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BRETON-INFO 
 

med 

 

innkalling til årsmøte 

 

lørdag 11. februar 2023 på X-meeting point Sjetten kl 

16.00 

 

  

 
 

Årets Breton kombinert 

Rypleja´s CN Nova 

Årets Breton Unghund 

Orreskogen´s Pan 

  

Årets Breton Jaktprøve 

N JCH Tråslettens Øder 
Årets Breton utstilling 

Vanity Herbe 
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Endringslogg: 

Publisert 27.01.2023 

Oppdatert 28.01: Oppdatert datagruppen og lagt til årsrapport DK østlandet 

Oppdatert 01.02: Lagt inn forslag på ny valgkomite, regnskap, budsjett, revisjonsberetning, 

vedlegg til sak 8.4 

Oppdatert 03.02: Oppdatert Championater, andre titler og Elitehunder   
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ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB lørdag 11. februar 2023 
 

Styret inviterer til årsmøte på X-meeting point Sjetten lørdag den 11. februar 2023 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 Inger-Lise Ingdal,  ingdal14@gmail.com 

Pris enkeltrom inkl. frokost kr 985,- 

Pris dobbeltrom inkl frokost kr 1270,- 

Pris for middag kr 440,- 

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: 

 

Lørdag: 

10:00 Møtestart og vel møtt. 

10:10 Orientering om utvikling jaktegenskaper på breton, og litt om helse 

11:30 Lunch 

12:30 TV prosjektet/HD avlesing, Jon Andre Berg og Tina Trangerud 

14:00 Kaffepause 

14:30 Ordet fritt, hva ønsker du av NBK 

15:30 Registrering av fullmakter 

16:00 Årsmøtet 

19:30 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:ingdal14@gmail.com
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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 5 - Årsberetninger 

Årsberetning styret 2022. 
Styret har bestått av 
Leder Anders Ellefsen, nestleder Inger-Lise Ingdal, kasserer Jan Linstad, sekretær Tor Einar 
Jørgensen, styremedlemmer Kurt Landau, Cherry Einvik og Steinar Skogli. 
Vararepresentanter: Ragnhild Ostad Fjær og Ulrik Johnsen. 
 
Valgkomite: Leder Kenneth Sveen, Andreas Jørgensen, Martin Haugestad og Eivind Winther 
Revisor: Sveinung Hartvedt og Kenneth Sveen, vara Joakim Haugen. 
 
Styreutnevnte komiteer og ansvarsområder: 
Avlsrådet: Morten Løken (leder), Freddy Lillevik, Ulrik Johnsen og Ander Fleskheller 
Datautvalget: Ørjan Wilhelmsen, Arne Klingsheim, Halvor Aasen, Kenneth Sveen og Kristel 
Marie Pedersen 
Web gruppen: Andreas R Lindheim (leder), Randi Mathisen, 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: Steinar Skogli 
Nettbutikken: Kurt Landau 
Utenlandskontakt: Lars Farnes 
Sponsoransvarlig: Kurt Landau 
 
Styrets arbeid i 2022 
Styret fortsatte i 2022 arbeidet med å få på plass gode arbeidsrutiner og fungerende utvalg. 
Fokus har vært å få på plass gode rutiner i klubbens drift.  
 
Styret har i 2022 arbeidet med ordinær drift av klubben.  

 Fortsette samarbeidet 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. 
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 Som følge av forrige årsmøte sitt vedtak om å avslutte HQ prosjektet, så er det 
gjennomført endringer i Bretonbasen og på diverse sider/dokumenter på Web for å 
tilpasse til bruk av HD indekser. 

 NBK er i dialog med ABC (American Brittany Club) vedr splittelse av ABC og AKC (AKC 
Epagneul Breton Club of America). Dette for å unngå en splittelse som medfører at det 
etableres to raser i USA. Dette vil i så tilfelle redusere tilgangen til avlsmateriale fra USA. 

 
Medlemsutviklingen i NBK er positiv 
- Desember 2018: 1023 
- Desember 2019: 1048 
- Desember 2020: 1080 
- Desember 2021: 1275 
- Desember 2022: 1349 
 
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 2022 rapportert direkte til styret. 
 
Styret har avholdt 8 styremøter siden årsmøtet i mai, og behandlet 33 saker. Møtene er 
avholdt på Skype. I november ble det gjennomført en fysisk fellessamling for styret, AR, data, 
Web og revisorer. Dagen ble brukt til å gjennomgå klubbens driftskonsept, med fokus på de 
enkelte gruppenes oppgaver og grenseoppgang mellom gruppene. Revisorene var invitert 
med for å ha fokus på regnskap og bilagsføring, i lys av gjentagende kommentarer rundt 
dette fra revisorene ved årsmøtene. Det var også satt av god tid til gjennomgang av HD 
problematikk, og status på LTV prosjektet. 
 
Æresmedlemmer. 
Klubben fikk to nye æresmedlemmer under årsmøtet i mai 2022. 
Anders Ellefsen og Gunnar Handberg 
Klubben har nå 5 æresmedlemmer: Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen, Nils B Skaar, 
Anders Ellefsen og Gunnar Handberg. 
 
Kjell Engen ble tildelt klubbens gullmerke under årsmøtet i mai 2022. 
 
 
Jan Lindstad  Anders Ellefsen Inger-Lise Ingdal  Steinar Skogli  
 
Ragnhild Ostad Fjær Ulrik Johnsen  Kurt Landau   Tor Einar Jørgensen 
 
Cherry Einvik 
 
 

Årsrapport fra avlsrådet 2022. 
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Avlsrådet har i første del av 2022 bestått av Anders Ellefsen og Hege Hukkelberg Tidemann. 

Sommeren 2022 tok Morten Løken, Ulrik Johnsen og Freddy Lillevik over. Mot slutten av 

2022 har også Andrè Fleskheller kommet inn for å bidra. Gjennom året har det blitt avholdt 

møter på teams ved behov for å behandle saker som er meldt inn. 

 

Hoveddelen av avlsrådets arbeid har vært å behandle forespørsler på parringer og ønsker om 

forslag til parringspartner. Til denne jobben har avlsrådet klubbens avlsplan som 

utgangspunkt. I tillegg går det også med en del tid til å holde kullsidene og annonser der 

oppdaterte.  

I starten av året har det vært moderat-lav aktivitet på kullsiden, men mot slutten av året og 

spesielt etter jaktsesongen har gått mot hell har det kommet inn veldig mange forespørsler.  

Totalt har avlsrådet mottatt 39 forespørsler om kull i henhold til avlsplan. Det har vært 

tilstrebet at forespørslene blir svart ut innen 1-2 uker, og gjerne med 2-3 forslag på 

parringspartner. 6 kull har blitt avslått som følge av at de har vært i konflikt med avlsplanen 

og de rammer den gir avlsrådet har.  

 

I tillegg til avlsforespørsler mottar avlsrådet en del henvendelser både på telefon, mail og mer 

uformelt via sosiale medier og lignende. Det er vanskelig å holde en statistikk på akkurat 

disse, men vi opplever at avlsrådet benyttes av medlemmer i tankeprosessen rundt å sette kull 

på tispen sin.  

 

Hannhundliste i bretonbasen 

I Bretonbasen ligger det en hannhund liste som aktivt brukes av både AR og av tispeeiere for 

å finne parings makker til sine tisper. Dessverre er det et begrenset antall hannhunder på listen 

og vår oppfordring til ALLE med hannhund er å stille hunden på jaktprøve og utstilling. Det 

er mange som mangler bare en eller to starter for at hunden skal bli i henhold til dagens 

avlsplan og bli oppført på listen. Dersom du har en hannhund som kan være aktuell ønsker vi 

gjerne at du tar kontakt med oss for å få vurdert om den bør stå på listen.  

Vi ser også at det er mange tisper der det ofte ikke er mange starter som skal til før de er 

dokumentert i henhold til dagens avlsplan. 

 

LTV 

Det er for tiden også mye fokus også på TV (transitional verterbra), og kravet for godkjenning 

av kull er at 1 av hundene er bekreftet fri for TV. Dersom TV status er ukjent for begge 

hundene så kan eier av den ene (eller begge) hund(ene) gi tillatelse til NBK å få dette avlest 

fra eksisterende HD bilder. Denne avlesingen gjøres av NKK. Det er aldri feil å vite LTV 

status på begge hundene. 

 

HD  

AR syns andelen hunder med HD i rasen vår er foruroligende høy, og etterstreber derfor å 

sette sammen kombinasjoner med så høy HD indeks som mulig. For eksempel vil en paring 

med 200 i total HD indeks statistisk sett forventes til å gi rundt 47% HD, mens en paring med 

220 i HD indeks forventes å gi vesentlig lavere HD. 

I 2021 ble det født 363 bretoner, av disse er 166 HD røntget som gir en hd røntging på 45,7% 

som vi synes er alt for lav. Av disse er 54,8% hd frie hunder. Hundene som er født i 2022 er 

ikke røntget enda pga alder.  

 

Se tabell under fra 2008-2022 
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Championater og andre titler godkjent i 2022 

 

NO50707/16 Neidenjegerens Frisk 

Bris 

Norsk Jakt 

Champion 

Trane, Ingvild Dahl 

NO59125/17 Tråsletten's Øder Norsk Jakt 

Champion 

Skaar, Nils B 

NO32293/18 Eros frå Sylvhødn Norsk 

Utstillingschampion 

Larsen, Kent Rune 

NO33200/18 Jokvanto's Lille-

Bøtta 

Norsk 

Utstillingschampion 

Johansen, Heidi 

Mathilde 
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NO33205/18 Jokvanto's Skaidi Norsk 

Utstillingschampion 

Johnsen, Oskar R B 

SE43451/2018 Stor-Tångens Jack Norsk 

Utstillingschampion 

Svanberg Ove 

C.I.B. N SE UCH 
NO51071/16 

Kamvatet’s Fant Svensk 

Utstillingschampion 

Rune Bergdal Eli 

N DK UCH DKV-22 

NO44701/17 

Trollkjerkas Miss 

Aisha 

Dansk Vinner 22 Pål Thoresen 

NJV-22 

NO58252/21 

Isvinds Bombay 

Saphire 

Norsk Junior Vinner 

22 

Milla Stav Nilsen 

NJV-21 NV-21-22 

HEW-21 FIV-21 

NO44456/20 

Isvinds Havana 

Passion 

Norsk Vinner 22 Milla Stav Nilsen 

NJV-22 

NO38790/21 

Lokkeberget’s Mr. 

Falk 

Norsk Junior Vinner 

22 

Pål Thoresen 

DKV-22 

NO39458/20 

Vanity Gautier Dansk Vinner 22 Kenneth Langaard 

NO32430/18 Rypkleppens G Indi Rallylydighet klasse 

2 

Vassbotn, Aina 

NO32430/18 Rypkleppens G Indi Smeller 1                                              Vassbotn, Aina 

 

 Elitehunder utnevnt i 2022: 

  

N UCH N J(K)CH  

N JCH NO50707/16 

Neidenjegerens Frisk Bris Ingvild Dahl Trane / John Arnt 

Arvola 

NO39644/18 Storsnasens Pan Iver Aune 

NO54980/13 Vinterfjellets BP Pippen Heidi Johnsen / Kurt Landau 

NO34245/19 Kvikksteps D - BackUp Per Einar / Karianne Bakke 

NO43693/17 Solfallias EA Nynne Nutella Kristin Bakke / Tore Thomas 

Dukefoss 

NO34848/16 Tromsørypa's TS Zarek Mats Clausen Furu 

NO57552/18 Heggskogens NO Elli Frank / Christina Dahl 

NO35081/20 Rudiger av Valhall Randi Christin Mathisen / Lars 

Helge Andreassen 

NO52170/19 Kamvatnet's Bonnie Henning Mortensen / Maiken 

Daniloff Monsen 

NO52915/19 Kruttåsen's O'Bea Birgitte M Tronshaug / Kåre Ola 

Botnan 

NO60183/17 Norberta av Valhall Randi Christin Smith 

NO46224/18 Ismenningens F - Ruff Erle Beate Nordbotn / Odd Rosvoll 

NO59126/17 Tråsletten's Øy-kjerringa Åge Johan Lekanger / Linn Olsson 

NO42108/19 Viva Yngve Tveit 

SE34715/2014 Vakkuniva-Tarzans T/S Tara Joachim Almgren 

N JCH NO59125/17 Tråslettens Øder Nils B. Skaar 

NO56303/17 Tinderypens Dana Lina Haugen Solstad 

NO56978/18 Orreskogens Eva Hege / Anders Ellefsen 

 

Styrets orientering til årsmøte fra aktiviteter i distriktene. 



 

Side 12  Oppdatert 03.02.2023 

 

 

Intern 

Distriktskontakter i 2022 
Finnmark Øst Ingvild Dahl Trane 
Finnmark Vest Gunnar Guttormsen / Ingvild Knutsen 
Troms Eivind Winther 
Nordland Nord Hans Magnus Fjeldså 
Nordland Sør Ronny Vareide 
Nord-Trøndelag Ketil Eide 
Sør-Trøndelag Rune Bergdal Eli 
Vestlandet Nord Jan Bjarte Skrøppa 
Hordaland Sigurd Sørvig 
Rogaland Baard Birkeland 
Østlandet Roar Sætervoll / Tone Merete Øvergård 

 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Finnmark øst. 
DK gruppen har bestått av: 

- Ingvild Dahl Trane 
- Kent Rune Larsen 
- Hanna Hoel 

 
I 2022 har det vært veldig god tilvekst av Breton i Øst- Finnmark. Vi ser på alle arrangement, prøver 

og utstillinger som arrangeres her i området at det er mange som kommer med Breton.  

Vi er en liten avdeling med lange avstander, der flere av medlemmene bor litt spredt. Alle 

aktivitetene har i 2022 blitt gjennomført i Sør-Varanger der miljøet er størst. Vi vil i 2023 forsøke å få 

opp aktiviteten også utenfor Sør-Varanger.    

Flere av hundene fra Øst-Finnmark har gjort det bra både på jaktprøver, apportprøver og på 

utstillinger. Flere av hundene har i tillegg ferske Bretoneiere som har sin første fuglehund så det 

jobbes godt.  

Spesielt unghundene her i distriktet har hatt ett usedvanlig godt år. I Alta vant Øyvind Bjørklund og 

Hagelklumpens Elli Arctic Cup finalen. Deretter fikk Kent Rune Larsen og Orreskogen’s Pan 2.plass i 

Norsk Derby finalen i et år der det var rekord høy deltakelse. I tillegg var John Arnt Arvola og 

Rypleja’s CN Hedda med i begge disse finalene.  

Gjennomførte aktiviteter 2022. 

Fellestrening Neiden: 
Den 26. Februar ble det arrangert felttrening i Neiden. Øyvind Bjørklund var med som instruktør.  
 
Klipp og tips utstilling:  
02. Juni hadde Bretonklubben i samarbeid med Sør-Varanger JFF en ettermiddag med klipp og tips til 
utstilling. Vi var samlet til erfaringsutveksling på JFF sin foreningshytte.  

  
Grillkveld med duetrening og duecup: 
09 august ble det arrangert Grillkveld i Neiden. De som ønsket kunne trene på duer og vi hadde en 
uhøytidelig duecup. Trivelig ettermiddag med godt oppmøte.  
  
Fellestreninger i terrenget:  
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Noen ettermiddager i august har det vært arrangert fellestreninger i felt forskjellige plasser i Sør-
Varanger. Godt oppmøte og ønske om flere slike treninger.  

 
Aktivitetsplan 2023 

 TID  Aktivitet  Annet 

 Februar  Fellestrening i felt, Sør-Varanger   

 Mai  Apport trening , Sør-Varanger   

 August  Fellestrening felt, ukedager i Tana og Sør-
Varanger 

  

 Trening i felt, Helg, Tana 

  

 September  Fellestrening felt, ukedager i Tana og Sør-
Varanger 

  

 
29.12.22 
For DK gruppa i Øst-Finnmark 
Ingvild Dahl Trane 

 

 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Finnmark vest. 
  

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Troms. 
DK gruppen har bestått av: 

- Eivind Winther       Per J Skjæran          Jan Erik Jensen       Kjell Engen 

 
Generell beskrivelse av aktiviteten i 2022:  
NBK Troms har gjennomført de faste aktivitetene fordelt over året. Dessverre har vi ikke greid 
å følge opp onsdagssamlingene i Kroken, og dette må vi få et bedre system på i 2023. 
Treningssamlinga på Arnøya og også sommersamlinga i Nordreisa var vellykket med stor 
deltakelse også i 2022.  
Flere bretoner fra vårt distrikt er stilt på prøver både vinter og høst i nærområde, men også i 
de større nasjonale prøvene som NM høst og vinter, og NM skog og har hevdet seg godt med 
finaledeltakelse.  
Hunder og førere er på jaktprøver i 2022 premiert 8 ganger i UK, 24 ganger i AK, 12 ganger i 
VK, 2 ganger på skog. I tillegg 5 ganger i apportprøver. 
Utstillinger er også blitt besøkt flittig og hunder har fått sitt eksteriør bedømt, og noen bedre 
likt enn andre av de ulike dommerne.  
 
Gjennomførte aktiviteter 2022. 

Treningssamling Arnøya 24 deltakere.  

Utstillingstrening  

Apporttrening  

Individuell og gruppeoppfølging 
unghunder med eiere. 

Oppdretter har fulgt opp egne valpekjøpere ut over 
året med grunn- og jaktdressur. 

Sommer samling i Nordreisa 
 

«All time hight» med 48 deltakere og ca 40  hunder. 
Flott vær, god stemning og godt utbytte.  
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Rypetaksering Brensholmen Vellykket taksering men svært lite fugl. 
 

Aktivitetsplan 2023 

TID Aktivitet Annet 

Januar Treningssamling Arnøya Søker kursmidler fra 
Studieforbundet Natur og Miljø 

Mai Onsdagssamlinger i Kroken Møteplass nye og etablerte 
medlemmer. Sosialt, dressur, råd og 
veiledning. 

Juni Utstillingstrening Ringtrening. 

Juli Apporttrening med fokus på 
apportprøver 

Trening på alle disipliner både for UK 
og AK hunder 

August - Sommer samling i Nordreisa 
- Taksering Brensholmen 

 

 
2. januar 2023  
For DK gruppa i Troms 
Eivind Winther  

 
 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Nordland nord. 
 
Aktivitetskalender 2023 for NBK Nordland nord 

Tid Aktivitet Annet 

Januar   

Februar 

 

-Medlemsmøte Bodø Info om klubben innspill og ønsker 

fra medlemmer 

Mars 

 

-Treningssamling/Føring av hund  

April   

Mai   

Juni   

Juli   

August   

September   

Oktober 

 

Treningssamling/Føring av hund  

November    

Desember   

 
DK Gruppen: Magnus Fjeldså og Børge Andreassen 

Følg oss på Facebook: NBK Nordland nord 

 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Nordland sør. 
 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Trøndelag nord. 
DK gruppen har bestått av: 

- Ketil Eide 
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- Tor Einar Jørgensen 
- Olav Lund 

Generell beskrivelse av aktiviteten:  
Vi er litt i oppstarten på gruppen enda og satser på å øke aktiviteten. Vi håper på litt innspill 
fra medlemmene om hva de savner av aktiviteter. 
Gjennomførte aktiviteter 2022. 
 
Aktivitet 1: Vi gjennomførte en treningssamling i Februar på Lifjell. Vi var ute i fjellet og hadde det 
sosialt på kveldstid. Det var totalt 8 ekvipasjer som deltok på denne helgen. 
Aktivitet 2: I Juli arrangerte vi en apportprøve på Skogn Grønningen, der vi hadde base på 
Grønningenhytta. Vi var heldige med været. Det var totalt 55 påmeldte starter på de 2 dagene. 
 

Aktivitetsplan 2023 
 TID  Aktivitet  Annet 

 24-26.02  Treningssamling Lifjell   

 08-09.07  Apportprøve Skogn   

 
Dato 07.01.2023 
For DK gruppa i Trøndelag Nord 
Ketil Eide 

 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Trøndelag sør. 
 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Vestlandet nord. 
 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Hordaland. 
 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Rogaland og Agder. 
 

Årsrapport 2022 NBK, distrikt Østlandet. 
 

Vi har i år hatt mange ulike aktiviteter og vil takke alle som har bidratt til å arrangere 

aktiviteter og alle som har deltatt.  

Østlandsgruppa har arrangert vintersamling på fjellet i Hodalen og deltatt på Camp Villmark. 

Det har vært duetrening hos Rakkelhanan kennel og kurs hos Østfold Kennel og Hundesenter 

hvor tema var fra unghund til ferdig utlært jakthund. Duecup før sommerferien hos Tyritun 

Fuglehundsenter. Det har vært apportkurs og skytekurs. Fellesutstillingen ble arrangert i mai 

og senhøstes ble det arrangert valpe- unghundskue kun for breton. 

 

Vi har en egen Facebook gruppe hvor alle aktiviteter blir lagt ut – så følg oss der. Den heter 

NBK Østlandet.  

 

Foreløpig årshjul for 2023 er  

 Vintersamling  

 Camp Villmark  

 Duetrening  
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 Fellesutstillingen  

 Halsnes familietreff  

 Apportkurs  

 Valp-og unghundskue  

Følg med på breton.no eller på FB siden vår. Der vil ting forløpende bli langt ut.  
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Sak 6 – Regnskap 2022 
 

  
RESULTAT 

2021 
BUDSJETT 

2022 
RESULTAT 

2022 

Medlemskontingent 556 065 570 000 616 430 

Sponsoravtaler, administrasjon 5 000 5 000 5 000 

MVA-refusjon 82 758 90 000 55 167 

Utgiftsgodtgjørelser -43 000 -45 000 -50 000 

Instruktørutdanning 0 -30 000 -8 300 

Fuglehunden -140 184 -160 000 -200 080 

Data-/WEBkostnader -38 738 -60 000 -49 343 

Porto, administrasjon -1 404 -2 000 -2 492 

Reiseutgifter, administrasjon -3 136 -60 000 -93 511 

Premier, administrasjon -21 514 -30 000 -18 052 

FKF-medlemsavgift -22 968 -25 000 -25 252 

AICEB -15 -2 000 0 

Bank og kortgebyrer -2 878 -3 000 -1 997 

Renteinntekter 1 314 1 400 5 093 

Diverse kostnader - Administrasjon -14 323 -15 000 -19 468 

 356 978 234 400 213 195 

    

Helseundersøkelsen 0 -100 000 0 

Diverse kostnader, avlsrådet 0 -30 000 0 

 0 -130 000 0 

    

Salgsartikler 75 306 75 000 57 155 

Porto, salgsartikler -6 213 -7 000 -1 716 

Salgsartikler -92 114 -40 000 -48 161 

 -23 020 28 000 7 278 

    

Bidrag kalender 52 535 60 000 47 020 

Trykking, kalender -54 454 -60 000 -60 563 

 -1 919 0 -13 543 

    

Reiseutgifter, årsmøte 0 -50 000 -41 464 

Opphold/overnatting, årsmøte 0 -90 000 -91 483 

 0 -140 000 -132 947 

    

Reiseutgifter, NM-Lag -795 -10 000 -2 676 

Diverse kostnader, NM-lag -17 143 -15 000 -11 329 

Reisetilskudd EM/VM 0 -5 000 0 

 -17 938 -30 000 -14 005 

    

Inntekter, jaktprøver 183 010 180 000 158 628 

Dommergodtgjørelse, jaktprøver -33 574 -40 000 -34 767 

Terrengleie, jaktprøver -37 400 -40 000 -34 500 
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Premier, jaktprøver -14 000 -20 000 -30 640 

NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -24 486 -25 000 -18 438 

FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -4 370 -5 000 -2 708 

Diverse kostnader, jaktprøver -65 204 -50 000 -84 969 

 3 976 0 -47 394 

    

Inntekter, landstreff 59 689 0 75 951 

Sponsoravtaler, landstreff 5 000 5 000 5 000 

Dommergodtgjørelse, landstreff 0 0 -6 732 

Opphold/overnatting, landstreff -36 648 0 -56 817 

Diverse kostnader, Landstreff 0 0 -15 514 

Premier, landstreff -7 000 -5 000 -2 119 

 21 041 0 -231 

    

Inntekter, DK-aktiviteter 0 0 87 924 

Støtte Studieforbundet, DK-aktiviteter 0 0 15 000 

Premier, DK-aktiviteter 0 0 -4 483 

Diverse kostnader, DK-aktiviteter -15 417 -20 000 -90 831 

 -15 417 -20 000 7 610 

    

ÅRSRESULTAT 323 701 -57 600 19 964 

 
Godtgjørelser: 
Styreleder   10 000 

Sekretær   5 000 

Leder avlsråd   6 000 

Medlem avlsråd   2 000 

Medlem avlsråd   2 000 

Leder datautvalg   6 000 

Webredatør   6 000 

Redaktør Fuglehunden   6 000 

Valpeformidler   2 000 

Sum   45 000 

 
BALANSE 31.12.2021 31.12.2022  

    

Aksjer i Fuglehunden AS 20 500 20 500  
Varelager salgsartikler og premier 127 703 131 347  
Kundefordringer 0 10 000  
Andre fordringer 73 853 86 359  
Bank, DK Østland 19 658 32 349  
Bank, DK Troms 43 752 37 612  
Bank 1 126 561 1 165 456  
SUM EIENDELER 1 412 026 1 483 624  

    

Egenkapital 1 305 658 1 325 622  



 

Side 19  Oppdatert 03.02.2023 

 

 

Intern 

    

Leverandørgjeld 730 50 743  
Kalenderbidrag 2022/2023 35 820 30 100  
Annen kortsiktig gjeld 69 818 77 159  
Sum gjeld 106 368 158 002  

    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 412 026 1 483 624  

    

    
Egenkapitalen pr 01.01.2022 er endret for å vise korrekt saldo på bankkontoen til DK 
Troms. Egenkapitalen er økt med kr 39.356 fra kr 1.266.302 til kr 1.305.658. 

                                      Revisjonsberetning  
 
                               for Norsk Breton Klubb sitt regnskap 2022 
 
Regnskapet til NBK for 2022 er revidert og viser et overskudd på kr 19 964 og en egenkapital 
på kr 1 325 622. Tilhørende bilag og underregnskap er kontrollert, samt bankutskrifter for 
klubbens kontoer. 
 
Merknad til regnskapet: 
  

Regnskapet er ikke fortløpende oppdatert og regnskapet ble ferdigstilt sent. Det må for 
fremtiden sikres bedre rutiner rundt regnskapsføring og regnskapsrapportering slik at 
styret har løpende oversikt over økonomien.  

 
Regnskapet er ført på en måte som følger god regnskapspraksis og anbefales godkjent med 
merknad anført ovenfor.  
 
 
 
                                               Oslo/Bjørkelangen 31. januar 2023 
 
 
 
 
Kenneth Sveen       Sveinung Hartvedt 
revisor         revisor 
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Sak 7 - Kontingent 2024, forslag fra styret 
 

Styret foreslår ingen endring av kontingenten for 2024 
 
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 8 - Saker fremmet til årsmøtet og styrets innstilling 
Sak 8.1 fra Jan Egil Sletteng: Støttemedlemskap 
Jeg har mye imot nkk og vil ikke å støtte de økonomisk. Jeg vil være støttemedlem i Breton 

klubben og ønsker at en slik mulighet blir tilgjengelig. 

Ber om at styret tar dette opp som sak i årsmøte. 

 

Styrets innstilling: Forslaget avvises. 

Vi kan ikke opprette støttemedlemskap som ikke innbefatter medlemskap i NKK pr i dag. 

NBK skal arbeide for at NKK ivaretar medlemmenes interesser så langt som mulig. 

 

Sak 8.2 fra Styret: Oppdaterte vedtekter for Årets Hunder. 
 

Forslag til nye/oppdaterte statutter for årets hunder. 

 

1) Eier av hunden må være medlem av NBK når premiene oppnås. 

2) Årets Breton Jaktprøve.  

Intensjon: 

Kåre den Breton i NBK som har best jaktprøveresultat oppnådd i Norge i kalenderåret. Den 

hund som skal være med i kåringen må ha oppnådd championat-poeng på jaktprøve i 

kalenderåret. Kun resultater fra jaktprøver gjelder for denne kåring. Hvis det oppnås 1.AK 

fullkombinert, kan jaktprøveresultat fra denne/disse premiering(er) (3 chp. pr. premiering) 

benyttes i kåringen på lik linje med andre 1.AK. 

Det kan tas med championatpoeng fra UK i denne kåring (Re statutt 3, Årets Breton Jaktprøve 

Unghund). 

Vinner: 

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

 Hundene tildeles poeng etter skalaen for championatpoeng til Norsk Jaktchampionat. 
 Har flere hunder samme poengsum vinner den som har oppnådd flest 

championatpoeng på en enkeltprøve.  
Dvs. man sammenligner først hundenes beste jaktprøve (championatpoeng), hvis 
dette ikke skiller hundene sammenlignes nest beste jaktprøve, hvis fortsatt liket 3. 
beste jaktprøve osv. 

 Er det ikke mulig å skille hundene ved hjelp av championatpoeng, får vi mer enn en 
Årets Breton Jaktprøve. 
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3) Årets Breton Jaktprøve Unghund  

Intensjon: 

Kåre den Breton i NBK som har best jaktprøveresultat i unghundklassen oppnådd i Norge i 

kalenderåret. Den hund som skal være med i kåringen må ha oppnådd championat-poeng på 

jaktprøve i unghundklassen i kalenderåret. Kun resultater fra jaktprøver gjelder for denne 

kåringen. Hvis det oppnås 1.UK fullkombinert, kan jaktprøveresultat fra denne/disse 

premiering(er) (2 chp pr. premiering) benyttes i kåringen på lik linje med andre 1.UK. 

Vinner: 

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

kalenderåret. 

 Hundene tildeles poeng etter skalaen for championatpoeng til Norsk Jaktchampionat. 

 Det gis poeng for hundens to beste jaktprøvepremier (1.UK). I tillegg oppnås det 

poeng for premier fra høystatusløp for unghunder: Norsk Derby, Unghund Grand Prix, 

Sør-Norsk mesterskap for unghunder, Forus Open og Arctic Cup.  

 Har flere hunder samme poengsum vinner den som har oppnådd flest 
championatpoeng på en enkeltprøve. Dvs man sammenligner først hundenes beste 
jaktprøve (championatpoeng), hvis dette ikke skiller hundene sammenlignes nest 
beste jaktprøve, hvis fortsatt liket 3. beste jaktprøve osv. 

 Hvis det ikke er mulig å skille hundene vha. championatpoeng, vinner den hund med 
flest 1.UK. Her teller samtlige 1.UK oppnådd i kalenderåret på jaktprøve. 

 Ved fortsatt likhet vinner den hunden med flest 2.UK, alternativt flest 3.UK hvis ikke 
en kan skille på antall 2.UK. 

 Er det ikke mulig å skille hundene på kvalitet, får vi mer enn en Årets Breton 
Jaktprøve Unghund. 

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. Den 

hund som skal være med i kåringen må ha oppnådd championat-poeng vha. kombinertresultat 

i kalenderåret. Hundene tildeles poeng etter skalaen for championatpoeng til norsk 

jaktchampionat. 

Unntak: 

 NKK har satt maksgrense (5 stk.), for hvor mange Samlekombinert-resultat (1.AK) en 

hund i sin karriere kan benytte til jaktchampionatet. 

 NKK har satt maksgrense (1 stk.), for hvor mange Fullkombinert-resultat (1.UK FK) en 

UK-hund i sin karriere kan benytte til jaktchampionatet. 

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

kalenderåret, avviker vi fra dette og godtar samtlige 1. premier kombinert som 

oppnås i kalenderåret, i vår kåring.  
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Vinner: 

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

 Har flere hunder samme poengsum vinner den som har oppnådd flest 
championatpoeng på et kombinertresultat.  
Dvs. man sammenligner først hundenes beste kombinertresultat (championatpoeng), 
hvis dette ikke skiller hundene sammenlignes nest beste kombinertresultat, hvis 
fortsatt liket 3. beste kombinertresultat osv.  

 Er det ikke mulig å skille hundene vha. championatpoeng, får vi mer enn en Årets 
Breton Kombinert. 

 

5) Årets breton utstilling 

Årets breton utstilling blir regnet ut etter følgende skala: 

Antall stilte breton 1-5 6-15 16-25 26-35 36+ 

Poeng for:      

1.BTK/BHK 1 2 3 4 5 

2.BTK/BHK  1 2 3 4 

3.BTK/BHK   1 2 3 

4. BTK/BHK    1 2 

  I tillegg vil det bli gitt 2 poeng for BIR og 1 poeng for BIM. 

 Årets breton utstilling må være jaktpremiert i Norge same år som tittelen oppnås. 

 Poengberegningen er avgrenset til å gjelde de tre beste utstillingsresultatene. 

 Kun norske utstillinger er tellede. 

Vinner: 

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

 Har flere hunder samme poengsum vinner den som har 1. BTK /BHK på utstilling med 
flest deltagere. 

 Er det fortsatt ikke mulig å skille hundene, får vi mer enn en Årets Breton Utstilling. 

6) Eier er ansvarlig for å melde inn resultater innen to uker etter siste tellende 

arrangement på terminlista for rasen 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. 
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Sak 8.3 fra Randi Christin Smith: Årets hunder 
Ønsker å ha en sak om å få fjernet "Vinner av den gyldne apportbukk" ifra statuttene til vinner 

av Årets Unghund da dette ikke er en realitet.  

Ønsker også å fremme et forslag om at fremtidige premier bør/skal graveres med vinnerens 

navn i tillegg til "Årets Unghund 2020" feks. slik at premien får litt særpreg og ikke ser 

"masse produsert" ut. 

 

Styrets innstilling: Forslaget støttes. 

 

Sak 8.4 fra Ketil Eide: Måling av Breton på utstilling. 
Har gjennom tiden sett at noen dommere sliter med å få til å måle høyden på hundene på 

utstilling. Dette kan ha flere årsaker som f.eks. lite trente hunder som da naturligvis vil prøve 

å unngå den målestaven, men også dommere som ikke er gode nok i situasjoner der hunden 

reserverer seg. Dette kan føre til store variasjoner på måling fra utstilling til utstilling. En 

årsak til de store variasjonene er også at de måles på ujevnt underlag. 

Mitt forslag er at Norsk Bretonklubb innfører et målebrev som viser 3 målinger av 3 

forskjellige dommere.  

Målingene må gjennomføres på plant underlag og at siste måling må være i en alder etter at en 

hund regnes som ferdig vokst. Når en hund regnes som ferdig vokst kan kanskje hentes inn 

hos fagfolk.  

Samme med forslaget er det også vedlagt eksempel fra Elghundklubben på skjema som 

benyttes, og informasjon om utførelse av måling. Se vedlegg 1 og vedlegg 2. 

 

Styrets innstilling: Forslaget avvises. 

Styret ser utfordringene med dagens praktisering av høydemåling, men vil avvente å endre 

reglene. NBK vil sende en henstilling til utstillingsansvarlig i NKK om å få på plass krav om 

ei fast/solid måleplate på utstillinger. 

 

Sak 8.5 fra Eivind Winther: Offentliggjøring av kjent HD og LTV status for avlsdyr i 
kullannonsene på Breton.no 
Avlsplanen er tydelig i sitt krav om kjent HD og LTV status på avlsdyr når avlsrådet 

forespørres om parringen. Anbefalte parringer publiseres på Breton.no med angivelse av 

avlstall for jaktlyst, viltfinnerevne og hofter.  

Åpenhet om spesielt HD situasjonen for breton, og for så vidt også LTV, er en forutsetning 

for å greie å redusere de utfordringer disse diagnosene tilfører rasen vår.    

Mange valpekjøpere, spesielt 1. gangs kjøpere, har liten eller ingen kunnskap om HD. Men, 

valpekjøpere har et forhold til at A er bedre enn C eller E. De har også et forhold til at JA på 

spørsmål om LTV er mindre positivt enn NEI på samme spørsmål. Selv om de ikke 

nødvendigvis vet ha LTV er.  

I dag henviser vi valpekjøpere til kulloversikten på breton.no. Kulloversikten inneholder ikke 

info om HD og LTV status. Valpekjøpere kan finne denne informasjonen i bretonbasen eller i 

dogweb, men man må da være spesielt ute etter informasjon og vite hvor den finnes. I dag kan 

det for mange synes å være en «godt bevart hemmelighet». 
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Dersom vi skal kunne benytte valpekjøperne som effektive «kravstillere» er vi avhengig av 

åpenhet om HD og LTV status på avlshundene. En synliggjøring av HD og LTV status i 

kulloversikten vil kunne medføre at valpekjøpere kikker etter valper hvis foreldredyr IKKE 

har disse diagnosene. En større bevisstgjøring av valpekjøpere for potensielle helseplager hos 

avkom vil medføre at valpekjøpere blir opptatt av å lete etter kombinasjoner av avlshunder 

med den laveste risiko for HD eller LTV. Da blir oppdretterne som har kull med de 

«friskeste» valpene de meste attraktive å benytte. 

 

Dette vil motivere oppdrettere til i enda større grad enn i dag å jobbe mot kombinasjoner av 

hunder som ikke fremstår med helsemessige utfordringer, dvs. sette sammen kombinasjoner 

av avlsdyr hvis risiko for HD og LTV er så lav som mulig. 

 

Forslag til vedtak: 

Kull listene på breton.no, dvs, liste over anbefalte parringer og liste over gjennomførte 

parringer skal inneholde informasjon om avlsdyrenes HD og LTV status. 

 

Styrets innstilling: Forslaget støttes med endring i ordlyd. 

Kull listene på breton.no skal inneholde informasjon om avlsdyrenes HD og LTV status slik 

som angitt ved vurdering av om kullet er i henhold til avlsplanen. 

 

Sak 8.6 fra Eivind Winther: Minimumskrav til HD status ut over egen fri HD status.   
Andelen av HD røntgede breton er ca 60% i dag. Det er stor sannsynlighet for at et relativt 

begrenset antall oppdrettere bidrar mye til denne andelen. Det betyr at der oppdretter følger 

opp valpekjøpere mht HD røntging blir mange, ja kanskje hele kullet røntget, og der 

oppdretter ikke følger opp er det mer tilfeldig hvor mange som røntges.  

Det finnes ingen insentiver i dag i avlsplanen for å få oppdretter til å bidra til å øke andelen 

HD røntgede hunder.  

En større andel HD røntget hunder vil gi et bedre statistisk grunnlag for å vurdere hva som er 

den reelle HD statusen i rasen, og om tiltak virker.   

Ved å innføre krav om at en minimumsandel av avkommene i et kull skal ha kjent HD status 

og være HD frie vil vi oppnå: 

o redusert bruk av HD frie avlsdyr fra et kull der andelen HD blant øvrige kullsøsken er 

for høy.  

Dvs. at vi unngår (i det minste reduserer) å avle på den ene hunden i et kull med A eller B 

hofter der øvrige søsken er overrepresentert med HD. 

Forslag til vedtak: 

NBK fastsetter følgende minimumskrav til kjent HD status ut over egen HD fri status 

o Krav for første kull: Minst 80% av kullet avlsdyrene kommer fra skal ha kjent HD 

status og minst 50% av disse skal ha HD status B eller bedre, dvs. HD fri.  

o For godkjenning av flere kull: Minst 80% av avkommene fra tidligere kull skal ha 

kjent HD status, og minst 50% av avkommene skal være HD fri. 

 

Styrets innstilling: Forslaget avvises 

Styret og AR vil jobbe tett mot oppdrettere for å øke andelen røntgede hunder. 

 

Sak 8.7 fra Eivind Winther: NBK aksepterer kun avl på HD frie hunder.  
Helse har stor oppmerksomhet i NBK. Alle hunder som inngår i klubbens systematiske 

avlsarbeid skal ha en HD-diagnose, og to hunder med påvist LTV diagnose skal ikke 
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kombineres. Avlsarbeidets målsetting er bla. å sikre at andelen hunder med HD og LTV 

reduseres fra dagens alt for høye nivåer. Vi kan slå fast at avlsplanens målsetting på disse 

områdene ikke er oppnådd og NBK må derfor sette inn nye tiltak for å redusere andelen HD i 

rasen. 

Avlsplanen er tydelig i sitt krav om kjent HD status på avlsdyrene og krav til minimum samlet 

HD indeks. Slik avlsplanen praktiseres i dag er det åpnet for avl der begge avlsdyrene har HD 

status C under forutsetning av at samlet HD indeks er minimum 200.   

Det er allment kjent at ulike kombinasjoner av hunder med HD diagnose (FCI metoden), 

statistisk sett gir høyere eller lavere risiko for avkom med HD. Analyser viser at andelen av 

HD i et kull øker jo svakere hofter foreldredyrene har. En god HD status kompenserer som 

regel ikke for en dårlig HD status, og i hvertfall ikke i tilstrekkelig grad. 

En undersøkelse foretatt av NBK i 2015 viser at: 

- Når begge foreldre er fri for dysplasi (A eller B) er andelen dysplastiske valper 25%. 

- Når en eller begge foreldre har dysplasi, (C eller dårligere) er andelen dysplastiske 

valper 37%. 

Forenklet kan man si at jo lavere bokstavkombinasjoner avlsdyrene, eller et av avlsdyrene har, 

dess større innslag av HD hos avkom. Til eksempel gir A+A kombinasjonen kun 15-18% 

avkom med HD, A+B gir ca 25% HD, A+C gir ca 33% HD. 

Når det gjelder kombinasjonene A+A kan jeg selv bekrefte at denne stemte, slik jeg forutså, 

på kombinasjonene Mira/Cox. 1 av 7 valper har HD C og det er tilfeldigvis min egen Bjørk. 

Det samme statistikken vil sannsynligvis også gjelde for LTV uten at jeg vet om dette er 

dokumentert. 

Vi kan ikke overse disse fakta og derfor må NBK tilpasse avlsplanen og ikke tillate at det 

avles på hunder med HD som pr definisjon er HD status C. 

Forslag til vedtak:  

Avlsplanens pkt 4.1 Hoftekvalitet siste avsnitt endres til 

 Hunder med HD diagnose C, D eller E skal ikke benyttes i avl. 

Styrets innstilling: Forslaget avvises.  

Den reviderte avlsplanen fra 2022 videreføres. 8 mnd er for kort tid til å se resultatet av 

denne, ingen av valpene i henhold til revidert avlsplan er rønket enda. AR vil vektlegge fokus 

på å få kull med høg sum for HD indeks. 

 

Sak 8.8 fra Jan B. Skrøppa: Informasjon om avl og kull 
Dagens informasjon rundt temaet avl, framstår som uoversikteleg på klubbens heimesider. 

Det er også faktafeil og/eller uoverstemmelse mellom dei ulike informasjonsvalga.  

Målet med informasjonen må være at både dei ferske og dei meir erfarne  

bretoneigerane på ein enkel måte kan bla seg gjennom informasjonen og forholdsvis enkelt 

forstår  kva kriterier som skal til for å avle og/eller for at «sin hund» faktisk kan bli aktuell 

som avlspartner. På den måten kan ein unngå misforståelse, at folk ynskjer å nytte seg av 

klubben om råd og bistand og at ein ser at det ikkje er umogeleg å kunne få «sin hund på lista 

som aktuell avlshund» - noko som igjen kan være med på å motivere for at fleire 

dokumenterer hundane sine. 

Sida «Kulloversikt», inneheld også svært mykje informasjon.  Kva informasjon som strengt 

talt må være her og i kva rekkefølge er også noko som vurderast. I dag framstår denne sida 

meir som ei «faktaside rundt avl» enn å presentere aktuelle kull.  

Forslag til vedtak: 
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NBK v/avlsrådet går gjennom dagens informasjon og tekst som ligg ute på klubbens 

heimesider, redigerer/reviderer og ev. slår saman punkt som naturleg kan stå under same val. 

Målet må være ein enkel og god oversikt over avlskriterier og kva kull som ligg ute/kjem 

snart – slik at både potensielle bretoneigera og nye- og erfarne bretoneigera lett kan finne svar 

på det ein er ute etter. 

 

Styrets innstilling: Forslaget støttes. 

Styret vil overlate til AR/WEB å systematisere og ordne sidene på Breton.no for å gjøre dem 

enklere å finne fram i og gjerne med linker direkte til relevante sider / skjemaer. 

 

Sak 8.9 fra Jan B. Skrøppa: Importhundar 
Under Avlsplanen for NBK frå 2019-20225, punkt 6. Importhundar, står det bl.a at 35% av 

populasjonen har minst ein av foreldra som er 1. generasjons import og kor 67% av kulla i 

perioden har minst ein av foreldra som er 2. generasjonsimport. 

Dette er jo ein relativt høg andel i ein forholdsvis liten rase. Ein veit at bak mange av dagens 

og tidlegare svært gode hundar, både avlsmessig og når det gjelder egne prestasjonar, er 

nettopp hundar enten direkte frå eller etter hundar som er henta i utlandet. Så dagens gode 

kvalitet har nok rasens utvilsomt fått med at dei rette hundane eller linjene er henta inn til 

landet og ein målbevist avl av både oppdrettera og klubb. Såleis er import viktig for rasen, 

men ein må nytte importen på ein god og korrekt måte dersom det skal gagne rasen. 

Kjent hoftestatus bakover enkelte importhundar er litt begrensa. Dette vil jo kunne bety at vi 

hentar inn både potensielt positivt og negativt avlsmateriale til landet. Vi skal sjølvsagt ha 

fokus på det positive, men å ikkje ha ein del fokus på kva negativt vi også kan få inn vil være 

feil. 

Når det på Årsmøtet i 2022 vart bestemt at avlen på breton og hofter, skulle ha eit relativt stort 

fokus på indeksbaksert avl, er det ikkje tatt nok omsyn til importhundar som heilt klart bidrar 

som ein særs usikker faktor. 

Med ein så stor bruk av importhundar som ein har i Noreg, vil det være heilt nødvendig å sjå 

etter tiltak som kan bidra til meir «reelle» tall enn kva vi har i dag. Ein importhund begynner 

på talet 90, uavhengig av kva linjene bakover viser når det gjelder hofter. 

For å illustrere dette: 

Hunden «Krutt» blir importert frå utlandet. Bakover er det kjent hoftestatus i 4 generesjonar 

på begge sider, så begynner det å bli ein og anna ukjent hoftestus. Alle kjente er A eller B 

hofter. Søskena som er i utlandet får samtlige A eller B hofter. «Krutt» får sjølv status «C» - 

og hofteindeksen hans ramlar ned på 87.  

Hunden «Balder» blir importert frå utlandet. Bakover er det lite dokumentasjon når det 

gjelder hoftestatus. Foreldra har A hofter, vidare bakover er det stort sett ukjent hoftestatus, 

men ein og anna A, B og C. Berre ein av søskena får A hofte, resten er C, D og E. «Balder» 

får sjølv status «B» - og hofteindeksen blir 95. 

Begge hundane er flotte hundar og jaktar meget godt, og begge har med andre ord det som vi 

ser etter i ein breton. Begge blir dokumentert på prøver og utstilling, og får over 100 på 

indeksane når det gjelder jaktlyst og vilftfinnaremne.  

Ein kan jo tenkje seg kven av desse to som blir brukt i avl, til tross for at bakgrunnen til den 

med lågast hofteindeks heilt klart tilseier at hans indeks ikkje gjenspeilar hans gode hoftelinjer 

bakover og omvendt med den andre. 

Det er sagt at NKK ikkje har moglegheit til å ta omsyn til hundens linjer bakover, og då får 

verken gode eller dårlege «HD linjer» noko å bety i praksis for vår bruk vidare til våre 

avlshundar. «Krutt» hadde gjerne hatt eit utgangspunkt over rasesnittet dersom hans linjer var 
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tatt med i berekninga og for «Balder» sin del så ville hans utganspunkt vore langt under 

rasesnittet. 

Så ved dagens bruk av importhundar vidare i avl vil eg påstå at avlen blir for tilfeldig og 

såleis slår uheldig ut for rasens utvikling når det gjelder hofter. 

Forslag til vedtak: 

NBK tar initiativ for at klubben og andre raseklubbar går saman og jobbar for at NKK må 

importere og implementere hoftestatus for hundar i utlandet når indeksberekningane skal 

reknast ut. 

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget 

Styret vil oversende dette til RU for videre prosess mot NKK sammen med de andre rasene i 

gruppe 7. 

Sak 9 – Budsjett 2023 
 

  

Budsjett 
2022 

Regnskap 
2022 

Budsjett 
2023 

Kommentarer 
Budsjett 2023 

3000 Medlemskontingent  570 000 616 430 620 000 Fortsatt medlemsvekst 

3500 Sponsoravtaler (Royal Canin) 5 000 5 000 5 000 Halve av totalen går til Landstreffet 

3900 MVA Refusjon 90 000 55 167 70 000 
Økt omsetning i 2022 (landstreff, årsmøte, fysisk 
samling) 

3901 Andre inntekter, administrasjon 0     

5000 Godtgjørelser -45 000 -45 000 -47 000 Honorarer, se nedenfor 

5300 Instruktørutdanning -50 000 -8 300 -50 000 Vi ønsker å satse på flere instuktører 

6210 Telefon/møteutgifter, Styre 0    Via Web 

6301 Data-/WEBkostnader -50 000   -50 000 drift (datahound, breton.no, visma) 

6301 Forbedringer nettside -10 000 -49 343 -50 000 Endre leverandør eller gå over til nytt verktøy 

6703 Premier, Administrasjon -30 000 -18 052 -5 000  

6860 Møter, kurs, oppdatering   -5 000   

6940 Porto, Administrasjon -2 000 -2 492 -5 000  

7102 Reiseutgifter, Administrasjon -60 000 -93 511 0 Ikke fysisk møte i 2023 

7600 FKF Samarbeidsavgift -25 000 -25 252 -30 000 Flere medlemmer 

7601 AICEB -2 000   -2 000 
Aktivitet i AICEB etter corona, vil komme 
kontingentkrav 

7770 Bank- og kortgebyr -2 500 -1 963 -2 500  

7790 Andre kostnader   -34   

6100 Fuglehunden -160 000 -200 080 -220 000 Fler medlemmer = flere blad 

6200 Diversekostnader, Administrasjon -15 000 -19 468 -65 000 blomster/hilsener 15 000, 50 000 LAVLANDSSAKEN 

8040 Renteinntekter 1 400 5 093 5 500 Økte renter, økt beholdning 

8140 Renteutgifter og gebyrer -500   -500  

7103 Reiseutgifter, Utstillingsdommere     15 000 Sender en til NE i Frankrike i 2023 

6861 Kursarbeid Ungdom/Nybegynnere       

  Overskudd administrasjon 214 400 213 195 188 500  

        

3100 Salgsartikler 75 000 57 155 75 000 Fortsatt godt salg 

6841 Porto salgsartikler -7 000 -1 716 -5 000  

7400 Salgsartikler -40 000 -48 161 -40 000 Mye på lager, redusert innkjøp 

7401 Beholdningsendring varelager       
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  Overskudd salgsartikler 28 000 7 278 30 000  

        

7105 Helseundersøkelsen -100 000   -20 000 TV/HD undersøkelsen 

7708 Diverse kostnader, avlsrådet -30 000   -40 000 Fysisk møte i AR 

  Underskudd avlsrådet -130 000 0 -60 000  

        

3700 Bidrag kalender 60 000 47 020 60 000 Kampanje for å få inn mer 

6800 Trykking og porto, Kalender -60 000 -60 563 -60 000  

 Underskudd kalender 0 -13 543 0  

        

3801 Lotteri Årsmøte       

7100 Reiseutgifter, Årsmøte -50 000 -41 464 -60 000  

7200 Opphold/overnatting, Årsmøte -90 000 -91 483 -90 000  

  Underskudd årsmøte -140 000 -132 947 -150 000 Årsmøte i 2023 

        

3203 Startkontingent, Landstreff       

3300 Deltageravgift, Landstreff       

3400 Andre inntekter, Landstreff   75 951   

3501 Sponsoravtaler, Landstreff 5 000 5 000 5 000 Andel av Royal Canin avtalen 

5102 Dommergodtgjørelse, Landstreff   -6 732   

6704 Premier, Landstreff   -2 119   

6903 Trykking og Porto, Landstreff   -129   

7201 Opphold/overnatting, Landstreff   -56 817   

7705 Diverse kostnader, Landstreff -5 000 -15 385 -5 000  

  Underskudd Landstreff 0 -231 0 signaliserer at vi ikke pålegger overskudd 

        

3200 Startkontingent, jaktprøver 160 000 144 553 160 000  

3402 Andre inntekter, jaktprøver 20 000 14 075 20 000  

5100 Dommergodtgjørelse, jaktprøver -40 000 -39 767 -40 000  

5200 Andre godtgjørelser, jaktprøver        

6600 Terrengleie, jaktprøver -40 000 -34 500 -40 000  

6700 Premier, jaktprøver -20 000 -30 640 -20 000  

7606 NKK Aktivitetsavgift, jaktprøver -25 000 -18 438 -25 000  

7607 FKF Aktivitetsavgift, jaktprøver -5 000 -2 708 -5 000  

7701 Diverse kostnader, jaktprøver -50 000 -84 969 -50 000  

  Overskudd/underskudd jaktprøver 0 -52 394 0 Signaliserer at vi ikke krever noe overskudd 

        

3202 Startkontingent, DK-aktiviteter   12 584   

3301 Deltageravgift, DK-aktiviteter   75 340   

3401 Støtte Studieforbundet   15 000   

6702 Premier, DK-aktiviteter   -4 483   

7202 Opphold/overnatting, DK-aktiviteter       

7704 Diverse kostnader, DK-aktiviteter -100 000 -85 831 -50 000  

  Overskudd DK-aktiviteter -100 000 12 610 -50 000 Signaliserer at vi vil satse på DK aktiviteter 

        

7101 Reisetilskudd, NM-Lag -10 000 -2 676 -10 000  

7702 Diverse kostnader, NM-Lag -15 000 -11 329 -15 000  
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7104 Reisetilskudd EM/VM -5 000   -5 000 Satser på VM deltagelse 

  Underskudd deltagelse NM-Lag -30 000 -14 005 -30 000  

        

  Årsresultat -157 600 19 964 -71 500 Dette inkluderer 50 000 til lavlandssaken 

 

Sak 10 – Valg 
  
SAK 10 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK. februar 2023. 
 
Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK 11. februar 2023. 
Valgkomiteen har som NBKs Driftskonsept og prosedyrer tilsier, fulgt det sittende 
tillitspersonell i NBK i sitt virke. Valgkomiteen har hatt 4 møter i 2022 og 2023. 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 høyere 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 og sekretær. Valgkomiteen 
mener at det bør velges personer direkte til disse rollene. 
 
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet 11. februar 2023:  
Leder  Anders Ellefsen  Gjenvalg for 1 år 
Nestleder Inger Lise Ingdal  Gjenvalg for 1 år 
Kasserer Kent-Rune Larsen  Ny for 2 år 
Sekretær Tor Einar Jørgensen  Gjenstår 1 år 
Styremedlemmer: 
  Kurt Roger Landau  Gjenvalg for 2 år 
  Cherry Collado Einvik  Gjenvalg for 2 år 
  Steinar Skogli   Gjenstår 1 år 
Varamedlemmer: 
  Jan Linstad   Ny for 1 år 
  Ulrik Johnsen   Gjenvalg 1 år 
   
Revisorer: Kenneth Sveen  Gjenstår 1 år 
  Sveinung Hartvedt  Gjenstår 1 år 
Vararevisor: Joakim Haugen  Gjenvalg 1 år 
 
Valgkomiteen ber om at styret konstituerer seg etter at valg er foretatt på årsmøtet. 
Samtlige foreslåtte er forespurt og har takket ja. 
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Styrets innstilling til ny valgkomite 
Martin Haugestad  Gjenvalg for 2 år 

Randi Christin Smith  Ny for 2 år  

Andreas Jørgensen  Gjenstår 1 år 

Varamedlem 

Eivind Winther  Gjenvalg for 1 år 

 
Presentasjon av valgkomiteens forslag til nytt medlem:  
Kent-Rune Larsen 
Jeg heter Kent-Rune Larsen, bor i Tana samens med mine 2 hunder. Jeg to barn en gutt på 23 
og en datter på 21. Jeg jobber som regnskapsfører på Tana Regnskapskontor AS. Jeg har hele 
livet tilbrakt mye tid ute, sommer og vinter. Da jeg var yngre så var det fiske i elv og fjellvann 
om sommeren, og isfiske på vinteren. Jeg ble lurt med på jakt av noen kompiser, det startet 
med støkkjakt. Etter hvert så skaffet jeg meg min første hund, det var en Breton tispe, som 
jeg kjøpte fra Kennel Møysalen. Eros frå Sylvhøden kom til Tana våren 2018. Da bestemte jeg 
meg for å trene han opp slik at jeg kunne delta på jaktprøver, i tillegg til jakt. I mai 2021 kom 
Orreskogen`s Pan til Tana. Jeg har nå 2 Bretongutter og vurderer hvor vi skal videre med 
denne fantastiske hobbyen. 

Sak 11 – Avslutning av årsmøtet 
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Vedlegg 1: 20220630-INFORMASJON-OM-MALING-TIL-MALEBREV-AV-
ELGHUNDRASEN 
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Vedlegg 2: 20220630-Skjema-til-malebrev-for-elghundrasene 
 

 


