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Velkommen til 

Norsk Schäferhund Klub avd 

Romerike 
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Klubben ønsker å fremme Schäferhundens anseelse og anvendelse 

som brukshund, slik at den kan anvendes til samfunnsnyttige 

oppgaver i tillegg til å være konkurranse- og familiehund. 

Det er mange som ønsker å kjøpe seg Schäferhund. Ved å være 

medlem i raseklubben har man mulighet til å få hjelp og veiledning 

med hunden sin. Det er ofte mange spørsmål som dukker opp, både i 

forbindelse med kjøpet, og etterpå når en har fått hunden i hus og 

hverdagen melder seg. 

VI ER HER FOR Å HJELPE DERE! 
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Informasjon om NSchK avd Romerike: 

Klubben startet opp 23.03.1968 

Vi har i overkant av 220 medlemmer. 

Litt av det vi driver med: 

• Miljøtrening

• Brukstrening

• Lydighetstrening

• Gruppe C trening

• Utstillingstrening

Vi har et variert kurstilbud. 

NSchK avd Romerike arrangerer også stevner, se terminliste NKK eller vår 

hjemmeside https://www.nschk-romerike.no/ . 

Medlemsavgift: 

Hovedmedlem: kr 390,- pr person pr år 

Familiemedlem: kr 290,- pr person pr år 

Juniormedlem: kr 250,- pr person pr år 

Hovedmedlem og juniormedlem må i tillegg betale 230 kr i obligatorisk 

grunnkontingent til NKK. 

Som medlem i klubben får du: 

• Hundesport fra NKK

• Bladet Schäferhunden fra NSchK

• Treninger arrangert av klubben

• Bruksarrangement, utstillinger, kåringer og kurs

• Informasjon via vår hjemmeside

• Oppdateringer på mail

• Møte andre med schäferhund

• Medlemsmøter

• Kurs til medlemspris

https://www.nschk-romerike.no/
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Treninger: 

Aktivitetene varierer gjennom året. Ta kontakt med en av de tillitsvalgte 

som du finner i heftet her, eller spør på Facebook, for å få vite når neste 

trening finner sted. Du finner også oppdatert informasjon på hjemmesiden 

vår https://www.nschk-romerike.no/aktiviteter-i-klubben-20495s.html 

https://www.nschk-romerike.no/aktiviteter-i-klubben-20495s.html
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Tillitsvalgte NSchK avd Romerike 2020 

Styret 
Leder Nils Øyvind Andersen 909 88 852 leder@nschk-romerike.no 

Nestleder John-Harald Nymoen 958 86 017 nestleder@nschk-romerike.no 

Sekretær Anne Karin Holter 957 39 915 post@nschk-romerike.no 

Kasserer Kenneth Bakke 472 53 602 kasserer@nschk-romerike.no 

Styremedlem Atle F. Olsen 916 11 327 styremedlem@nschk-romerike.no 

Vara Mikael Sømhovd 484 33 400 varamedlem@nschk-romerike.no 

Revisor Rolf Mangerud 

Valgkomite: Leder Jarle Axel Nordahl 

Medlem Gjermund Lindberg 

Brukshundansvarlig: Nils Øyvind Andersen 909 88 852 bruks@nschk-romerike.no 

RIK ansvarlig: Gjermund Andersen 482 06 480 

LP ansvarlig: Kari Strande 934 21 097 lp@nschk-romerike.no 

Utstillings ansvarlig: Christopher Andersen 949 71 450 utstilling@nschk-romerike.no 

Hjemmeside John-Harald Nymoen 958 86 017 webmaster@nschk-romerike.no 

E-post: post@nschk-romerike.no

Hjemmeside: https://www.nschk-romerike.no/ 

Bankkonto: 1321.15.56204 

Organisasjons nr: 995562057

mailto:leder@nschk-romerike.no
mailto:nestleder@nschk-romerike.no
mailto:post@nschk-romerike.no
mailto:kjersti.bjorklund@bbnett.no
mailto:varamedlem@nschk-romerike.no
mailto:bruks@nschk-romerike.no
mailto:lp@nschk-romerike.no
mailto:utstilling@nschk-romerike.no
mailto:webmaster@nschk-romerike.no
mailto:post@nschk-romerike.no
https://www.nschk-romerike.no/
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Vi holder til rett utenfor/før Sørumsand: 

Google Maps: https://goo.gl/maps/uLZqLVoQqZFWiDNH6 

Adresse: Sørumsandvegen 216, 1920 Sørumsand 

Informasjon: 

Vi har to flotte gressbaner og klubbhytte med strøm. Vi har dessverre ikke 

tilkoblet vann, men vi nyter godt av medbrakt eller det som finnes å kjøpe 

i kiosken. Det finnes en utedo på stedet. 

På vinteren leier vi som oftest en ridehall så vi kan trene inne på 

vinterstid.  

https://goo.gl/maps/uLZqLVoQqZFWiDNH6
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Informasjon om Norsk Schäferhund Klub 

Klubben ble stiftet i mars 1922. Klubben har ca. 2200 medlemmer på landsbasis, og 

er en raseklubb knyttet til Norsk Kennel Klub. Vi har også utstrakt kontakt med 

klubber på verdensbasis. 
 

Som raseklubb arbeider vi for å ivareta vår rases egenskaper som en av verdens mest 

anvendbare hunder. Det er anvendbarheten vi legger vekt på, og som også gjør 

Schäferhunden til den populære rasen den er i dag. Formålsparagrafen som 

omhandler utdanning/bruk av rasen, hvordan klubben skal drives sammen med 

rasestandarden og våre regler for avl og oppdrett, er derfor sentrale deler av vårt 

regelverk. 
 

Norsk Schäferhund Klub ledes i det daglige av et Hovedstyre bestående av valgte 

tillitsmenn. Klubben har som hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og utdannelse 

av Schäferhunden. Gjennom dette søker klubben å fremme Schäferhundens som 

brukshund, slik at den kan brukes i samfunnets tjeneste i ettersøkninger og annet 

humanitært arbeide. 
 

Klubben er delt inn i 24 avdelinger på landsbasis slik at flest mulig skal få anledning 

til å ta del i et godt og aktivt hundemiljø. 
 

Vi har en redaksjon som er ansvarlig for utgivelsen av vårt medlemsblad 

"Schäferhunden". Se også deres hjemmeside www.nschk.no  

 

 

http://www.nschk.no/
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