoner på jaktprøve, og tittelen endres derfor til Årets
Breton unghund jaktprøve. Den Gyldne apportbukk utdeles ikke lengre og fjernes fra
tittelen.
Styret foreslår nye statutter slik
Årets Breton Unghund jaktprøve
•
•
•
•

Hundene tildeles poeng etter skalaen for championatpoeng i grenene høyfjell og
lavland, høst og vinterprøver.
Kun 2 x 1.UK er tellende med 2 poeng hver. Øvrige poeng samles fra høystatusløp.
Ved poenglikhet vinner den hund med flest 1.UK. Ved fortsatt poenglikhet vinner den
hund med flest 2.UK, deretter 3.UK.
Dersom det fortsatt ikke er mulig å skille hundene vinner yngste hund

-

Alternativ A: Styret anbefaler at årsmøtet avslår saken slik den foreligger fra
innsender.

-

Alternativ B: Årsmøtet vedtar saken slik den er anbefalt av styret.
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Sak 7 – Budsjett 2020
3000
3001
3500
3900
3901
5000
6210
6301
6301
6703
6940
7102
7600
7601
7602
6100
6200
8040
8140
6860
7103

Medlemskontingent
Kollektivt innmeldte
Sponsoravtaler (Royal Canin)
MVA Refusjon
Andre inntekter, administrasjon
Godtgjørelser
Telefon/møteutgifter, Styre
Data-/WEBkostnader
Forbedring nettside
Premier, Administrasjon
Porto, Administrasjon
Reiseutgifter, Administrasjon
FKF Samarbeidsavgift
AICEB
Kollektivt medlemsskap NKK
Fuglehunden
Diversekostnader, Administrasjon
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Prosjektarbeid
Reiseutgifter, Utstillingsdommere
Resultat administrasjon

3100 Salgsartikler
7400 Salgsartikler
Resultat salgsartikler
7105 Reiseutgifter evalueringsgrupper
7604 HQ avlesning
7708 Diverse kostnader, avlsrådet
Resultat avlsrådet
3700 Bidrag kalender
6800 Trykking og porto, Kalender
Resultat kalender
7100 Reiseutgifter, Årsmøte
7200 Opphold/overnatting, Årsmøte
Resultat årsmøte

2019
458 240
0
10 000
64 082
0
-43 000
0
-53 763
-59 368
-5 912
-7 055
-39 832
-21 088
-2 019
-220
-137 840
-7 126
5 331
-1 083
0
-32 578
126 769

Budsjett
2019
430 000
5 000
15 000
45 000
1 000
-50 000
-15 000
-50 000
0
-5 000
-8 000
-40 000
-20 000
-2 000
-2 000
-150 000
-5 000
5 000
-1 000
-80 000
-16 000
57 000

Budsjett
2020
450 000
0
15 000
50 000
0
-50 000
-5 000
-50 000
-10 000
-5 000
-5 000
-60 000
-20 000
-2 000
0
-165 000
-15 000
10 000
-500
-10 000
0
127 500

27 451
-51 436
-23 985

40 000
-30 000
10 000

40 000
-25 000
15 000

0
0
-6 480
-6 480

-15 000
-30 000
-10 000
-55 000

0
-10 000
-5 000
-15 000

41 450
-44 000
-2 550

45 000
-40 000
5 000

45 000
-45 000
0

-43 837
-77 834
-121 671

-40 000
-70 000
-110 000

-45 000
-75 000
-120 000
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3203
3300
3400
3501
5102
6704
6903
7201
7705

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

19 933
65 080
35 150
0
-10 458
-6 136
-750
0
-87 683
15 136

25 000
70 000
60 000
5 000
-10 000
-9 000
-1 000
-100 000
-30 000
10 000

25 000
70 000
60 000
5 000
-10 000
-9 000
-1 000
-100 000
-30 000
10 000

3200
3402
5100
5200
6600
6700
7606
7607
7701

Startkontingent, jaktprøver
Andre inntekter, jaktprøver
Dommergodtgjørelse, jaktprøver
Andre godtgjørelser, jaktprøver
Terrengleie, jaktprøver
Premier, jaktprøver
NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver
FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver
Diverse kostnader, jaktprøver
Resultat jaktprøver

183 900
17 560
-34 246
0
-48 400
-4 596
-20 055
-2 550
-75 435
16 178

220 000
0
-55 000
-25 000
-40 000
-15 000
-17 000
-3 000
-65 000
0

220 000
20 000
-55 000
-25 000
-50 000
-15 000
-15 000
-3 000
-70 000
7 000

3202
3301
3401
6702
7202
7704

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

3 404
104 817
1 000
0
0
-109 954
-733

20 000
50 000
4 000
-4 000
-50 000
-20 000
0

5 000
100 000
1 000
-4 000
0
-98 000
4 000

-7 251
-18 509
0
-25 760

-10 000
-15 000
-3 000
-28 000

-10 000
-15 000
-3 000
-28 000

-23 095

-111 000

500

7101 Reisetilskudd, NM-Lag
7702 Diverse kostnader, NM-Lag
7104 Reisetilskudd EM/VM
Resultat deltagelse NM-Lag
Årsresultat
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Sak 8 – Valg
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
Sveinung Aune (nestleder), Rune Lilleløkken (styremedlem) og Lars Hasselvold (vara) ønsker
ikke gjenvalg.
Valgkomiteen har følgende innstillingen til årsmøtet 8. februar 2020
Styret:
Eivind Winther
Jan Linstad
Vegard Antonsen
Martin Haugestad
Hege Tidemann
Britt Halvorsen
Anders Ellefsen

leder
nestleder
kasserer

Vara.:
Kristel Marie Pedersen
Berit Hauan Helø

Velges for 1 år
Velges for 1 år
ikke på valg
ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
velges for 1 år
velges for 1 år

I tillegg til valgkomiteens innstilling er det kommet 1 forslag fra medlem Ketil Eide til nye
styremedlemmer.
Tor Einar Jørgensen leder
velges for 1 år
Kurt Landau
velges for 2 år
Valgkomiteen ber om at styret konstituerer seg etter at valg er foretatt på årsmøtet.
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Samtlige foreslåtte er forespurt og har takket ja.
Revisorer:
Asbjørn Johnsen
Kenneth Sveen
Varamedlem:
Joakim Haugen

Gjenvalg for 2 år
NY - Valgt for 2 år
NY - Valgt 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 har i 2019 bestått av:
Anders Ellefsen (leder), Tove Irene Løvås, Arne Abel Lunde, Geir Håvard Ingdal som
varamann. I forkant av innstillingen erklærte Anders Ellefsen seg inhabil.
Styrets forslag til ny valgkomite:
Olaf Hafstad
NY – valgt for 2 år
Marit Krogh
NY – valgt for 2 år
Tove Irene Løvås
gjenstår 1 år
Varamedlem:
Geir Håvard Ingdal
gjenvalgt for 1 år
Presentasjon av valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer;
Hege Hukkelberg Tidemann
Jeg jobber med logistikk og bor sammen med min samboer i Fetsund som ligger litt utenfor
Lillestrøm. Jeg har hatt breton en del år, og før det Skotsk Hjortehund og Jack Russel. Med
forskjellige hunderaser har det derfor også blitt en del forskjellige hundeaktiviteter som
lydelighetskonkurranse, agility, freestyle, kantarellsøk/spor, lure cursing, og jaktprøver. Man
kan jo ikke annet enn å bli veldig glad i bretonrasen og jeg har vært heldig å ha noen flinke
hunder. De siste årene har jeg kun hatt en hund, og når vi hadde kull i sommer beholdt vi en
valp. Med katt og et par hunder i huset begynner det derfor å bli litt mer normale tilstander
og vi gleder oss til å komme i gang med på jaktprøver på unghunden til høsten.
Jan Linstad
Jeg heter Jan Linstad, født (1963) og oppvokst i Trysil.
Ganske fersk i fuglehundmiljøet, har ei tispe på snart 2 år og en hanne på snart 1 år.
Har hatt hund hele livet, men har drevet mest med elghund (løshund) og elgjakt i mange år.
Da vi dessverre er plaget med en del ulv i Trysil er ikke dette så spennende lenger, og vi
kjøpte oss derfor fuglehund – og har blitt helt bitt av dette. Vi er ikke så kjent i miljøet enda,
men har deltatt på vintertrening, jaktprøver og landstreffet der vi har truffet mange
hyggelige både breton-folk og andre fuglehundeiere.
Litt mer om meg og min bakgrunn:
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Har 2 voksne barn på 21 og 24, et barnebarn og samboer med to snart voksne barn. Bor i
Trysil sentrum, har kort vei til masse flotte trenings- og jaktområder!
Har hatt Trysilfjellet og alpinbransjen som arbeidsplass det meste av livet og er driftssjef i
SkiStar Trysil – norges største alpinanlegg. Denne rollen har jeg hatt siden 1995. Har
personalansvar for ca 200 personer i vintersesongen. Har jobbet en del med organisasjon og
mye prosjekter.
Jeg ser fram til å bidra for Breton-klubben!
Anders Ellefsen
Jeg heter Anders Ellefsen
Jeg er en aktiv Breton mann som har sagt meg villig til å gjøre en jobb for NBK.
Jeg har kone, 2 barn, 2 barnebarn, 4 bretoner, vært aktiv med fuglehund siden 1987, digger
jakt/prøver og gode fuglehunder, vi har hatt ca 20 kull med navn Orreskogen, vært aktiv i DK
Østlandet siden 1990, hatt styreverv i NBK, er prøveleder for NBK sin lavlandsprøve.
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