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Hei og velkommen som distriktskontakt (DK) i Norsk Breton Klubb!
I denne permen finner du nyttig informasjon som vil gjøre vervet som DK
enklere for deg samt en beskrivelse av arbeidsoppgavene som er knyttet til
rollen din som DK.
Hvis det er noe du lurer på, ta kontakt med DK-ansvarlig i styret som er:
Britt Halvorsen
e-post: britt.halvors1@gmail.com
telefon: +47 928 43 912
Lykke til og takk for at du vil gjøre en innsats for klubben vår!
Styret

www.breton.no
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DK-gruppa
Skjema med oversikt, tlf. mm
Navn

Telefon

DISTRIKT FINNMARK ØST

Epost
Oeybjo2@online.no

Øyvind Bjørklund
DISTRIKT FINNMARK VEST

958 34 459

Gungutt@hotmail.com

DISTRIKT TROMS

922 17 326

Kate29@live.no

Kate Linnes
DISTRIKT NORDLAND NORD

906 17 359

Magfjeld@live.com

DISTRIKT NORDLAND SØR

924 19 500

Ronny.vareide@gmail.com

Ronny Vareide
DISTRIKT NORD TRØNDELAG

481 53 420

Dag.hagen@nte.no

DISTRIKT SØR TRØNDELAG

909 86 924

Roger73breton@gmail.com

Roger Thrane Olsen
DISTRIKT VESTLANDET NORD

917 19 949

Prosjekt@strynelektro.no

481 92 239

Hinderha@online.no

905 06 392

Baard.birkeland@lyse.net

941 53 867

hunter1811@hotmail.com

Gunnar Guttormsen

Hans Magnus Fjedså

Dag Hagen

Geir Olav Øvreseth
DISTRIKT HORDALAND
Odd Helge Inderhaug
DISTRIKT ROGALAND
Baard Birkeland
DISTRIKT ØSTLANDET
Roar Sætervoll
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DKens rutiner
Ny valp til distriktet
Distriktskontaktens viktigste jobb er å inkludere nye bretoneiere i miljø og aktiviteter.
Ca. en gang pr. måned mottar du en mail fra medlemsansvarlig i klubben, som gir deg
en oversikt over totalt nye medlemmer som er innmeldt i en gitt periode. Ta kontakt
med nye valpekjøpere i ditt distrikt for en uformell prat. Det er ønskelig at du tar en
telefon til de nye medlemmene da det ansees som en bedre kontakt enn kun en mail.
Telefonsamtalen følges gjerne opp med en mail med ditt distrikts årshjul. Det er også
viktig at du har en god dialog med valpeformidler, som kan gi en viss oversikt over
kommende valper.
Aktivitetsplaner/årsplaner og årsmelding
DK'ene skal lage aktivitetsplan for året som kommer, samt skrive årsmelding for det
året som har gått. Årsmeldinga publiseres i Breton-infoen, som er grunnlaget til
årsmøtet. Du vil få frister og mal for dette fra DK-ansvarlig i klubben.
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Årsplan og arbeidsfordeling
Her setter du inn årsplanen til DK inn, samt årsmelding til Bretoninfoen og årsmøte.
Evaluer årsplanen sammen med DK-gruppa om hva som fungerer og ikke fungerer.
Det vil være lettere å ta over som ny DK hvis det finnes dokumentasjon på hva som er
gjort og vurdert tidligere år.
Styret anbefaler på det sterkeste at du etabelerer en gruppe av folk som kan hjelpe deg
med arrangementer. Det er tungt å drive aktiviteter og alt som hører med alene.
Du står fritt til å ta med hvem du vil i denne gruppen, men et tips er jo selvsagt å
henvende deg til forrige DK for informasjon.

Medlemslister i eget DK-område
Oppdatert liste får du ved å henvende deg til medlemsansvarlig i styret .
Medlemslistene er taushetsbelagte og underlagte GDPR, som NKK har kontroll på for
alle fuglehundrasene.
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Tilskuddsordninger
Studieforbundet Natur og Miljø
Søknadsrutiner
Før kursstart skal det sendes inn en søknad til Studieforbundet. Søknaden sendes
fortrinnsvis fra Studieforbundets nettside, men det finnes også et skjema som kan fylles
ut og sendes pr. post.
Oppgi studieplannummeret (4 siffer) hvis du bruker en tidligere godkjent studieplan.
Eventuelle mindre avvik kan forklares i et vedlegg. Skal du benytte en ny studieplan,
skriv "ny" og vedlegg denne for godkjenning. Dersom det arrangeres flere like kurs
samme sted og tid, må kurssted spesifiseres så nøyaktig at det fremgår at kursene holdes
i forskjellige lokaliteter.
Når kurset er godkjent/registrert i Studieforbundet, oversender vi en epost med link til et
rapportskjema hvor kursarrangøren fører fremmøteregistrering og annen nødvendig
informasjon. Fremmøtelisten skal inneholde opplysninger om dato for kursdager,
klokkeslett (fra/til) og tydelig avmerking av hvem som var til stede. For kurs med
mange deltakere kan egen deltakerliste vedlegges.
Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må rapport om gjennomført kurs være
sendt tilbake til Studieforbundet. For kurs som avsluttes i oktober - desember er siste
frist for innsending av rapport 15. januar året etter. Ellers bortfaller tilsagn om støtte!
På rapportskjemaet skal det gis opplysninger om inntekter og utgifter i tilknytning til
kurset (f.eks. lærerlønn, reiseutlegg, kursmateriell osv.). Det skal også anslås hvor
mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset. Dette er
viktige statistiske opplysninger som ønskes besvart for å få tilskudd.
Rapportskjemaet skal underskrives av kursleder eller lærer. Uriktige opplysninger kan
medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.
Tilskuddet overføres arrangørens bankkonto normalt innen en måned etter at
Studieforbundet har mottatt rapportskjema.
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Tilskuddsregler
1. Arrangør
Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov
om voksenopplæring. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets
medlemsorganisasjoner.
2. Kunngjøring
Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Dette er ikke til hinder for at et
kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Dersom kurs kunngjøres andre steder
enn på Studieforbundets hjemmeside, skal det fremkomme av kunngjøringen hvilket
studieforbund kursarrangøren tilhører.
3. Studieplan
Kurset skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om bl.a.
arbeidsmåter og innhold for hver samling/kursdag. Studieplanen setter krav til antall
kursdeltakere. Studieforbundet har oversikt over godkjente studieplaner. Studieplanen
for kurset skal være godkjent av Studieforbundet før kursstart.
4. Kurstime
Kurset må bestå av minst 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert
læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time kan inngå. Kurstimer der det er en
kurslærer/kursinstruktør som har det faglige ansvar for gjennomføringen, skal
rapporteres som timer med lærer. Tid til eventuell avsluttende prøve/eksamen skal ikke
regnes med i kurstiden.

5. Deltakere
Kursdeltakere som har fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår og som
har deltatt i minst 3/4 av kurstimene, ansees å ha fullført kurset og rapporteres som
kursdeltakere. Deltakelsen skal dokumenteres med nøyaktig ført frammøteliste som
viser møtedatoer med klokkeslett, deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse.
Frammøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer. Minst 3 deltakere (over
14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.
Studieforbundet kan unntaksvis utbetale tilskudd til kurs med 1-2 deltakere etter
begrunnet søknad. Det kreves at kurset er gjennomført med kurslærer/kursinstruktør
med veilederkompetanse for denne type opplæring.
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6. Kursbevis
Deltakere som fullfører kurset, skal utleveres kursbevis eller annen skriftlig
dokumentasjon. Kursbeviset skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens
navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren
kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside. Det kan eventuelt benyttes
egenproduserte kursbevis.
7. Tilskudd pr. time
Arrangøren søker Studieforbundet om tilskudd til kurset. Tilskuddet skal bidra til å
redusere deltakernes opplæringskostnader. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av styret i
Studieforbundet. Styret kan endre tilskuddssatsen i løpet av året hvis nødvendig for å
holde seg innenfor den økonomiske rammen Studieforbundet disponerer. Utgifter og
inntekter i forbindelse med kurset skal regnskapsføres av arrangøren og må kunne
dokumenteres med bilag ved kontroll.
8. Ett kurs - flere lærere/instruktører
Dersom det søkes om tilskudd til flere kurs med samme studieplan, på samme sted,
til samme tid, vil dette normalt bli oppfattet som ett kurs selv om kurset/deler av kurset
gjennomføres med flere kurslærere/kursinstruktører. Dersom det skal registreres som
flere kurs, må det dokumenteres særskilt, f.eks. med kopi av utlysningsteksten.

Hvordan lage egen studieplan
Studieforbundet har utarbeidet et enkelt skjema som kan være til hjelp.
1. Tittel
Tittelen på studieplanen bør på en kort og grei måte beskrive emnet/opplæringen.
2. Mål
Målet skal fortelle hva deltakerne skal kunne når det er ferdig med kurset.
Målbeskrivelsen skal ikke være identisk med tittel, men mer utfyllende.
3. Målgruppe
Studieplanen skal angi hvem som kan delta. Er det f.eks. spesielle krav til
forkunnskaper, eller er kursopplegget rettet mot personer som har spesiell
verv/oppgaver o.a.
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4. Antall timer
For hver samling eller hvert møte må det oppgis antall timer med effektiv
undervisning. Tid til transport, sosial aktivitet o.l. skal ikke regnes inn i
undervisningstiden.
En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr. time
kan inngå. Pauser er viktig i alle former for opplæring.
Kurstimer der en eller flere personer har det faglige ansvaret for gjennomføringen,
defineres som timer med lærer. Det skal fremgå av studieplanen hva som er timer med
lærer og hva som er timer uten lærer.
5. Tema og stikkord
Oppgi hovedtema eller emne for hver samling. Dette skal du utdype med stikkord. Det
kan være hovedpunkter som vil bli tatt opp, eller en disposisjon for arbeidet på det
enkelte møtet.
6. Arbeidsform og gjennomføring
Beskriv hvordan dere vil arbeide med temaet. Tenk på at arbeidsform og
gjennomføring skal stå i et fornuftig forhold til det som skal læres (mål). Bruk gjerne
varierte arbeidsformer. F.eks. diskusjon, rollespill, foredrag, demonstrasjon, instruksjon,
praktisk trening med veiledning, forelesning osv. I tillegg bør dere beskrive hvordan den
faktiske gjennomføringen av disse arbeidsformene foregår.
7. Problemstillinger
Der det faller naturlig, er det fornuftig å forberede diskusjon omkring temaet. Bruk
muligheten for meningsutveksling. Det er en klar studiemessig fordel om detter er
tilrettelagt på forhånd.
8. Litteratur/materiell for deltakerne
Studieplanen skal gi opplysninger om det deltakerne trenger av bøker og annet. Bøker
angis med tittel, eventuelt forfatter og år for utgivelse.
9. Krav til instruktør/lærer
Hvis det stilles bestemte krav til den som har det faglige ansvaret på kurset, dette må
føres opp.
10. Aktuell litteratur for lærer/instruktør
Oppgi eventuell annen litteratur o.l. som kan være til hjelp eller gi nyttig bakgrunn for
lærer/instruktør.
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11. Hvem har laget planen
Det bør fremgå av studieplanen hvem som har utarbeidet planen og når den ble laget.
Oppgi navn og telefon til en kontaktperson som kan nåes på dagtid.

Regnskap og økonomi for DK
Alle arrangement skal være økonomisk selvbærende. Dersom et arrangement går med
underskudd, kan dette dekkes av klubben. Dette må avtales på forhånd med styret.
Det skal alltid foreligge bilag for alle inn- og utbetalinger som gjøres på vegne av
klubben. Regnskap sammen med bilag skal sendes til kasserer før årsslutt hvert år.
Dersom det opprettes egen bankkonto for DK, skal kasserer i NBK ha innsynsrett på
kontoen.
DK ansvarlig er ansvarlig for oppfølging av at DK'en foretar økonomisk rapportering og
avslutning av alle arrangementer.

Eksempel på regnskap
Inntekter

Sum inntekter

Utgifter

www.breton.no

9

oppdatert: 28. januar 2020

NORSK BRETON KLUBB

Bank konto:
4213.48.53896

Stiftet i Bergen 25. februar 1957

.
Sum utgifter
Resultat (overskudd eller underskudd)

Bilagsnr Tekst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Beløp inn

Beløp ut

0,00
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Klubbens websider, www.breton.no
Gode og interessante websider krever at det er jevnlige oppdateringer på sidene. DK'ene
er viktige bidragsytere til dette. Websidene er en god informasjonskanal for informasjon
om egne arrangementer i distriktet i regi av DK gruppa, eller aktiviteter i regi av andre
klubber der vi med breton også kan delta.
Reportasjer fra slike aktiviteter er også godt stoff, gjerne med bilder der medlemmene
kan kjenne igjen sine egne hunder.
Oppfordrer alle DK'er til å skrive en reportasje til nettsiden eller til bladet Fuglehunden
ved aktiviteter. Det behøver ikke være store sakene, men redaktørene blir veldig glade
for innlegg.
Som DK kan du gjerne trekke på ressurser i distriktet ditt som kan skrive og ta bilder fra
aktiviteter knyttet til breton, du trenger ikke å skrive alt selv.
DK må også passe på at oversikten over medlemmer i DK- gruppa er oppdatert med
korrekte navn. Gi beskjed til webredaktør om det er behov for oppdatering.
Sosiale medier
Opprett gjerne en side for ditt distrikt på Facebook/Instagram og andre sosiale medier.
Knytt gjerne nye medlemmer i klubben til slik at alle hele tiden får vite om aktivitetene i
ditt distrikt.
Pass samtidig på at upassende innlegg blir fjernet. Her gjelder vanlig folkeskikk.
Diskusjonsforumet
Som DK bør du tenke igjennom hvilke diskusjoner du engasjerer deg i på forumer, og
hva du skriver. Med rollen som DK vil mange oppfatte dine meninger som klubbens
mening. Tenk igjennom dette før du skriver på forumet. Husk, du er en representant for
klubben.

www.breton.no

11

oppdatert: 28. januar 2020

NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

.

Fuglehunden
Bladet Fuglehunden har lang trykketid. Det går mer enn en måned fra manusfrist til
bladet ligger i postkassa. Da er referater, resultater og bilder fra ulike møter og
aktiviteter allerede gammelt nytt – de er for lengst lest på nettet.
Stoffet til NBK-sidene i Fuglehunden bør derfor ha en annen vinkling enn stoffet på
nettsidene.
Som DK forventes det at du:
• Som ny DK sender bilde og en liten presentasjon av deg selv
• Bidrar med reportasje og bilder fra distriktet etter oppsatt plan hvor du f.eks.
skriver litt om distriktets geografi, medlemstall, jaktmuligheter,
arrangementer/aktiviteter, oppnådde resultater, ressurspersoner, samarbeid med
andre, planer videre etc. (Med 6 nummer per år blir det cirka annet hvert år på
hver DK)
• Motivere medlemmene til å bidra med gode historier, smarte tips, bilde blinkskudd, eller reportasjer om oppdrettere, ildsjeler, dyktige hundeførere eller
andre i klubben som fortjener omtale etc, etc.
Stoff sendes til fuglehunden@breton.no. Husk at bilder bør ha god oppløsning og
sendes i opprinnelig størrelse.
Redaktøren hjelper til med endelig utforming og korrektur.
Manusfristene til de ulike nummere av Fuglehunden står helt bakerst i hvert blad.
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BretonBase på www.breton.no

Brukertips online Bretonbase (BB)
Innledningsvis vil vi bare nevne at eierinformasjon ikke vises åpent ut på internett av
hensyn til datatilsynet sine regler. Unntak gjelder for de hundene som står på ulike
lister, der vil eierinformasjon komme frem. I BB samler vi alt vi har om informasjon, så
lenge den ikke er sensitiv. I den grad det står noe som kan oppleves som sensitivt - er
det fordi eier/oppdretter har opplyst om dette selv.
Basen oppdateres med data fra NKK hver 14 dag. Finner du feilregistreringer må eier
selv ta kontakt med NKK for å få det rettet. Da oppdateres det automatisk også i BB.
Datautvalget har ingen mulighet for å endre i databasens grunndata.
Avlsindekser beregnes fortløpende eller minimum etter hver jaktprøvesesong. Under
følger en rask gjennomgang av funksjoner og tips. Vi håper dere finner løsningen nyttig.
Søk
Søkefunksjon tillater søk både på navn, del av navn og registreringsnummer. Legg
merke til at det kommer opp liste med flere sider slik at du kan bla gjennom treffene
dine. Legg merke til feltet "Siste" til høyre for søkefeltet der du kan bla gjennom de
siste hundene du har søkt frem.
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Straks du har valgt en hund kommer det opp alt vi har registrert om denne hunden. Det
er egne fanekort for stamtavle, avkom, søsken, halvsøsken på mor eller far siden,
jaktprøver, utstilling, helse, indekser, utvidet info, og det som kalles ekstra felter. Vi
skal se litt nærmere på noen.

Jaktprøver
Jaktprøver gjengir de prøvene som hunden har vært på. Prøvenummer skiller på om det
er høst (50), vinter (51), lavland (53) eller skogprøve (54). Ytterst til høyre finner du
dommerkritikkene ved å klikke på det lille "word" ikonet.
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Utstilling
Utstilling gjengir de utstillingene hunden har vært på. Også her vil du finne
dommerkritikken under "word" ikonet til høyre. (kritikker bare for 2011 og 2012 )

Helse
Under "Helse" finner en resultat fra HD-avlesing. Det samme bildet brukes til å sette
HQ og avlsverdi - vi kommer tilbake til det lenger nede i veiledningen.

www.breton.no

15

oppdatert: 28. januar 2020

NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Bank konto:
4213.48.53896

.

Indekser
Under indekser finner en jaktprøvestatistikk for hunden og dens avkom på de ulike
klasser. Ikke la dere forvirre av viltfinnerindex under dette fanekortet (dette er de
samarbeidende fuglehundklubbenes måte å regne på). Vi har egen viltfinnerindeks som
vi kommer tilbake til lenger nede.

Utvidet info
Under "utvidet info" registreres annen relevant informasjon som er spesielt. For
eksempel kan dette være titler i høystatusløp og så videre.
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Ekstra felter
Under "Ekstra felter" har de ulike klubbene mulighet for å presentere ting som er
spesielt for sin rase. For Breton er dette typisk om hunden har hale eller ikke, hvilken
farge den har, HQ verdi og avlsindekser.

Da beveger vi oss til toppen igjen. Øverst oppe er det også en del fanekort. Den ene er
hundedatabasen, så følger valpeliste, avlshanner, avlstisper, og elitehunder.
Rapportering er bare tilgjengelig for de som skal ta ut rapporter til avls-indeksberegning
og årbok med mer.
Legg også merke til at til høyre finnes en hurtigmeny for å gå tilbake til hunder du nylig
har sett på.
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Valpeliste
Valpelisten gir deg raskt oversikt over hvilke kull som er på gang. Den viser om
foreldrene er premiert eller ikke. Det blå merket antyder jaktprøvepremie, og det røde
angir at hunden er premiert på utstilling. En kan ved å klikke på hundenavnet komme
rett inn i databasen og lese mer om hunden.

Vi hopper over fanekortene avlshanner og avlstisper siden NBK ikke har noen kriterier
for å komme på en slik liste. Disse listene brukes mer aktivt av de andre
fuglehundklubbene siden de stiller ulike krav om premiering for å være avlshund. I
NBK bruker vi disse listene mer som en "huskeliste" over hunder som en kanskje skal
se litt nærmere på i avlsarbeidet.

Elitehunder
Elitehundlisten vedlikeholdes fortløpende. Vær obs på at hundene står på listen til de er
fylt 10 år, og så lenge eier er medlem i NBK.
Kriteriene for å bli elitehund i klubben finner du på www.breton.no
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Sponsoravtaler
• Hvilke sponsorer har vi?
• Hvordan kan de hjelpe oss under arrangement?
Sponsoravtale med Royal Canin
NBK har forlenget avtalen med Royal Canin som hovedsponsor for klubben.
Selv om avtalen retter seg mest mot de store arrangementene som landstreffet og
jaktprøvene, er det muligheter for å få premier og annet materiell fra Royal Canin. Dette
være seg fôrsekker, lunsjbokser, capser, fôrskåler, buffer og hundekjeks.
Ta kontakt via mailadresse: spons.nor@royalcanin.com minst 6 uker før
arrangementet.
Det er viktig at tillitspersoner ikke reklamerer for konkurrerende produkter, spesielt på
bilder som skal publiseres.
Ta gjerne bilder fra arrangementet hvor Royal Canin kommer klart frem. Dette vil gjøre
det lettere å forhandle kontrakten neste gang ;)
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Nyttig informasjon
FKF godkjente instruktører fase 1 og 2. Disse har fått grundig opplæring i å holde
dressurkurs og felttrening med fuglehunder. Oppdaterte lister over godkjente
instruktører finner du på: http://www.f-k-f.org

NKK har oversikt over alle utstillinger og jaktprøver for breton på sine nettsider.
Terminlister utstillinger/jaktprøver:
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Referat fra DK samlinger med mer.
Dette har historisk verdi for de DKène som kommer etter deg.

Takk for at du vil gjøre en innsats for klubben!
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