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BRETON-INFO 
 

med 

 

innkalling til utsatt årsmøte 

 

lørdag 28. mai 2022 på Scandic Hell kl 16.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets hund kombinert 

N JCH Tromsørypa`s Pa Liz 
Årets unghund 

Rebella Av Valhall 

  

Årest breton 

N JCH N J(k)CH Kvikksteps Mira 
 

Årets hund utstilling 

DKV-21 Jokvanto’s Lille-Bøtta 
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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 21. MAI 2022 
 

Styret inviterer til årsmøte på Scandic Hell Hotel, Stjørdal, lørdag den 21. mai 2022 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 og/eller å delta på festmiddagen lørdag, bestiller dette 

til tor.einar.jorgensen@hemit.no  

Pris enkeltrom inkl. frokost kr 1.070,- 

Pris dobbeltrom inkl frokost kr 1.170,- 

Pris for middag kr 425,- 

Deltagelse på medlemsmøtet og Årsmøtet er gratis for medlemmer, NBK spanderer kaffe og 

lunch. Vi ønsker at de som skal delta på medlemsmøtet gir beskjed på samme Epost som 

ovenfor slik at hotellet har oversikt over antall deltagere. 

Program: 

Fredag kveld blir det DK treff og samling for tillitsvalgte 

Lørdag: 

10:00 Jaktlig utvikling Breton sammenlignet med andre raser 

11:00 Kaffepause 

11:30 Avlsarbeid-hvordan sikre gode valg?  Marte Vetten, Aninova 

13:00 Lunch 

14:00 Hoftehelse og Hip Quality rapporten 

15:30 Kaffepause, registrering av fullmakter 

16:00 Årsmøtet 

19:00 Middag 
 

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. 

mailto:tor.einar.jorgensen@hemit.no
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2. Godkjenning av innkalling og sakliste/dagsorden 

Det vises til klubbens lover § 3.3. Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med 

minst 8 ukers varsel. Styret skal kalle inn til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. 

Innkomne saker må ha vært styret i hende seinest 5 uker før møtet. Hvilke saker som 

årsmøte må behandle, går fram av klubbens lover. 

3. Valg av møteleder 

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

Møteleder overtar så ledelsen av årsmøtet. 

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

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

salen. 

Møteleder ber om forslag fra salen på tellekorps og to (2) til å undertegne protokollen. 

Det skal velges to (2) eller fire (4) til tellekorps. 

5. Møteleders oppgaver 

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

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

Møteleder kan utpeke en medhjelper til å holde orden på talerlista. 

c. Passe på at talerne holder seg til saken 

d. Motta og holde orden på innkomne forslag under møtet 

e. Styre, sette strek og avslutte debatten 

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

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

hovedtaler 

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

i. Passe på at skisserte tidsramme overholdes 

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

vedtak og antall stemmer 

6. Referentens oppgaver 

Referent(er) skal skrive protokoll fra årsmøtet. I protokollen føres nøyaktig ordlyd i alle 

forslag, vedtak med antall stemmer for og 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. 

7. 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 

8. Tellekorpsets oppgaver 

Ved alle avstemninger, enten det stemmes ved å vise stemmetegn eller ved skriftlige 

avstemminger, er det tellekorpset som teller stemmene. 
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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. 

9. Regler for avstemminger 

Det kan bestandig kreves skriftlig avstemming. Personvalg der det er flere enn en 

kandidat, avgjøres bestandig med skriftlig avstemming. 

a. Oppløsning. Vedtak om oppløsing krever ¾ flertall 

b. Lovendringer. Vedtak om lovendringer krever 2/3 flertall 

c. Andre saker inkludert valg, avgjøres med alminnelig flertall 

10. 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. 

11. 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). 

12. Avslutning av årsmøtet. 

Møteleder avslutter og gir ordet til sittende leder, som foretar den offisielle avslutning av 

årsmøtet. Til slutt gis ordet til eventuelt nyvalgt leder.   
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Sak 3 

Årsberetning styret 2021. 
Styret har bestått av 
Leder Anders Ellefsen, nestleder Inger-Lise Ingdal, kasserer Jan Linstad, sekretær Tor Einar 
Jørgensen, styremedlemmer Kurt Landau, Cherry Einvik og Jarle Berentzen. 
Vararepresentanter: Ragnhild Ostad Fjær og Ulrik Johnsen. 
 
Valgkomite: Leder Olaf Hafstad, Martin Haugestad, Kenneth Sveen og Eivind Winther 
Revisor: Asbjørn Johnsen og Kenneth Sveen, vara Joakim Haugen. 
 
Styreutnevnte komiteer og ansvarsområder: 
Avlsrådet: Anders Ellefsen (leder), Hege Hukkelberg Tidemann, Freddy Lillevik og Ulrik 
Johnsen 
Datautvalget: Arne Klingsheim, (leder), Ørjan Wilhelmsen og Halvor Aasen 
Web gruppen: Andreas R Lindheim (leder), Randi Mathisen, Andre Fleskheller, Linda 
Skogstad og Ingvild Lundegård-Nolte. 
Eksteriørutvalg: Jan Monsen, Tor Einar Jørgensen, Monica Tallhaug og Lars Farnes. 
Redaktør Fuglehunden: Anders Vinje. 
Valpeformidler: Tove Løvås 
Ansvarlig for medlemsregisteret og DK-ansvarlig: Cherry einvik. 
Jaktprøveansvarlig: Jarle Berentzen 
Nettbutikken: Kurt Landau 
Utenlandskontakt: Lars Farnes 
Sponsoransvarlig: Kurt Landau 
 
Styrets arbeid i 2021 
Styret innledet sitt arbeid i 2021 med en gjennomgang arbeidsrutiner og utvalg med fokus 
på å få gode rutiner i klubbens drift.  
 
Styret har i 2021 arbeidet med ordinær drift av klubben.  

 Styret besluttet i samarbeid med Landstreffkomiteen at landstreffet 2021 skulle 
gjennomføres som et enkelt treff i henhold til de aktuelle Covid begrensinger. 

 Hege Meldal, Svein Hjelle og Marit Krohg sluttførte arbeidet med en helserapport som så 
ble publisert høsten 2021. 

 Innledet et samarbeide med NMBU et forskningsprosjekt på TV/HD. 

 Styret har behandlet innkommende saker til AR som berører personer som selv sitter i 
AR. 

 Styret har foretatt laguttak til NM-Lag da medlemmer av AR selv har vært blant de 
aktuelle deltagerne. 

 Styret har jobbet med å få på plass 3 HQ avlesere. Det er lagt til rette for opplæring av 
nye avlesere, men det har ikke vært mulig å få gjennomført en opplæring av disse. 

 
Medlemsutviklingen i NBK er positiv 
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- Desember 2018: 1023 
- Desember 2019: 1048 
- Desember 2020: 1080 
- Desember 2021: 1275 
 
NBK har gitt høringsuttalelser i saker utsendt av NKK eller FKF, enten direkte til FKF eller via 
raseutvalget (RU). Samarbeidet med de øvrige klubbene i RU fungerer meget godt. 
 
AR og datagruppa har i 2021 rapportert direkte til styret. 
 
Styret har avholdt 14 styremøter og behandlet 44 saker. Møtene er avholdt på Skype. 
Grunnet Covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre en fellessamling for styre og andre 
tillitsvalgte. 
 
Æresmedlemmer. 
Klubbens æresmedlemmer er Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B Skaar. 
 
Kenneth Sveen og Monica Tallhaug ble tildelt klubbens gullmerke under landstreffet. 
Vårt Gullmerkemedlem Svein Fjær gikk bort i 2021. 
 
 
Jan Lindstad  Anders Ellefsen Inger-Lise Ingdal  Jarle Berentzen 
 
Ragnhild Ostad Fjær Ulrik Johnsen  Kurt Landau   Tor Einar Jørgensen 
 
 

Årsrapport fra avlsrådet 2021. 
Avlsrådet har i år bestått av Anders Ellefsen (leder), Hege Hukkelberg Løkken, Freddy Lillevik 
og Ulrik Jonsen. 

AR har tett dialog med styret om godkjenning av parringer, uttak av NM lag og kåring av 
årets hunder, og styret blir løpende oppdatert om antall henvendelser og øvrig arbeid. 

Året 2021 har også vært preget av Covid og i store deler av landet var det redusert aktivitet 
på vinteren. Høstens arrangementer gikk som planlagt. Tross dette har mange breton sanket 
godt med JCH poeng og fått mange fine premier. 

Årets breton. 
Det ble en tøff kamp om å bli årets breton i 2021. Mira, BlackMolly og Lizz knivet utover 
høstsesongen om å bli årets hund. Alle tre leverte fremragende prestasjoner og Mira endte 
til slutt opp som vinner, tett fulgt av BlackMolly og Lizz. Stor honnør til alle tre.  
 
Nr 1 NJCH NJ(K)CH NUCH Kvikksteps Mira 22 poeng. 
Mira er en hund som har høstet mange premier gjennom mange år. 
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Hun har vært finalist i NM høyfjell 3 ganger og er premiert i Sølvhund finalen på Kongsvoll to 
ganger. I 2021 vant hun bla. Sølvhund finalen og fikk individuell premie når Breton ble nr 2 
NM lag høyfjell. Eier og fører Eivind Winther. 
  
Nr 2 NJCH NJ(K)CH BlackMolly 20 poeng. 
BlackMolly er en god jeger som er ofte på premielista. 
Hun ble nr 2 i NM høyfjell individuelt og var på breton laget som fikk sølv NM lag Høyfjell. 
Eier og fører Brian Herje. 
  
Nr 3 NJCH NJ(K)CH  Tromsørypa’s Pa Liz 18 
Liz er en voksen og erfaren hund som hvert år gjør det veldig godt på jaktprøver. 
Hun er allsidig og i 2021 fikk hun bla 4 x 1VK høyfjell , 2 VK NM kval skog og 3x 1 AK 
kombinert. Eier og fører Per Johnny Skjæran. 
  
Årets unghund 2021 - Vinner av den gylne apport bukk: 
NR 1 Rebella av Valhall . 3x1 UK og 3x2 UK. 
Eier og fører Sturla Antvart Bäkö Pedersen. 
  
NR 2 Rudiger av Valhall.  2x1uk og 2x2 uk. 
Eier og fører Randi Mathisen. 
Rebella og Rudiger er kullsøsken. 
  
Årets hund Kombinert 2021: 
Nr 1 NJCH NJ(K)CH Tromsørypa’s Pa Liz 13 poeng. 
Eier og fører Per Johnny Skjæran. 
 
Nr 2 NJCH NJ(K)CH NUCH Kvikksteps Mira 11 poeng. 
Eier og fører Eivind Winther. 
  
Årets hund Utstilling 2020: 
Jokvanto’s Lille Bøtta 12 poeng.. 
Eier og fører Heidi Mathilde Johansen og Kurt Landau. 
 
NBK Gratulerer alle de premierte! 

Lag og individuelle prestasjoner: 

NM LAG Høyfjell besto av: 
B Ranheimsfjæras Smoothie til Hansen, Åse Kristin Skain/Hansen, Stig Håvard 
Skain, B Blackmolly til Brian Johan Herje og B Kvikksteps Mira til Eivind Winther. 
Reserve var NUCH NJCH Reisavannet`s Zr-Zelica – E/F Jan Bjarte Skrøppa. 
Lagleder var Jan Bjarte Skrøppa. IS vant konkurransen, mens ES fikk sølv og GS bronse. Mira 
fikk 2.VK NM Lag. 
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Sølvhunden: 
1 breton til finale, vinner av Sølvhunden 2021 Breton Mira og eier/fører Eivind Winther. 
NBK gratulerer! 

NM høyfjell: 
1 breton kom seg til finalen i NM høyfjell, Blackmolly og Brian Johan Herje. De fikk et flott 
fuglearbeid uten reis i første runde, og det resulterte i en 2.VK Finale i NM individuelt! 
NBK Gratulerer! 

NM Skog: 
Ranheimsfjæras Smoothie til Åse Kristin og Stig Håvard Hansen fikk seg en flott 1.VK i 
Semifinalen, og kom seg dermed også til finale. I tillegg kom Tromsørypa's Pa Liz og Per 
Johnny Skjæran seg til finalen. Dessverre var det ingen som nådde opp i finalen, som ble 
vunnet av GS Bukkafjellets Bn Nike. 
NBK gratulerer! 

  

NM Lavland: 

NM LAG Lavland bestod av: 
Kvikksteps C-Leo – E/F Jakob Moen 
Orreskogens Eva – E/F Anders Ellefsen 
NUCH Trollkjerkas Miss Aisha – E/F Pål Thorsen 
 
Reserve: 
NUCH NJCH Orreskogens E-Lisa – E/F Anders Ellefsen 
 
Bretonlaget nådde dessverre ikke opp, og IS laget vant gull. 

Norsk Derby: 

B Elsa-Otokken til Anders Burwall kom seg til finalen, og jaktet fint hele dagen men fikk ingen 
premie. Finalen ble vunnet av IS Hadseløya’s Lilly Baluba, Royer Andre Larsen og nr.2 ble  ES 
Harodalen’s Irja II, Geir Stenmark 
NBK Gratulerer! 

Avlsrådsarbeidet:  

Det var svært høy etterspørsel etter valper, og det har vært mange parringer. Det ble i 2021 
født totalt 304 valper fordelt på 52 kull.  

En av de viktigste oppgavene til AR er å motta og håndtere søknader knyttet til avl. Avlsrådet 
er klubbens forvalter av Avlsplanen som 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 
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parter. I noen tilfeller velger oppdrettere å gjennomføre parringer slik de hadde planlagt, 
mens andre tar hensyn til den informasjon som foreligger og tilpasser sine valg til 
Avlsplanen. 

Avlsplanen er et godt og grundig verktøy, men det kan også være noen saker som må tolkes 
og slike saker har vi videresendt til styret. 

Det er parringer vi i Avlsrådet har behandlet som ikke er i henhold til avlsplanen. I noen 
tilfeller mener vi at det er gode grunner for å godkjenne kullet. Det er ikke noen åpning for 
unntak i planen slik den står i dag. AR ønsker tillatelse for å gi dispensasjon for å kunne 
godkjenne enkelte kull som ikke er i henhold til avlsplanen så fremt det er gode grunner. AR 
skal da sende en begrunnelse og det skal godkjennes av styret. 

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 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. I saker vi er inhabile i, inkludert å behandle egne kull, er selvfølgelig disse 
behandlet av Styret og ikke av avlsrådet. 

AR har i 2021 mottatt henvendelser om 50 tisper. AR har jobbet med 74 kombinasjoner på 
de 50 tispene.  

Som vanlig har AR behov for Datagruppa’s arbeid i tillegg til råd fra enkelte medlemmer i 
visse spørsmål. 

Datagruppa ved Arne Klingsheim, Halvor Aasen, Andreas Lindheim og Ørjan Wilhelmsen 
bidrar med statistikker og tall, og andre IT relaterte saker. 

Datagruppa har også i år jobbet med årboka, og som alltid lagt ned mye jobb i rapporter og 
med beregninger. Her finner dere bl.a tall om  

 HQ snitt pr år 

 Avkomsstatistikk 

 Avlstall 

 Registrerte kull med avlsverdier 

 Jaktlyst og viltfinner tall 

 Gjennomsnittlige tallkarakterer 

 De største førstepremiesankerne 

For utfyllende informasjon så se i årboka 

Helse: 

Styret har besluttet at breton blir en del av et forskningsprosjekt i samarbeid med NMBU. 
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I 2020 startet Veterinær Jon Andre Berg et doktorgradprosjekt om overgangsvirvel i nedre 
del av ryggsøylen (LTV) hos hund. 

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med NMBU. 
Forskningsprosjektet omhandler ca 16000 hunder, herav ca 1000 breton. 

Styret håper dette prosjektet vil føre til at vi får bedre kunnskap vi kan benytte oss av i 
fremtidige avlsdiskusjoner. 

Se også artikkel i FH nr 2-22 

HD avlesning og HQ 

166 Breton er HD røntget i 2021 og 56,6% av disse er HD Fri. Her vises resultatene for de 

siste to årene: 

HD 2021 2020 2019 

A 28,9 % 26,6 % 26,1 % 

B 27,7 % 37,5% 32,2 % 

C 34,3 % 25,7% 30,6 % 

D 7,8 %  8,6 % 10,5 % 

E 1,2 %  1,6 %   0,6% 
 

Høsten 2019 sa NKK opp avtalen med NBK for å kollektivt hente ut bilder fra NKK for HQ-

diagnostikk. NBK har oppfordret sine medlemmer til å sende inn HD bilder til Øyvind 

Nagelhus for HQ avlesning. 

Av hunder født i 2019 og 2020 har 240 hunder blitt HD avlest, men kun 79 av disse blitt HQ 

avlest.  

Grunnet den lave andelen hunder som blir HQ avlest i forhold til antall HD fotograferte 

hunder blir HQ indeksen lite troverdig. AR har anbefalt styret å gå over fra HQ indeks til HD 

indeks.  
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HQ snitt per år 

AR oppfordrer flest mulig til å HD røntge hundene. Det er også viktig at hunder det ikke skal 

avles på blir HD røntgen. 

 

 

Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene. 
Distriktskontakter i 2021 
Finnmark Øst Øyvind Bjørklund 
Finnmark Vest Gunnar Guttormsen 
Troms Eivind Winther 
Nordland Nord Hans Magnus Fjeldså 
Nordland Sør Ronny Vareide 
Nord-Trøndelag Dag Hagen/Ketil Eide 
Sør-Trøndelag Roger Olsen 
Vestlandet Nord Geir Olav Øvreseth 
Hordaland Odd Helge Inderhaug / Sigurd Sørvig 
Rogaland Baard Birkeland 
Østlandet Roar Sætervoll 

 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Finnmark øst. 
Årshjul 2022  
TID Aktivitet Annet 

Mai Forberedelser til utstilling.  
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August Bretontreff i Neiden. Grilling og sosialt 

samvær. Vil være mulighet for å trene på Duer.

  

 

Oktober Treningssamling I felt med instruktør. Oppmøte 

i Tana. 

 

 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Finnmark vest. 
  

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Troms. 
Årshjul 2022 
TID Aktivitet Annet 

Januar 29.– 31.01: Treningssamling Arnøya. 

 

Forbehold om utvikling i Covid 19 

Søker kursmidler fra Studieforbundet 

Natur og Miljø 

Mai Onsdagssamlinger i Kroken 

Årsmøte.  

Dressur, apport, råd og vink 

DK gruppa deltar med minimum en 

representant 

Juni Utstillingstrening 

Vedlikehold av hytta på Brensholmen 

Ringtrening og klipp 

Juli Apporttrening med fokus på apportprøver 

 

Trening på alle disipliner både for UK og 

AK hunder 

August 05.- 07.08: Samling i Nordreisa 

Åpning av treningsterrenget på Brensholmen 

 

November Årsavslutning  Oppsummering av året, mat og drikke 

 

 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Nordland nord. 
DK gruppen har bestått av: 

• Hans Magnus Fjeldså  

• Børge Andreassen  

Generell beskrivelse av aktiviteten:  

Grunnet koronapandemien er dessverre alle planlagte arrangementer avlyst. Vi var uheldige 

med både restriksjoner lokalt og på landsbasis. Alle nye medlemmer er kontaktet fortløpende 

og informert om klubbens tilbud. Ser dessverre at de aller fleste som skaffer seg Breton ikke 

blir medlem i klubben. Mange har deltatt på utstillinger og prøver og vi har mange lovende 

hunder i distriktet.    

Gjennomførte aktiviteter 2021. 

Ingen aktiviteter gjennomført. 

  

Aktivitetsplan 2022 
TID Aktivitet Annet 

Januar Medlemsmøte Presentasjon fra styret. Videre aktiviteter 

Februar Treningssamling. Magnus Fjeldså ansvarlig 

April Trening aktivisering av hunder og hundeeiere  Heggmoen dressurområde. Vi starter etter 

påske en fast kveld i uka Magnus Fjeldså 

ansvarlig 

Mai Trening og aktivisering av hunder og 

hundeeiere 

 

Juni Trening og aktivisering av hunder og 

hundeeiere 

Vi avslutter når skoleferien starter 
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August Trening i fjellet ettermiddag midt i uka etter 21. 

august 

Magnus Fjeldså ansvarlig 

 

For DK gruppa i Nordland nord  

Hans Magnus Fjeldså. 

 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Nordland sør. 
Aktiviteter i 2021 ble begrenset. Treningssamling i som skulle vært arrangert i februar ble 

utsatt to ganger pga av vind og regn, det var ikke forsvarlig å gjennomføre. Apportkurs som 

var planlagt i juni ble koordinert med Rana JFF da de i tilfeldigvis kom på samme helg. 

Det er kommet flere nye Breton til distriktet, Breton er i vinden som aldri før. Men en del 

kommer utenom klubben som er vanskelig å fange opp. Prøvesesongen gikk stort sett som 

planlagt til tross for pandemien og flere av distriktet Breton klokken inn mange flotte premier. 

   

Årshjul 2022 
Tid Aktivitet 

Jan-feb Ringtrening i samarbeid med RanaJFF 

Feb Treningssamling høyfjell 

Mars Treningssamling høyfjell 

Mai Utstillingstrening i samarbeid med RanaJFF 

Apporttrening 

Juni Duetrening  

Okt Treningssamling høyfjell 

 
Ronny Vareide 

DK Nordland Sør 
 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Trøndelag nord. 
Sensommeren 2021 fikk vi etablert et nytt utvalg i Trøndelag Nord som er bestående av Ketil 

Eide(distriktskontakt), Tor Einar Jørgensen og Olav Lund. 

Vi rakk ikke å få til så mye aktivitet i 2021, men vi hadde en treningssamling på Lavland hos 

Bertil Nyheim. Bra med oppmøte med både erfarne og nybegynnere, trivelig stemning og litt 

vanskelig fugl. Odd Rossvold og undertegnede stilte som instruktører. 

Vi hadde også et planleggingsmøte for 2022 der vi satser på å få økt aktivitet med 

treningssamlinger på høyfjell vinter og høst samt lavland. Vi skal også arrangere en 2 dagers 

apportprøve i juli. Samtidig så tenker vi å få til noen samlinger med noen temaer og sosial 

hygge spredt utover året. 

 

Årshjul 2022  
TID Aktivitet Annet 

Januar Medlemsmøte Årsmøtesaker og temakveld  

Februar 18-20 feb. Treningshelg Lifjellet  

Sommer Diverse aktiviteter, apporttrening, hagleskyting  

Juli 01-04 jul. Landstreff Sandnes. 

09-10 jul. Apportprøve Levanger 

 

August Treningssamling Høyfjell  

Sept/okt Treningssamling Lavland. Nærøysund.  

 

For Trøndelag Nord 

Ketil Eide 
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Årsrapport 2021 NBK, distrikt Trøndelag sør. 
Året startet med en treningssamling i Meråker som ble avlyst p.g.a. speilblanke veier. Mye 

ulykker hadde allerede skjedd på E14 og vi anså det ikke som forsvarlig.  

4 mars arrangerte vi apportbevisprøve sammen med NGK, hvor alle de oppmøte breton klarte 

beviset.  

18/03 startet årets valp/nybegynnerkurs, denne gangen på Stokkmarka fuglehundsenter med 

rekordoppmøte. Hovedinstruktør var Rune Bergdal Eli, med hjelp fra Roger Thrane Olsen, 

Mari og Eirik Devik, Vegard Lillebø og Lindis Uthaug. Kurset startet med et lite foredrag om 

innlæringmetoder, treningsfilosofi og det å ha valp og unghund. Videre lærte ekvipasjene 

grunnleggende kommandoer og ble utfordret videre. Siste dag ble hundene introdusert for 

tamfugl, noe som falt i smak for både hund og fører.  

21/04 arrangerte vi utstillingstrening på Sandmoen. 14 ekvipasjer fordelt på 2 puljer stilte i 

ringen og fikk hjelp opp mot sesongstarten.  

05/05 hadde Mari og Eirik Devik, Vegard Lillebø og Lindis Uthaug miljøtreff på Byåsen med 

bra oppmøte, 15 stk hadde en sosial ettermiddag med god miljøtrening, populært initiativ.  

10/05 arrangerte vi igjen en apportbevisprøve sammen med NGK og igjen besto alle breton. 

Folk er flinke til å trene med sine hunder!  

29/06 ble suksessen miljøtreff gjentatt, denne gangen i Estenstadmarka med topp oppmøte 

igjen. Vi gikk tur opp til hytta og hadde en sosial ettermiddag med en god tur tilbake.  

Vi avsluttet året med treff og duecup 21/11 med 22 påmeldte hunder på cupen! Vi hadde et 

foredrag om ro i oppflukt og så begynte cupen. Vi avsluttet dagen med et diskusjonsforum 

hvor medlemmer allerede hadde sendt inn spørsmål anonymt og vi diskuterte de. 

Vinnere i duecupen ble: 

UK: 1. Iris  2. Rona 3. Melvin  

AK: 1. Robin 2. Flora 3. Solan  

 

Tusen takk til alle som har deltatt på aktivitetene våre og stilt opp. Vi har vært raseklubben i 

Midt-Norge som har mønstret flest på arrangement, så det er ikke alltid størrelsen som teller.  

 

Årshjul 2022  
TID Aktivitet Annet 

Februar Treningsdag i Meråker. 

Valp/Nybegynnerkurs. 

 

Mars RIO treningsdag.  

April Klubbmesterskap duecup vinter.  

Mai Apport trening.  

August RIO treningsdag.  

Oktober Klubbmesterskap duecup høst.  

November Fellesutstillinga Midt-Norge.  

 

Vennlig hilsen DK gruppa. 

 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Vestlandet nord. 
Årshjul 2022 

TID Aktivitet Annet 

Februar Treningssamling på Gaularfjellet. Blir gitt teoretisk info om føring av 

hund i fjellet og om jaktprøve, i tillegg til praktisk trening ute i fjellet. 

Meir Info om dette vil bli lagt ut på Facebooksida om få dagar. 

 

Mai Familietreff. Blir gitt teoretisk info om utstilling og praktisk trening, 

samt info og trening på apport. Sosial samling på kveldstid. Dato og 
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stad er ikkje bestemt. Blir annonsert i god tid før mai. Vil bli 

gjennomført over to dagar, truleg laurdag-->søndag 

 

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Hordaland. 
Årshjul 2022 
TID Aktivitet Annet 

Februar 4-6 februar. Treningssamling på Gaularfjellet sammen med Vestland 

Nord. Det blir gitt teoretisk info om føring av hund i fjellet, info om 

jaktprøver og praktisk trening av hund i fjellet.  

 

Februar  Dressurkurs? Åse Uglehus 41451858  

Februar 12 februar kl 12:00 blir det mulighet for å ta apportbevis på Ulven. 

Dommer blir Eigil Haug 

 

Mars 4-6 mars er det vinterprøve på Gaularfjellet .  

11-13 mars er det vinterprøve på Filefjell. 

18-21 mars er det vinterprøve på Geilo/Hallingdal Fuglehundklubb 

25-28 mars er det vinterprøve på Geilo/Buskerud Jff 

 

April I april blir det mulighet for trening av ro i oppflukt på H4 gården i 

Arna. Det tas høyde for 2 økter i april. Dato blir lagt ut på Facebook i 

forkant. 

 

Mai 28 mai arrangerer VFK utstilling på Myrbø Dyresenter  

Mai I mail blir det mulighet for trening av ro i oppflukt på H4 gården i 

Arna. Det tas høyde for 2 økter i april. Dato blir lagt ut på Facebook i 

forkant. 

 

Mai Apport trening på Ulven hver onsdag i regi av Olaf Hafstad. Detter 

trening for hunder som tenker å stille på apportprøve.  

Dette passer for 

hunder som kan 

apportere 

Mai I mai blir det mulighet for felles skyte trening med hagle på Kismul. 

Antatt en til to ganger i måneden avhengig av oppmøte/interesse. 

Dette er i regi av Arne Klingsheim som også stiller med råd og tips. 

 

Juni I mail blir det mulighet for trening av ro i oppflukt på H4 gården i 

Arna. Det tas høyde for 2 økter i april. Dato blir lagt ut på Facebook i 

forkant. 

 

Juni Apport trening på Ulven hver onsdag i regi av Olaf Hafstad. Detter 

trening for hunder som tenker å stille på apportprøve 

Dette passer for 

hunder som kan 

apportere 

Juni I juni blir det mulighet for felles skyte trening med hagle på Kismul. 

Antatt en til to ganger i måneden avhengig av oppmøte/interesse. 

Dette er i regi av Arne Klingsheim som også stiller med råd og tips. 

 

Juli I juli blir det mulighet for felles skyte trening med hagle på Kismul. 

Antatt en til to ganger i måneden avhengig av oppmøte/interesse. 

Dette er i regi av Arne Klingsheim som også stiller med råd og tips. 

 

August Ila sommeren kommer det ny forpakter på H4 gården i Arna. Uklart 

om det blir trening av ro i oppflukt i august. Info kommer på 

Facebook 

 

August Antatt Jaktprøve Hardangervidda?? Vestlandske 

Fuglehundklubb 

August Antatt Jaktprøve Geilo Hallingdal 

Fuglehundklubb 

August I august blir det mulighet for felles skyte trening med hagle på 

Kismul. Antatt en til to ganger i måneden avhengig av 

oppmøte/interesse. Dette er i regi av Arne Klingsheim som også 

stiller med råd og tips. 

 

September     

Oktober   
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Årsrapport 2021 NBK, distrikt Rogaland og Agder. 
Årshjul 2022 

TID Aktivitet Annet 

Mars Arrangerer vi treningssamling over to dager på høyfjell.  

Mai/Juni/August er det mulighet for å få bistand til trening på tamfugl.  

Juli Årets landstreff gjennomføres i Sauda.  

Årsrapport 2021 NBK, distrikt Østlandet. 
DK gruppen har bestått av: 

Det er flere som har vært involvert i ulike aktiviteter. Det er umulig å gi en fullstendig 

oversikt over alle bidragsytere. Noen bidrar mer enn andre men alle er positive til å stille opp 

når de blir spurt.  

Kjersti Quiller og Monica Tallhaug arrangerte et flott landstreff og nevnes derfor spesielt.  

Generell beskrivelse av aktiviteten:  

Aktiviteten gjennom året har vært rettet mot ulike grupper. Utstillingstreninger, dressurkurs, 

skytekurs og sosiale samlinger i tillegg til at vårt distrikt arrangerte landstreffet.  

Gjennomførte aktiviteter 2021. 

Vi har et relativt høyt aktivitetsnivå og alle aktiviteter oppført i årshjulet er i all hovedsak 

gjennomført. Dressurkurs, duecup, skytekurs, valpetreff/julebord og landstreff. For 

uttømmende liste henvises til årshjulet.   

Årshjul 2022: 
TID Aktivitet Annet 

Januar 

15. januar 

 

16. januar 

 

29. januar 

 

30. januar 

 

«Klar for vinterprøve»   

  grunnmodul, del 1 

«Klar for vinterprøve», modul 1, del 1 

Oppstart apportkurs 

Maks 8 deltakere 

 

«Klar for vinterprøve» ,  

grunnmodul, del 2 

 

Rakkelhanen kennel 

Kl. 10.00 – 14.00 

Rakkelhanen kennel  

Kl. 10.00 -14.00 

Instruktør: Øivind Andren’ 

Sted:   Sarpsborg 

Rakkelhanen kennel 

Kl. 10.00 – 14.00 

Februar 

12. februar 

 

13. februar 

 

27. februar 

 

«Klar for vinterprøve»,  modul 1, del 2 

 

«Klar for vinterprøve»,  modul 2, del 1 

 

«Klar for vinterprøve»,  modul 3, del 1 

 

Rakkelhanen kennel 

Kl. 10.00 – 14.00 

Rakkelhanen kennel 

Kl. 10.00 – 14.00 

Rakkelhanen kennel 

Kl. 10.00 – 14.00 

 Vintersamling  Kontaktperson: Stian Aaserud 

Mars 

Etter avtale 

 

Klar for vinterprøve»,  modul 3, del 1 

 

Rakkelhanen kennel 

Kl. 10.00 – 14.00 

April 

29. april 

 

Camp Villmark 

 

Lillestrøm 

Mai 

1. – 2. mai 

 

2. mai 

 

 

21. mai  

Camp Villmark 

Utstillingstrening  

Kl. 18.00 – Sted annonseres senere 

Fellesutstillingen 

 

 

Årsmøte Værnes 

Lillestrøm 

Instruktør: Milla Stav Nilsen 

 

Største fuglehundutstilling i Norge 

Kontaktperson: Monica Tallhaug 

Dommer: annonseres senere 

www.breton.no 

Juni 

Etter avtale  

 

 

 

Jaktskyting med hagle.  Praktisk kurs for de 

som vil bedre sine skyteferdigheter 

 

Instruktør: Ulf Flathen 

Sted: Svinndal Jeger og Fisk 
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4. 5. juni 

 

8. juni 

Kurs med to Herdag og Martin fra 

hundeskolen «Veiviseren» 

Duecup m/grilling   kl. 18.00 – 22.00 

Sarpsborg 

 

Tyritun fuglehundsenter,  

Enebakk  Kr. 400 

Juli 

1. – 3. juli 

 

 

Landstreff på Sauda 

Utstilling 

 

Dommer:  

August 

 

 

Klar for jakt og høstprøver 

 

Rakkelhanan kennel 

September   

Oktober   

November Et sosialt arrangement Kontaktperson: Roar Sætervoll 

For DK gruppa i Østlandet 

Roar Sætervoll 

Sak 4 – Regnskap 2021 
Blir oppdatert 

 

Revisjonsberetning.  
Blir oppdatert 

Sak 5 - Kontingent 2023, forslag fra styret 
 

Styret foreslår ingen endring av kontingenten for 2023 
 
Forslag til vedtak; Medlemskontingenten endres ikke. Satsene er som følger; hovedmedlem 
kr 500,-/år og for kollektivt innmeldte kr 250,-/år. Medlemskontingenten for medlemmer 
uten Fuglehunden kr 390,-/år. Medlemskontingent for familiemedlemmer er kr 110,-/år. 
Begrunnelse: Klubbens økonomi er god og det er pr d.d. ikke behov for å øke inntektene. 
 

Sak 6 - Saker fremmet til årsmøtet og styrets innstilling 
 

Sak 6.1 Fra Eivind Winther: Endring av kriterier for registrering på tispe og hann hundlista i 
Bretonbasen. 
Avlsplanens pkt 7 beskriver kriteriene for registrering av hund på tispe og hann hund lista i 
Bretonbasen. 
Dagens kriterier er: 
Hunden må ha tilstrekkelig jaktlig dokumentasjon (i Norge), som forutsetter minimum fire 
jaktprøvestarter og fire muligheter på fugl (egen + makkers stand i konkurranse med 
makker).  

o Det må være beregnet avlsindeks for alle tre egenskaper.  

o Hunden må være premiert på jaktprøve med minimum 3. premie UK/AK.  

o Hunden må være utstillingspremiert i brukshund, åpen, eller champion klasse.  

o NBKs krav om hoftekvalitet må være imøtekommet.  
Listen kan sorteres etter de enkelte indekser eller summen av disse. Listen oppdateres 
kontinuerlig og administreres av AR/ Datagruppa. 
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Formålet med listene er å være et hjelpemiddel for oppdretter som selv vil finne en 
parringspartner for sin hund. 
Med den relativt smale avlsbasen vi har, spesielt når det gjelder hann hunder, så medfører 
kravet om utstillingspremie en unødvendig reduksjon av individer på hann hund listen.  
Det er utfordrende å finne aktuelle avls hann hunder og det første stedet man ser etter 
kandidater er ofte på hann hund listen. En hund kan ha svært gode jaktlige egenskaper uten 
at den er utstillingspremiert. Det er en risiko for, og synd, at disse hundene ikke blir 
«oppdaget» av oppdrettere. På samme måte kan en hund med rasetypisk eksteriør ha 
mindre utviklede jaktlige egenskaper. 
 
Forslag: 

- Utstillingspremie fjernes som kriterie for å bli oppført på tispe og hann hund lista i 

Bretonbasen. 

- Det lages en egen sortering på om hunden har utstillingspremie eller ikke. 

Styrets innstilling: 

Styret foreslår følgende oppdatering av tekst i punktet om utstilling: 

- Hunden må være stilt på utstilling i BK eller AK klasse. 

 

Sak 6.2 Fra styret. Endring av vedtekter årets hund 
Styret fremmer forslag til årsmøtet på endring av gjennomføring av uttak til årets hund. Vi 
opplever at en del gode aktuelle kandidater ikke meldes inn. Vi ser behov for å sikre at gode 
kandidater meldes inn. 
Eier skal fortsatt ha hovedansvaret for å melde inn resultater til årets hund. 
 
Oppdatering til statuetter årets hund: 
6) Eier er ansvarlig for å melde inn resultater innen to uker etter siste tellende 
arrangement det aktuelle året. AR/Styret kan supplere med hunder som de ser ikke er 
rapportert inn, slik at vi sikrer et best mulig grunnlag for uttak av årets hund. 
 
Vi publiserer de tre beste i hver kategori, premiering til beste i hver kategori. 
 

Sak 6.3 fra Trygve Nordås: Statutter for Årets Breton. 
1. Ber om at årsmøte tar stilling til at "Statutter for Årets Breton" tas til vurdering. 

Foreslår at styret får mandat til å oppnevne en gruppe som skal komme med forslag til 

endringer/presisering av statutter, som da skal tas til votering ved neste årsmøte. 

Bakgrunn for dette forslag er at gjeldende statutter er noe upresist skrevet/presentert, bla. 

er ikke intensjonen klart skrevet inn i statuttene. 

Tolkninger av statuttene har dessverre ført til noe støy rundt enkelte av kåringene. Dette er 

uheldig og unødvendig. 

Statutter som klubben har, bla. disse, bør/må skrives slik at det ikke er tvil om intensjon og 

hvordan de skal brukes. 
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2. Forslag til ny Statutt for Årets Breton Kombinert. 

Hvis pkt.1 vedtas på årsmøte 2022, strykes dette pkt 2, og dette forslag går inn som innspill 

til den gruppe som blir oppnevnt av styre i pkt 1.  

Forslag til endring av statutt for Årets Breton Kombinert: 

4) Årets Breton Kombinert. 

Intensjon: 

Kåre den Breton i NBK som har best kombinertresultater i Norge i kalenderåret. Kun 

kombinertresultater (Fullkombinert og samlekombinert) gjelder for denne kåringen. 

Hundene tildeles poeng etter skalaen for championatpoeng til norsk jaktchampionat. 

Unntak: 

Maksgrense for kombinert championatpoeng. 

Da vi her skal kåre den hund som har best kombinertresultater i løpet av kalenderåret, 

avviker vi fra denne regel og godtar samtlige 1. premier kombinert som oppnås i 

kalenderåret, i vår kåring.  

 

Vinner: 

Vinner er den hund som har oppnådd flest championat-poeng i kalenderåret. 

 

Merknad 1: 

Dersom 2 eller flere hunder har likt antall championat-poeng, vinner den hund med flest 

1.premier.  

Ved fortsatt likhet, benyttes «Merknad 2», for å skille de hundene som står likt mht. 

championat-poeng og «Merknad 1». 

 

Merknad 2: 

Dersom ingen hund oppnår championat-poeng på kombinertprøver et år, flyttes kåringen 

ned til høyeste premiegrad kombinert som er oppnådd.  

Dvs at 2.premier (eller 3.premier hvis 2.premier ikke er oppnådd/2.premier ikke kan skille 

hundene), blir avgjørende. 

 

Tabell 1: 

2.(/3.) AK fullkombinert 5 poeng 

2.(/3.) AK samlekombinert 4 poeng  

2.(/3.) UK fullkombinert 4 poeng  

2.(/3.) UK samlekombinert 3 poeng  

2.(/3.) VK samlekombinert. Minimum 4 poeng. 

            (Blir høyere hvis VK-jaktprøve kvalifiserer for mer enn 3 championat-poeng). 

Vinner er den hund som har oppnådd flest poeng i henhold til tabell 1. 
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Dersom 2 eller flere hunder har likt antall poeng ihht. tabell 1, vinner den hund med flest 2. 

premier. Ved fortsatt likhet etter å ha sammenlignet 2.premier, sammenlignes de hundene 

som ligger likt etter dette på samme måte, da mht. 3.premier. Hvis det fortsatt ikke er mulig 

å skille hundene vinner yngste hund. 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på at forslag 1 vedtas, og at det nedsettes et utvalg for å gå igjennom 

statuttene for årets breton. 

 

Sak 6.4 fra Jan Bjarte Skrøppa. Uttak til NM lag: 
 
I reglane for uttak til NM-lag er det ikkje lagt godt nok til grunn for at hundane som skal 
vurderast opp mot uttaket, faktisk er i god form og taklar den aktuelle prøveforma som gjeld 
for uttaket den aktuelle sesongen. 
Dvs: 
- høgfjell haust 
- lågland 
- høgfjell vinter 
 
Derfor foreslår ein denne teksten innlagt, heilt til slutt, i det som allerede står i reglane: 
 
"I dei tilfella påmeldinga/interessa for lagdeltakelse er så stor at det er fleire antal innmeldte 
kandidatar enn kva som er aktuelt for NBK å melde på lagkonkurransen, vil dei hundane som 
er dokumentert til å være i god form på aktuelt tidspunkt og i aktuell prøvegrein bli 
prioritert. 
Derfor vil det i tillegg til overnemnte reglar for poenggivelse være eit krav om at hundar med 
1AK eller VK premie i den pågåande sesongen i aktuell prøvegrein blir prioritert.  
 
Når det gjeld at 1AK skal gjelde, så må hunden frå tidlegare ha innenta premie i VK på 
høgfjell eller lågland, slik at den såleis viser å ha erfaring i VK." 
 
Ein vil med desse tillegga være trygg på at aktuelle hundar som stiller til start for klubben er i 
ein så god form som ein forventar og samstundes har erfaring frå konkurranseklassen og frå 
gjeldande prøveform. 
 
 
Styrets innstilling: 

Styret ser behovet for enkelte presiseringer i reglene for uttak for NM Lag, og støtter også 

tanken om at hunder som har vist at de er i form i aktuell prøvegren / sesong tas ut. Styret 

fremmer et eget alternativt forslag på korrigeringer av reglene som følger: 

Kriterier for de ulike disiplinene: 
Høst: Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell/lavland høst 
året før (ganget med en) vinter samme år (ganget med to) og høyfjell høst (ganget med tre). 
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Aktuell hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 
1 AK teller. 

Vinter: Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på vinter høyfjell året før 
(ganget med en) høst høyfjell/lavland (ganget med to) og vinter samme år (ganget med tre). 
Aktuell hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 
1 AK teller. 

Lavland: Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell/lavland året 

før (ganget med en) vinter høyfjell (ganget med to) høyfjell/lavland samme år (ganget med 

tre). Laget skal primært bestå av hunder med 1AK eller VK premie lavland inneværende eller 

2 foregående år. Aktuell hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende 

sesong. Kun en 1 AK teller.(Tilleggs tekst) 

 

Sak 6.5 Fra styret. Endring av vedtekter Elitehunder  
Det føyes til ett nytt kulepunkt relatert til anmerkning for uønsket adferd. 
• Hunden skal ikke ha NKK karantene for start på prøve/utstilling pga. uønsket adferd 
på jaktprøve eller utstilling. Ved tidsbegrenset utestenging kan hunden godtas som Elitehund 
etter 5 nye starter i samme gren som anmerkningen ble gitt, uten nye anmerkninger.  
 
Oppdaterte krav for elitehund: 
 
Krav for å bli Elitehund i NBK: 

 Eier skal være medlem i NBK 
 Hunden skal ha oppnådd 1. AK eller VK-premiering på jaktprøve i Norge 
 Hunden skal ha oppnådd 1 BK, 1 AK eller Very Good eller bedre i AK eller BK på 

utstilling i Norge. 
 Hundens hoftestatus skal være kjent, enten som HQ-tall eller som HD-diagnose 
 Hunden skal ikke ha NKK karantene for start på prøve/utstilling pga. uønsket adferd 

på jaktprøve eller utstilling. Ved tidsbegrenset utestenging kan hunden godtas som 
Elitehund etter 5 nye starter i samme gren som anmerkningen ble gitt, uten nye 
anmerkninger. 

 Hunden blir strøket i registret når den passerer 10 år 
 Fjerning av hunder fra registret kan utføres av styret etter vurdering 
 Eier er selv ansvarlig for å henvende seg til klubbens avlsråd for å få vurdert om 

hunden fyller kravet til Elitehund 
 

Sak 6.6 Fra styret. Oppdretterlista. 
Vi ønsker å tydeliggjøre kriteriene for å kunne stå på oppdretterlista på breton.no. Krav for å 
stå på oppdretterlista på nettsidene: 

- Oppdretter må være medlem i NBK. 
- Oppdretter må ha et FCI godkjent kennelnavn. 
- Valper må registreres hos NKK, eller tilsvarende FCI godkjent stambokfører. 
- Avlstisper skal være dokumentert på Jaktprøve og utstilling. 
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- Avl må skje i henhold til NKKs etiske retningslinjer. 
- Oppdretter kan fjernes fra lista ved vedtak i styret. 

Oppdretter melder selv inn ønske om å stå på oppdretterlista. 

 

Sak 6.7 Fra styret. Bruk av HQ metoden avsluttes. 
Andelen av HD - røntgede hunder som får avlest HQ tall har blitt for lav til at HQ – indeks kan 
beregnes med rimelig grad av sikkerhet. Dette til tross for oppfordringer til eiere om å sende 
inn bilder til HQ avlesing.  
 
Videre har rapporten «Hoftehelse og Hip Quality» fra februar 2021 følgende konklusjon: 
 
Arbeidsgruppa vurderer det som lite sannsynlig at videre bruk av HQ-tall og HQ-indekser 
vil gi bedre effekt i avlsarbeidet knyttet til hofter enn bruk av NKKs HD-kategorier og HD-
indeks. Begrunnelsen for dette er både av praktisk og faglig art: 

o Hundens eier må selv sørge for oversending av røntgenbilder til HQ-
avlesning. Det innebærer risiko for at færre hunder vil få HQ-tall og 
sikkerheten i indeksen blir lavere. 

o Avlesningsmetoden for HQ ikke er så objektiv som forutsatt. 
o Det må etableres et bedre system for anke enn i dag. Dette vil kreve 

betydelig flere ressurser. NKK er allerede tilknyttet et nordisk ankepanel der 
innsendte bilder vurderes av tre uavhengige avlesere (NKK-rapport, side 10). 

o Den praktiske betydningen av eventuell høyere arvbarhet for HQ er usikker. 
o For å beregne indekser trengs avanserte dataprogrammer og kompetanse 

innen avlsteori og statistikk. Det er en krevende oppgave å håndtere dette 
for en raseklubb alene over en lang tidsperiode, selv med dedikerte og 
ressurssterke medlemmer. 

o HQ-metoden er fortsatt lite dokumentert. Den har heller ikke oppnådd 
særlig stor utbredelse. 

o Innføring av NKKs indeksberegning fra 2008 oppveier, et godt stykke på vei, 
ulempene med grovinndeling i HD-kategorier framfor en kontinuerlig HQ-
skala. 

o Stadige diskusjoner rundt ulike systemer for vurdering av hoftekvalitet, 
samt hyppige endringer av avlskriterier for hofter, risikerer å svekke 
medlemmenes tillit til klubben og lojaliteten til avlsarbeidet. 
 

På bakgrunn av dette vil styret anbefale at vi avslutter arbeidet med HQ avlesing og 
beregning av HQ-indeks. Styret vil i stedet anbefale å gå over til å benytte NKKs HD-indeks. 
Desto flere breton med kjent HD – status, desto mer treffsikker HD – indeks. Styret anbefaler 
derfor å fortsette arbeidet for at flest mulig breton skal få dokumentert HD – status. 
 

Sak 6.8 Fra styret. Oppdatering av avlsplanen basert på sak 6.7 
Se vedlagt oppdatert avlsplan 
 

Sak 7 – Budsjett 2022 
Oppdatering kommer. 
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Sak 8 – Valg 
  
SAK 8 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK. mai 2022. 
 
Valgkomiteen har som NBKs Driftskonsept og prosedyrer tilsier, fulgt det sittende 
tillitspersonell i NBK i sitt virke. Valgkomiteen har hatt 4 møter i 2021, alle på skype. I tillegg 
har det vært en del e-post korrespondanse mellom oss i valgkomiteen. I tillegg har det vært 
noen hyggelig tlf. til medlemmer i NBK. 
 
Tillitspersonene valgt av årsmøtet, gjør etter beste evne en god gjerning for klubben. 
Klubben har som policy at habile tillitspersoner står/er 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 
Kasserer  
Sekretær 
 
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 21. mai 2022: 
 
Styret: 
Anders Ellefsen                   Leder            Tar gjenvalg for 1 år 
Inger-Lise Ingdal                 Nesteleder   Tar gjenvalg for 1 år 
Tor Einar Jørgensen                                  Tar gjenvalg for 2 år 
Cherry Einvik                                              Ikke på valg 
Steinar Skogli                                             Ny-Velges for 2 år                                
Jan Linstad                                                  Ikke på valg                                
Kurt Landau                                                Ikke på valg 
        
Vara: 
Ragnhild Ostad Fjær                                Tar gjenvalg for 1 år 
Ulrik Johnsen                                            Tar gjenvalg for 1 år 
 
Valgkomiteen ber om at styret konstituerer seg etter at valg er foretatt på årsmøtet. 
 
Samtlige foreslåtte er forespurt og har takket ja. 
 
Revisorer: 
Sveinung Hartvedt                          Ny-Velges for 2 år                                
Kenneth Sveen                                Tar gjenvalg for 2 år 
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Varamedlem  
Joakim Haugen                                 Tar gjenvalg for 1 år 
 
 
 
Styrets innstilling til ny valgkomite 
 
Andreas Jørgensen, Ny (2022-2023) 
Martin Haugestad, Gjenstår 1 år (2022) 
Kenneth Sveen, Gjenstår 1 år (2022) 
 
Vara:  
Eivind Winter, Gjenvalg for 1 år (2022) 
 
Alle nye er forespurt og takket ja. 
 
Presentasjon av valgkomiteens forslag til nye medlemmer: 
 
Jeg heter Steinar er 56 år og bor på Halsa i Salten sammen med samboeren min Eva gjennom 
30 år. Sammen har vi 2 gutter på 24 og 33 år. Jobber som snekker hos Halsa Bygg. 
Jeg har vært friluftsmenneske hele livet. Aktiv jeger i 25 år. Interessen for fuglehund fikk jeg 
da jeg jaktet med broren min som har Gordonsetter. Vi fikk vår første Bretontispe, Aila, i 
2009 hos Valhall kennel. Etter 5 år kom den neste Bretontispe, Iris, fra Kennel Tinderypen. 
Etter hvert startet vi vår eget lille oppdrett som har fått navnet Kennel Ruffedalen. Iris har 
hatt to flotte kull. Av det første kullet beholdt vi en tispe selv som heter Tindra. Tindra har 
hatt sitt første kull nå i sommer. Av det andre kullet til Iris har vi beholdt en guttevalp som 
heter Lord. Han er 4 mnd. nå. 
Da jeg er veldig opptatt av fuglehunder startet jeg for 3 år siden på dommerutdannelsen. Jeg 
ble autorisert august i år. Veldig spennende og en fantastisk flott hobby. 
 


