NORSK BRETON KLUBB
Stiftet i Bergen 25. februar 1957

www.breton.no
20. mai 2022

Referat styremøte 20.5.2022

.
Avholdt via epost, telefon og direkte samtaler.
Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Cherry Einvik, Jan Linstad, Kurt Landau,
Ragnhild Ostad Fjær, Jarle Berentzen
Referent: Tor Einar Jørgensen
Forfall: Anders Ellefsen
Nye saker:
SAK 1/22 Æresmedlemskap.
Anders Ellefsen foreslås som æresmedlem.
Anders ble medlem av Norsk breton klubb da Hege Ellefsen kjøpte deres første breton, Kiwi,
fra Willy Bråthen i 1988.
Fra første stund har han engasjert seg i utviklingen og forbedringen av rasens jaktlige
egenskaper gjennom sitt eget og kona Hege sitt oppdrett med kennelnavnet Orreskogen. Her
henter han viktige gener fra Europa som setter sine spor her hjemme. Bl.a. som Orreskogens
Røm, den første breton som blir vinner av Norsk Derby og Rjukan Grand Prix i 2011.

På jaktprøver er han en fast deltager på høyfjell og lavland. Hans hunder og oppdrett hevder
seg meget godt i Vinnerklassen og er nærmest faste representanter på NM-lag med flere NM
titler.

Hans engasjement i klubben begynte i Østlandsavdelingen hvor han organiserte og ledet
trenings samlinger og Landsmøtene når disse var på Østlandet. Dette medførte at
Østlandsavdelingen ble en foregangsgruppe for aktiviteter. Som FKF Fase 3 instruktør har
han også påtatt seg oppgaven med utdannelsen av fremtidige fuglehund instruktører. I
styresammenheng har han vært mangeårig medlem av valgkomiteen og senere leder av
avlsrådet. I 2021 tok han på seg oppgaven som leder av klubben.

Anders’ kunnskaper og kjennskaper til det som rører seg i miljøet samt hans sosiale
kompetanse medvirker til at takhøyden og samholdet i NBK er meget godt, også når det
stormer kraftig. NBK skal være glad for å ha et så engasjert medlem med stor
gjennomføringsevne i sin midte.

Anders Ellefsen vil være person som NBK er stolt over å kunne ha som Æresmedlem.
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Innstilles av:

.

Svein Hjelle (sign) og Lars Farnes (sign).
Etter en gjennomgang i styret ( minus Anders), på telefon, epost og samtaler, så blir
Æresmedlemskap anbefalt av styret.
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