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Til alle avdelinger og utvalg        07.03.2022 
i Norsk Schäferhund Klub 
 
 
 

Representantskapsmøte 2022 
 
I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover § 3-3 innkaller Hovedstyret herved til 
Representantskapsmøtet på Quality Airport Hotel Gardermoen 
 
 
Møtet begynner kl. 11.00 lørdag 02. april. Møteslutt ca. kl. 1800. 
 
Vi ønsker alle vel møtt til et trivelig og saklig møte. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Schäferhund Klub 
Hovedstyret 
 
Geir Flønes 
Leder 
sign. 
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STYRE/UTVALG 
 

STYRE/UTVALG  
Hovedstyret leder Geir Flønes 
Hovedstyret nestleder Rune Gundersen 
Hovedstyret sekretær John-Harald Nymoen (trukket seg i perioden) 

 
Hovedstyret kasserer Toril Bjerke 
Hovedstyret styremedlem Arne Kristianstuen 
HAR leder Karl Otto Ojala 
HBU leder Roar Kjønstad 
Hovedstyret-varamedlem Rolf Syversen 
Hovedstyret-varamedlem Christopher Andersen (trukket seg i perioden) 
HAR leder Karl Otto Ojala 
HAR medlem Tommy Oftedal 
HAR medlem Leif Belgen 
HAR medlem Svein Nilsen 
HAR medlem Kjell Olaf Olsen 
HBU leder Roar Kjønstad 
HBU medlem Terje Lindahl  
HBU medlem Ronny Vestly 
HBU medlem Zarif Hamzik 
HBU medlem Hans Arne Martiniussen 
HBU medlem Heidi Tokstad  
Ordensråd Liv Evjen 
Ordensråd Arvid Strømsvik 
Ordensråd Rolf Mangerud 
Ordensråd Johnny Johnsen 
Revisor Knut Brekke (trukket seg i perioden) 
Vara-revisor Bente Olsen  
Æresmedlem Liv Evjen 
Æresmedlem John G Torsvik 
Æresmedlem Rolf Mangerud 
Æresmedlem Johnny Johnsen 
Æresmedlem Tor Aspengren 
Æresmedlem Arvid Strømsvik 
Æresmedlem Else Carlsen 
Valgkomite medlem Svein Nilsen 
Valgkomite medlem Johnny Johnsen 
Valgkomite medlem Odd Brattøy 
Valgkomite vara Sverre Kirkemo 
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Medlemsgrunnlag for representantskapsmøtet 2022 
 
Antallet inkl. æresmedlemmer           
Avdelingens Antall Antall Endring   Antall 

navn 
pr. 
31.12.21 

pr. 
31.12.20 fra året før Endring % delegater 

            
01 Agder 144 123 21 17 % 2 
02 Arendal 76 58 18 31 % 1 
03 Bergen 202 163 39 24 % 3 
05 Finnmark 36 36 0 0 % 1 
06 Fredrikstad 128 129 -1 -1 % 2 
07 Grenland 84 79 5 6 % 1 
08 Halden 47 37 10 27 % 1 
09 Hallingdal 21 29 -8 -28 % 1 
10 Harstad og omegn 29 26 3 12 % 1 
11 Haugaland 59 52 7 13 % 1 
12 Hedmark 143 138 5 4 % 2 
13 Helgeland 60 54 6 11 % 1 
14 Indre Østfold 121 118 3 3 % 2 
15 Kongsberg 109 104 5 5 % 2 
18 Moss/Vestby 87 59 28 47 % 1 
19 Møre og Romsdal 80 70 10 14 % 1 
20 Nordenfjeldske 278 237 41 17 % 3 
22 Oppland 147 127 20 16 % 2 
23 Oslo 209 184 25 14 % 3 
25 Rogaland 178 151 27 18 % 2 
26 Romerike 266 244 22 9 % 3 
27 Sarpsborg 113 107 6 6 % 2 
30 Tromsø og omegn 105 78 27 35 % 2 
Totalt 2722 2403 319 13 % 40 
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STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2022: 
     

Stemmeberettighet AVDELINGER REPRESENTANTER VARA Observatør 
1 Agder Ingemann Auestad Anita Auestad   
1 Agder Harald M. Aas Kenneth Henriksen   
1 Arendal Tore Larsen Rainer Nilsen Rainer Nilsen 
  *Bergen Svenn Børre Steinsland Tonje Knutsen   
  *Bergen Annabell U. Gullaksen Janne Tojia   
  *Bergen Tonje Knutsen     
1 Finnmark Karl Otto Ojala Ilone Maria Søderholm   
1 Fredrikstad Grethe Lindahl Mona Søderholm Finn Åge Johannessen 
1 Fredrikstad Helle Hansen Finn Åge Johannessen Hege Falck Bilden 
1 Grenland Thor Arne Moen     
  *Halden Kristian Larsen     
1 Hallingdal Tine Lunde     
  *Harstad Rita Skogvoll     
  *Haugaland Jan Helge Aske     
1 Hedmark Bjørn Lie Britt Haugen   
1 Hedmark Lisbeth Hyllvang     
1 Helgeland Kenneth Ræstad Nina Marthinussen   
1 Indre Østfold Roy Hesjedal Skjellum Kristin Karlsen Kristin Karlsen 
1 Indre Østfold Leif Belgen Bente Irene Olsen Bente Irene Olsen 
1 Kongsberg Knut Oskarsen     
1 Kongsberg Trude Hauge-Iversen     
  *Moss/Vestby Christelle Scott-Winge Øyvind Thorvaldsen   
1 Møre og Romsdal Odd Brattøy     
1 Nordenfjeldske Hanne N. Lilleberg Lars Hoem Lars Hoem 
1 Nordenfjeldske Unni Wikstrøm   Trond Eriksen 
1 Nordenfjeldske Hilde Aspaas Eriksen   Jorun Kristin V. Hoem 
1 Oppland Heidi Tokstad Line Hamar   
1 Oppland Linn Heiberg     
1 Oslo Roar Kjønstad Sandra Christin Fosmo Sandra Christin Fosmo 
1 Oslo Bård Dørum Terje Dalby Terje Dalby 
1 Oslo Jeanine Neegaard Arne Kristianstuen   
1 Rogaland Morten R. Larsen     
1 Rogaland Svein Vagle     
1 Romerike Nils Øyvind Andersen Merethe Andersen Lisbeth Kvinge 
1 Romerike John-Harald Nymoen Kari Strande   
1 Romerike Atle F. Olsen Erik Jørgensen   
  *Sarpsborg Jostein Berndt Sølvi Hansen   
  *Sarpsborg Hilde Christiansen     
  *Tromsø Berit Hansen   Berit Sandtrøen 
  *Tromsø Espen Nikolaisen     
          
1 Hovedstyret Geir Flønes     
1 Hovedstyret Rune Gundersen     

31 Stemmeberettiget    
 *  Ikke levert protokoll og regnskap innen fristen som var 1/3-22 kl 2359 
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Innhold: 
 Representantskapsmøtet 02. April 2022 
 Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret,  

ønsker representantene vel møtt.  
 Med innkallingen følger: 
       

1.  Saksliste         Side 7 
2.  Hovedstyrets årsberetning      Side 8 
3.  Hovedstyrets regnskap med revisors årsberetning   Side 12 
4.  Hovedstyrets budsjettforslag      Side 17 
5. Hovedavlsrådet årsberetning      Side 19 
6.  Hovedbrukshundutvalgets årsberetning     Side 22 
7.  Ordensrådets årsberetning      Side 23 
8.  DU’s årsberetning       Side 24 
9.  Hovedstyrets handlingsplan      Side 25 
10.Hovedstyrets forslag       Side 30 
11.Innkomne forslag 2022       Side 31 
12.Terminlister         Side 34 
13.Valg          Side 35 

 
 
 
 

Norsk Schäferhund Klub 
Hovedstyret 

 
 
 

 
Geir Flønes 
Leder 
sign. 
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1. SAKSLISTE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 10. April 2022 
 
1. SAKSLISTE           

1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter      
1.2 Godkjenning av innkalling       
1.3 Godkjenning av tilstedeværelse av observatører      
1.4 Valg av møteleder 
1.5 Valg av 1 møtereferent 
1.6 Valg av 1 protokollfører 
1.7 Valg av 2 representanter til tellekomité (IKKE DIGITALT) 
1.8 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 

2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING        
3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING   
4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 
5. AVL ÅRSBERETNING       
6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING     
7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING        
8. DU’S ÅRSBERETNING          
9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN        
10. HOVEDSTYRETS FORSLAG 
12. INNKOMNE FORSLAG 2022 
13. TERMINLISTER 2022  
14. VALG 

14.1 Valgkomiteens innstilling  
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2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2021 
Hovedstyret har i 2021 bestått av: 

 
 

Leder:   Geir Flønes 
Nestleder: Rune Gundersen 
HAR leder:   Karl Otto Ojala 
HBU leder:   Roar Kjønstad 
Styremedlem:  Arne Kristianstuen  
Sekretær:   John-Harald Nymoen (Trukket seg i perioden) 
Kasserer:   Toril Bjerke  
Varamedlem:  Christopher Andersen (Trukket seg i perioden)  
Varamedlem:  Rolf Syversen 

 
 
 
 
 
SAMARBEID HS 
Året 2021 går også inn i historien som et annerledes år. Grunnet den pågående pandemien har 
det vært meget utfordrende og få gjennomført alle de planer som vi hadde tenkt dette året. 
Til tross for denne pandemien så har det i perioden blitt avholdt 12 styremøter og alle møtene har 
foregått via Teams. Det har vært ønskelig fra HS sin side å ha flere samlingsmøter, men med 
bakgrunn i den ustabile situasjonen vi har hatt, så har ikke dette latt seg gjennomføre. 
Samarbeidet i HS har fungert utmerket, og det samme gjelder samarbeidet med HAR og HBU. 
 
NSchK var representert på NKKs Representantskapsmøte møte med Arne Kristianstuen og Roar 
Kjønstad 
HBU ved Roar Kjønstad representerte HS ved NM IPO/SL og SPH i Rogaland. 
 
På HAS var Svein Nilsen HS sin representant.  
 
 

ØKONOMI  
Klubbens økonomi er fortsatt god, og vi kan vise til et resultatregnskap med et ok overskudd.  
 
Det er gledelig å se at nesten samtlige avdelinger har økt medlemsmassen sin i 2021 med totalt 
319 nye medlemmer i forhold til året før. 
 
Også i år viser det seg at enda flere oppdrettere benytter seg av muligheten HS gir ved å sponse 
medlemskap for nye valpekjøpere.  
 
HS har i 2021 videreført satsingen med PR og reklame med Finn klikk og fortsatt annonsering i 
Hund & Fritid. Disse tiltakene blir vurdert videre framover. 
 
Vi viser for øvrig til regnskap med noter. 
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NORSK VINNER / NM LP 
HS er stolt over at vi fikk til å arrangere Norsk Vinner og NM i lydighet i 2021. Det ble 
gjennomført i henhold til de gjeldende smittevernregler sammen med Bjerke IL. HS ønsker og 
takke alle medhjelpere og funksjonærer for all bistand og hjelp. Uten dere hadde vi ikke klart 
dette. Vi viser til HAR og HBU sin årsberetning for mere informasjon. 
 
NM BRUKS 
Vi viser her til HBU’s årsberetning. 
Vi gratulerer årets Norgesmestere. 
 
AVDELINGENE 
Vi har også i år blitt forespurt fra noen avdelinger og enkeltmedlemmer om hjelp og vi har bistått 
disse. Vi har observert over flere år at det er mange avdelinger som ikke fungerer optimalt. 
Enkelte avdelinger har nesten ikke aktivitet og dette går da utover tilbud til våre medlemmer. 
Flere avdelinger har også problemer med å gjennomføre en generalforsamling etter lovverket. Vi 
må nok fremover sette mere krav til avdelingsstyrene slik at våre medlemmer får det tilbudet vi 
lover de. Mulig tiden er inne for å se på en ny organisering av klubben.  
 
Det er med stor glede og begeistring at flere og flere av klubbens oppdrettere benytter seg av 
klubbens vervetilbud til nye valpekjøpere med gratis medlemskap. Dette er en gavepakke til 
avdelingene og våre aktive oppdrettere med tanke på nye og flere medlemmer. Her der det viktig 
at avdelingene handler raskt og tar kontakt med de nye, gjerne sender en liten velkomstpakke 
med diverse opplysninger om avdelingen.  
 
TIDSSKRIFTET 
Redaksjonen har i 2021 bestått av Annett Bäck, som vært redaktør for vårt blad siden 2010. 
Tidsskriftet er utkommet med 4 blad, fordelt gjennom året. 
 
Noen avdelinger og enkeltpersoner har bidratt med resultater, bilder og artikler, noe vi setter 
veldig stor pris på, og som er helt avgjørende for å kunne opprettholde kvalitet på tidsskriftet. 
Noe forbedring på innsending av stoff har det vært gjennom året, så vi håper dette vil fortsette 
for år 2022. 
 
Vi oppfordrer ALLE til å bli flinkere med å sende inn referat og bilder til bladet. Alle bidrag er 
av interesse. 
 
Bladet kan leses både i trykket bladversjon, og på nettet. 
 
Webmaster har sendt ut melding der man kan velge om man ønsker å lese bladet digitalt, eller 
fortsatt ønsker bladet i posten. Det er særdeles viktig for de som KUN ønsker bladet digitalt at 
dere gir beskjed til webmaster, slik at vi kan redusere antall trykte blad, samt portoutgifter.  
 
Tusen takk til sponsorer og annonsører i 2021. 
 
 
WEBSIDEN/ SOSIALE SIDER 
Siden oppstart av den nye hjemmesiden 22/10-19 har vi hatt 59 254 brukere på hjemmesiden, 
men 366 850 sidevisninger. Norge står for 89,77% av besøkende, med resten av Skandinavia 
følgende etter.  
De 6 mest besøkte sider er Forsiden, Valpelistene, Oppdrettere, Siste nytt, HS referater og 
Velkommen valp. 
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Hjemmesiden er levende og vi henviser ofte nye, og de som vil vite mer om vår rase dit. Men vi 
har samme utfordringer som bladet «Schäferhunden», nevnt i tidligere beretninger. Vi er 
avhengig av avdelinger og medlemmer for å få informasjon vi kan distribuere ut til andre 
medlemmer. 
 
Det er 8226 brukere som har kommet til oss via reklamen vi har på Finn.no. 
 
Vi har ett interaktivt kart over alle avdelinger og en terminliste som alle våre avdelinger skal 
arrangere på Google. Denne kan også lastes inn på deres egen Google konto. 
 
På vår Facebook side har vi 2109 følgere og Instagram kontoen 390.  
 
  
SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER  
 
NKK 
Vi har også i 2021 hatt en god dialog med NKK, og med flere møter med juridisk avdeling.   
Vi har adressert flere utfordringer og spørsmål ovenfor NKK som både HS, medlemmer og 
avdelinger har hatt. Har stort sett fått svar på det meste. Det er å nevne at klubbens lover ble 
godkjent av NKK sitt Hovedstyret i deres møte 7.12.21 i sak 115/21. Protokoll finnes 
her Protokoll HS 2021-19 
 Vi har også et HS-medlem som sitter i NKK styringsgruppen for arbeidet med NKKs fremtidige 
politiske organisering.    
 

WUSV / SV 
Klubben mottar jevnlig informasjon fra WUSV / SV og alle offisielle e-poster blir fortløpende 
lagt ut på vår hjemmeside.  
 
 
SPONSORER 
Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2021. Samarbeidet har vært meget godt. 
Royal Canin bidro med utstyr og premier i forbindelse med, Norsk Vinner, NM lydighet, NM 
IPO og NM bruks. Selskapet har også bidratt økonomisk i løpet av året. 
 
Avtalen er fornyet og gjelder ut 2022. 
 
HS sier seg meget godt fornøyd med støtten og innsatsen fra Royal Canin Norge AS i løpet av 
2021. 
 
Jubileumskomiteen 
For å jobbe med klubbens 100 års jubileum så oppdrettet hovedstyret en egen komite som fikk i 
mandat å jobbe med hvordan NSchK skal markere dette jubileet.  
 
Hovedstyrets representanter i komiteen ble Rune Gundersen og Arne Kristianstuen og videre ble 
følgende med i komiteen: Liv Evjen, Ellinor Antonsen. Svenn Børre Steinsland og Kristin Karlsen.  
Komiteen hadde sitt første møte desember 2020 og har pr januar 22 er det gjennomført 10 møter, 
alle på Teams.   
 

https://www.nkk.no/getfile.php/132451873-1641303904/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2019-21%20Protokoll.pdf
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Det første komiteen begynte å jobbe med var en logo for jubileumet. Flere forslag ble vurdert og 
til dette fikk vi veldig god hjelp fra «Trofe», de vi kjøper pokaler av til NV. Logoen vil blir brukt 
på premier og profileringsartikler som skal lages i løpet av året.  
 
Komiteen ble fort enig at vi måtte lage en bok til jubileet. Vi ble enig om at vi digitaliserer boka 
om de første 50 årene, og at vi jobber med de neste 50 år. Viktig å få tatt vare på denne historien 
også, for det var ikke lett å få tak i denne boka, ikke mange eksemplarer igjen. Stoffet til boka har 
mange bidratt med. Den tyngste delen har vært å samle inn historier fra avdelingene. Mange nye i 
styrer rundt omkring som ikke kjenner historien og det har vært vanskelig å finne frem avdelingens 
historie, det har også vært vanskelig å få svar fra flere avdelinger. Når vi jobber med dette så ser 
vi viktigheten av å samle vår historie mellom to permer. Komiteen er sikker på at dette blir en flott 
bok og vi jobber hardt for at denne skal bli klar for salg på Norsk Vinner i jubileumsåret.  
 
Vi må presisere at enkelte avdelinger har gjort en kjempestor jobb med å samle historien i 
avdelingen sin, takk til disse og vi skal sørge for at disse avdelingshistoriene kommer frem på en 
aller annen måte.  
 
100 år må jo også markeres med en fest og festmiddag. Komiteen har kommet til at dette bør 
markeres med en hel jubileumshelg. Helgen blir 4.– 6. November 2022 på Gardemoen. Nå har vi 
begynt å fylle opp helgen med diverse innhold, både hundefaglig innslag og «hundekonkurranser». 
Vi har nå vært så heldige å få booket kjente foredragsholdere både i innland og utland. Dette blir 
garantert spennende dag og på kvelden festmiddag, musikk og dans.  Påmelding til 
jubileumshelgen kommer vi tilbake til litt senere.  
 
Komiteen jobber også med å få tak i bilder for å lage en bildekavalkade som viser alle typer 
aktivitet med Schäferhund opp gjennom årene.  
 
Komiteens sammensetting og oppgaver: 

 Rune Gundersen – Komiteleder 
 Liv Evjen -    Bokansvarlig 
 Ellinor Antonsen -Bokansvarlig 
 Kristin Karlsen – Sekretær, sosiale medier  
 Sven Børre Steinsland – Media ansvar 
 Arne Kristianstuen – Premie, profileringsartikler  

 
 
Geir Flønes  Rune Gundersen Karl Otto Ojala 
sign   sign   sign    
 
 
 
Roar Kjønstad              Toril Bjerke Arne Kristianstuen     Rolf Syversen 
sign    sign   sign   sign 
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3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING 2021 
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Noter til regnskapet 2021 
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Årsregnskap 2021 
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Noteopplysninger til årsregnskapet 2021 
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REVISJON 
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 4. HOVEDSTYRETS BUDSJETT 2022 
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Noter til budsjett 2022 
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5. HAR - ÅRSBERETNING 2021 
 
Hovedavlsrådet har bestått av følgende personer; 
Karl Otto Ojala leder 
Leif V. Belgen 
Svein Nilsen 
Tommy Oftedal 
Kjell Olaf Olsen 
 
Mona Søderholm har også hatt ansvar for HAR-sekretariat sammen med Ann-Catrin Kleppe. 
Ann-Catrin Kleppe trakk seg fra sekretariatet den 18.10.2021. 
 
Hovedavlsrådet ble opprettet på nytt ved Representantskapsmøtet i april 2021. 
Etter det er det i perioden avholdt 6 møter i HAR. I tillegg holder medlemmene i HAR god 
kontakt pr. mail eller telefon. Samarbeidet med Hovedstyret har vært godt. 
 
Det er mye rutinearbeid med registrering av avlskåringer. Kvaliteten på innsendte papirer er stort 
sett god. Det er imidlertid fortsatt avdelinger som sender inn papirene fra kåringene for seint. 
 
LD-utstillinger 
Disse utstillingene har vært nedprioritert i noen år nå. Hovedavlsrådet planlegger at klubben 
igjen skal avholde 4 Landsdelsutstillinger i 2022. 
Vi håper oppdrettere og hundeeiere støtter opp om disse arrangementene igjen. 
 
Norsk vinnerutstilling ble i 2021 igjen avholdt på Maura med Idrettslaget på stedet som teknisk 
arrangør. På grunn av Corona epidemien var arrangement underlagt spesielle regler. 
Etter forholdene må vi vel være fornøyd med påmeldingen som ble 205 hunder. 
Kvaliteten på de forskjellige klassene var varierende. Enkelte klasser hadde en meget god topp 
med gode hunder i resten av klassen. I andre klasser manglet topphundene.  
Dommere for de voksne hundene var Joachim Steigler, Tyskland, som dømte tispene og Leif V. 
Belgen som dømte hannhundene. 
Valpene ble dømt av Svein Nilsen og Oddbjørn Winther. 
 
Norsk Vinner og VA1 i brukshundklasse hann ble IPO2 Falkøen’s Vasko. VA1 i 
brukshundklasse tispe ble IPO1 Yanne av Schæferborgen. Brukshundklasse hann langhår V1 
IPO1 Dirty Harry av Thorarinn og tispe VA1 IGP1 Olexius Yvie. 
Sg1 18-24 hann ble Bukkesti Vaico og tispe Bukkesti Vicky. 
Sg1 12-18 hann ble Berglitunets Arco og tispe Rustøl’s Xara II. 
Sg1 18-24 hann langhår Romi’s Zimba og tispe Komsa’s Eira. 
Sg1 12-18 langhår hann ble Haus Qira Felix og tispe Falkøen’s Una. 
Nr.1 Oppdretterklasse normalhår; Kennel Falkøen 
Nr.1 Oppdretterklasse langhår; Kennel Komsa 
 
Våre utstillinger etter tysk mønster har varierende deltakelse, men det er fortsatt en positiv trend 
for disse utstillingene. Det er også gledelig at de avdelinger som arrangerer disse fortsatt søker 
om nye arrangementer påfølgende år. 
Resultater som blir innsendt fra avdelingene på våre utstillinger etter tysk mønster blir som 
vanlig lagt ut på www.winsis-cat.com. 
De fleste avdelinger er flink med innsendelse av resultater til HAR, mens noen fortsatt må bli 
bedre. 
Husk at godkjent resultat bl.a er adgangsgivende til avlskåring. 
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Når det gjelder terminlistene har Hovedavlsrådet , i samråd med avdelingene, prøvd å legge 
arrangement slik at di ikke kolliderer med hverandre. Noen avdelinger burde være flinkere med å 
undersøke når NKK utstillinger arrangeres. Husk at vi nå ikke kan arrangere utstillinger mer enn 
70 km fra NKK utstillinger og da på motsatt dag. 
 
Antall Schäferhunder registrert i NKK 2021 har hatt en god økning fra 2020. Det ble registrert 
921 normalhår og 213 langhår, totalt 1134 stk. I 2020 ble det totalt registrert 864 stk. Økningen 
er på 31,25%. 
Våre oppdrettere er blitt flinkere til å legge inn sine kull på valpelisten. Det er imidlertid noen 
som ikke opplyser når tispen er gått tom. 
Norske dommere er fortsatt populære i utlandet. Flere av våre dommere har oppdrag i utlandet 
som de utfører på en meget god måte. 
 
HAR har sammen med HS jobbet for å få utdannet dommere som kan dømme den tyske 
Wesentesten i Norge. Vi har nå fått bekreftet fra Tysk Schäferhundklubb SV at vi kan få avholde 
kurs til slik utdannelse. Planen er at kurset skal avholdes i løpet av 2022. 
 
I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi RAS. 
RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy 
for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal 
nås er en viktig del av RAS. Dokumentet for Schäferhund ble godkjent av NKK i 2014. 
RAS har de siste årene ikke blitt oppdatert, mye på grunn av Corona epidemien. Hovedavlsrådet 
har nå startet arbeidet med oppdatering av dokumentet. 
 
Hovedavlsrådet presenterte i 2012 et tilbud til våre juniorhandlere. Dette tilbudet har dessverre 
vært mer eller mindre fraværende i 2021. Dette selvsagt på grunn av Corona epidemien, men 
også på grunn av at ansvarlig trakk seg fra vervet. 
 
Våre regler for Klubbutstillinger (tysk mønster) er blitt revidert og oppdatert. Dette blant annet 
på grunn av krav fra WUSV. Nye regler gjelder fra 2022 og finnes på vår hjemmeside. 
 
Avlskåringer 
I år 2021 var det i alt 29 terminfestede avlskåringer. Flest hunder har avd. Indre Østfold hatt på 
sine kåringer der totalt 14 stk. er blitt fremstilt. 
 
I 2021 har det totalt deltatt 70 hunder på avlskåringene 
Kjønn Kåringsklasse Antall Kåringsklasse 
Hann AK 5 
Hann Avlsgodkjent 9 
Hann LH Avlsgodkjent 3 
Tispe AK 11 
Tispe Avlsgodkjent 37 
Tispe LH AK/Godkj 2+3 

 
 
Hunder avlskåret totalt 2021 er 18 stk . 
52 hunder har blitt avlsgodkjent . 
 
Tisper 
AK 13 stk. Avlgodkjent 40 stk. 
5 av Avlskåret/Avlsgodkjente tisper er langhår 
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Hanner 
AK 5 stk. Avlsgodkjent 12 stk. 
2 av Avlsgodkjente hanner er langhår. 
 
Av fremførte hunder er 25,7% avlskåret. 
Antall hunder med karaktertest til godkjenning er 42 stk. 
Det er ønskelig at flere hunder tar sine bruksmeritter slik at de kan avlskåres. 
 
Snitthøyden på fremførte avkom er; 
Kjønn Gjsn Mankehøyde Maks Mankehøyde Min Mankehøyde 
Tispe 59,3 61,5 55 
Hann 64,6 66,5 63 

 
Det er stor spredning på fedrene til de hundene som er Avlskåret/godkjent. Den hunden med flest 
avkom har 8 stk. fremstilt. Dette er Falkøen’s Vasko. 
 
Avlskåring etter tysk mønster (totalt 12 terminfestede kåringer) 
I 2021 ble det fremstilt 12 hunder ved tysk kåring, 10 tisper og 2 hanner. 
 
Resultatet ved kåringene er; 
5 x Kkl. for 2022/2023 
7 x Kkl. Livstid 
0 ikke kåret 
 
Kåringsdommere 2021: 
Norsk Avlskåring: 
Karl Otto Ojala, Johnny Johnsen, Liv Evjen, Rolf Evensen, Kjell Pollestad, Svein Nilsen, Leif V. 
Belgen og Svein-Egil Vagle. 
 
Tysk Avlskåring: 
Karl Otto Ojala, Rolf Evensen, Svein-Egil Vagle og Leif V. Belgen. 
 
I 2021 er det fortsatt en del disiplinærsaker. Disse er overført til Disiplinærutvalget (DU) som er 
opprettet av Hovedstyret. Det er DU som utreder og kommer med innstilling til Hovedstyret i 
disse sakene. 
 
 
 
Karl Otto Ojala Svein Nilsen Tommy Oftedal Kjell Olaf Olsen Leif V. Belgen 
Sign.   Sign.   Sign.    Sign.    Sign. 
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6. HBU - ÅRSBERETNING 2021 
 
Hovedbrukshundutvalget har bestått av følgende personer  
Roar Kjønstad, Leder  
Terje Lindahl  
Heidi Tokstad  
Zarif Hamzic 
Ronny Vestli 
Hans-Arne Marthiniussen  
 
Det har vært avholdt 7 møter i komiteen. Samtlige møter er avholdt på Teams. Samarbeidet i 
komiteen har fungert godt, og det har vært et godt samarbeid med HS/HAR.  
Også dette året har vært preget av restriksjoner pga corona. På tross av dette har aktiviteten vært 
god, og det er avholdt en rekke prøver og tester. Enkelte prøver og tester er flyttet eller avlyst. I 
all hovedsak er det god aktivitet i de fleste avdelinger og treningsgrupper. 
NM i LP ble avholdt ifb. med Norsk Vinner på Maura og ble vunnet av Anne Østlid med Romi’s 
Vibby  
NM IGP ble arrangert av Avd. Rogaland og vinner ble Roar Kjønstad med Niqilas Dovre 
NM IGP FH ble arrangert av Avd. Rogaland og vinner ble Jens Røhnebæk med Brie av 
Heldenhaft.  
 
Vi hadde ingen deltagere fra Norge til WUSV IGP VM eller WUSV Universalsieger.  
Jens Røhnebæk med Brie av Heldenhaft representerte Norge i FCI IGP FH VM.  
 
Vi fikk også gjennomført den tradisjonsrike Sølenuka med hele 52 deltagere, fullt på alle kurs og 
10 instruktører i aktivitet. Dette er et svært godt og populært tilbud til våre medlemmer. 
Deltagere kommer fra hele landet og påmeldingen for årets arrangement ser ut til å bli like god 
som tidligere.  
 
Det var to større oppgaver som tok en del av utvalgets ressurser i 2021. Det var en høring fra 
NKK på nytt regelverk for LP. Her var det mange og gode innspill fra flere avdelinger – og 
N.Sch.Klub leverte et godt og gjennomarbeidet tilsvar til høringen.  
Det var også en høring fra Landbruks- og Matdepartementet på en revidering av «hundeloven». 
Dette er en viktig lov som påvirker og regulerer mye av vår virksomhet ift aktivitet, men også 
vår hverdag som hunde eier. HBU i samarbeid med flere gjorde en grundig jobb med et tilsvar på 
vegne av klubben og våre medlemmer. Det er ventet at forslag på ny lov vil legges frem for 
stortinget i vårsesjonen i år.  
 
NKK har også endret rutiner for prøver og tester, og det er nå mulig å søke om prøver i sesong. 
Vi har likevel oppfordret avdelinger å legge inn prøver i terminlista som tidligere for å ha en 
bedre oversikt over hvilke arrangementer vi har. Det er gledelig å se at antall prøver er omtrent 
som tidligere år, og vi forventer også at enkelte vil tilby ytterligere prøver ila sesongen.  
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7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
Ordensrådet har hatt et aktivt år med mange henvendelser fra avdelingene om honorering av 
medlemmer. Kanskje er det Corona tiden som har fått avdelingene til å vise at de setter pris på 
sine tillitsvalgte med å ønske om at disse tildeles en påskjønnelse med Fårehunden. Ordensrådet 
har også benyttet tiden til å gjennomgå reglene for tildeling av klubbens orden Fårehunden, og 
har besluttet at det må gå minst 5 år mellom tildeling av Fårehunden i sølv og gull fra 
henholdsvis Fårehunden i bronse og sølv. Disse presiseringene er oppdatert under Lover og 
regler på klubbens hoved side samt er sendt ut til alle avdelinger. Det er samtidig laget et skjema 
hvor det fremgår hvilke opplysninger om kandidatene Ordensrådet må ha for å kunne behandle 
søknaden. 
Vi minner om at søknader skal innsendes senest to – 2 – måneder før utdeling skal finne sted.  
I løpet av 2021 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse 
æresbevisningene: 
 
Æresmedlem   Arvid Strømsvik   avd. Rogaland 
 
Fårehunden i sølv:  Trine Strand Ojala   avd. Finnmark 
    Leif Esten Lilleberg   avd. Nordenfjeldske 
    Knut Brekke    avd. Oslo 
 
Fårehunden i bronse:  Harald Mølbach Aas   avd. Agder 
    Freddy Søfting    avd. Agder 
    Kirsten Lorenz Hegland  avd. Arendal 
    Kåre Spilde    avd. Arendal 
    Jan Larsen    avd. Hedmark  
    Ivar Smedsrud    avd. Hedmark    

                 Trond Egil Groth   avd. Kongsberg 
    Arild Langedal    avd. Kongsberg 
    Tom Lygre    avd. Kongsberg 
    Catharina Asphaug   avd. Nordenfjeldske 
    Line Christensen   avd. Nordenfjeldske 
    Kjetil Kvaal    avd. Nordenfjeldske 
    Eli Marie Kvernmo   avd. Nordenfjeldske 
    Per Taksgård    avd. Nordenfjeldske 
      
 
 
 
 
Liv Evjen  Johnny Johnsen       Rolf Mangerud  Arvid 
Strømsvik 
  (sign)                  (sign)                                      (sign)                                          (sign) 
 
 
 
 
 
 
 



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2022 
 

24 
 

8. DISIPLINÆRUTVALGETS (DU) ÅRSBERETNING 2021 
 
Utvalget har i perioden bestått av Knut Brekke (leder), Trond-Egil Groth (medlem), Kristin 
Karlsen (medlem) og Marit Wad Nilsen (varamedlem). 
DU har i denne perioden hatt 7 saker til behandling hvorav en av sakene er fra 2020.  I 3 av de 
øvrige 6 sakene, som for det meste dreier seg om brudd på klubbens regler med hensyn til avl, er 
reaksjonene endelige. I en av de øvrige sakene ble HS ilagte reaksjon anket til NKK Domsutvalg 
hvor anken ble avvist og reaksjonen følgelig opprettholdt. De 2 siste sakene ble henlagt da DU 
ikke fant grunnlag for å hevde at regelbrudd hadde skjedd.  De ilagte og endelige reaksjoner har 
variert fra advarsel til 3 måneders aktivitetssperre. 
Saken fra 2020, ble av medlemmet frafalt i desember 2021. 
DU har videre bistått HS som kontaktledd mellom HS og Andenæs Aaløkken Veum 
Advokatfirma DA i en sak angående et medlem av klubben. 
DU har i perioden oversendt to forslag til HS som omhandler presisering av prosedyrer for 
innrapportering av saker til behandling av DU og kvalitetssikring av kandidater til klubbens 
utmerkelser.  Forslagene er implementert av HS. 
Det er også i denne perioden foretatt en rekke henvendelser direkte til DU om angivelige 
klanderverdige forhold.  Vi minner igjen om at alle slike henvendelser skal rettes direkte til HS 
gjennom sekretæren.  Det er HS som avgjør hvilke forhold som skal undersøkes av DU. 
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9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN  
 

Hovedstyrets handlingsplan 2019 – 2023 
 
 

1. Innledning 
Som i andre land har schäferhunden hatt en kraftig nedgang i antall registrerte individer. På 
slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, lå registreringstallet opp mot 3.500. Antall 
registrerte hunder har stabilisert seg med en liten økning sist år, men er fremdeles på et for lavt 
nivå. Målet er ikke at vi skal bli den største rasen igjen, men bli den foretrukne rasen til de som 
ønsker en brukshund. Det samme gjelder vårt medlemsantall. Klarer vi ikke å snu denne 
utviklingen kan dette medføre uheldige konsekvenser for vår klubb og rase. 
Vårt mål er at innen 2 år skal vi komme opp i 3000 medlemmer. 
 
I denne handlingsplanen fremmer hovedstyret forslag på tiltak som vi håper skal få en positiv 
effekt. Dette handler både om utvikling av egen organisasjon og egne aktiviteter, men også 
hvordan vi skal profilere rasen bedre utad. For å kunne lykkes, krever dette en innsats fra 
tillitsvalgte, oppdrettere og medlemmer på alle nivå. 
  
Strategi forankring Hovedstyrets handlingsplan 2019-2023 Område/nøkkel-

ord/tidspunkt  
2. Profilering av rase 
og klubb 
  

Tiltak 2.1 Oppmuntre til deltagelse på 
NKK sine utstillinger hvor man benytter 
spesialdommer for rasen. Vi profilerer 
arrangementene gjennom vårt tidsskrift og 
på vår hjemmeside. 
  
Tiltak 2.2 Jobbe for at andre hundeklubber 
bruker spesialdommer for vår rase når vi nå 
har åpnet opp for at de kan ha med 
schäferhund. Dette forutsetter at utstillingen 
ikke kolliderer med utstilling i våre 
avdelinger.. 
  
Tiltak 2.3 Delta med stands på 
arrangement som Oslo Pet Show og 
Dogs4all. Eventuelt også andre NKK 
utstillinger med hjelp fra lokale avdelinger. 
  
Tiltak 2.4 Bli bedre til å profilere rasens 
gode egenskaper. Arbeide med og få laget 
en demo-film som viser ulike aktiviteter vi 
kan bruke rasen til. Skal legges ut på 
klubbens hjemmeside. 
  
Tiltak 2.5 HAR skal vi publisere statistikk 
om vår rase i klubbens blad, samt på 
hjemmesiden. Viktig at vi kan opplyse våre 
medlemmer og potensielle nye eiere av 
rasen riktig informasjon om rasens helse og 
utvikling. 

Utført 
  
  
  
  
 
Utført 
  
  
  
  
 
 
Kontinuerlig 
  
  
  
 
Ikke utført 
HAR/HBU jobber 
med dette. 
  
 
 
 Kontinuerlig 
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Tiltak 2.6 Annonsering/profilering i Hund 
& Fritid. 
 
Tiltak 2.7 Økt profilering av klubbens 
oppdrettere på f.eks. Finn.no. Undersøke 
om det er mulig og hva det koster og 
«kjøpe» plass som anbefaler alle som 
ønsker å kjøpe schäferhund om å gjøre 
dette hos klubbens oppdrettere. Blir linket 
inn til klubbens hjemmeside/valpeliste. 
 
Tiltak 2.8 Få på plass utdanning av norske 
dommere til den tyske wesentesten (6-8 
mai 2022) 
 
Tiltak 2.9 Få utdannet flere K-test 
dommere. Dialog med KG test er på plass 
og 1 kurs blir iverksatt i 2022 
 
Tiltak 2.10 Få på plass det nordiske 
samarbeidet igjen. Norge står som vertskap 
for første møte i 2022 
 

  

  
Utført  
  
  
Utført 
 
 
 
 
 
 
 
Utført 
 
 
 
Utført 
 
 
 
Kontinuerlig  

3. Organisasjons-
utvikling 
  

Tiltak 3.1 HS betaler inneværende års 
medlemskap til alle NYE valpekjøpere som 
kjøper valp til klubbens oppdrettere som 
avler i henhold til våre avlsregler. Dette 
videreføres. 
  
Tiltak 3.2 Arbeide opp mot 
forsikringsselskap for å lage et lukrativt 
tilbud til våre opprettere. 
  
Tiltak 3.3 Bedre dialog med og 
erfaringsutveksling mellom avdelingene. 
Samlingen dagen etter rep.møtet er viktig i 
dette arbeidet, men det må også jobbes med 
å etablere nettverk og mer kontakt gjennom 
året. 
  
Tiltak 3.4 Profilere organisasjonskurs 
gjennom NKK til alle avdelinger og deres 
medlemmer. 
  
Tiltak 3.5 Sende ut revidert 
organisasjonshåndbok til alle avdelinger 
etter avholdt generalforsamling 

  

Utført/Kontinuerlig 
  
  
  
  
Ikke utført 
  
  
 
 
Kontinuerlig. Bør 
også være et 
naturlig tema på 
dialogmøtet etter 
rep.møtet. 
  
 
Utført. Ligger på 
hjemmesiden 
 
 
Utført  
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4. 
Informasjonsarbeid 
  

Tiltak 4.1:” Schäferhunden” skal ennå i 
lang tid være en prioritert 
informasjonskanal. Det bør settes i gang 
tiltak for å øke annonseinntektene. 
  
Tiltak 4.2: Bladets innhold må appellere til 
alle schäferhund-eiere, også dem som ikke 
driver med hundesport. Redaktøren må få 
hjelp til stoff som gir et variert innhold. 
  
Tiltak 4.3: En digital versjon av bladet blir 
lagt ut på klubbens hjemmeside. 
  
Tiltak 4.4: Hjemmesiden skal 
videreutvikles og oppdateres. Arbeide med 
å få på plass en aktivitetskalender på 
hjemmesiden slik at det blir enklere å holde 
seg oppdatert på hva som skjer og når. 
(Utstillinger, prøver, tester, frister etc.) 
Avdelingene kan annonsere kostnadsfritt på 
klubbens hjemmeside. 
  
Tiltak 4.5: HS har opprettet en egen 
Facebook profil som skal være et 
supplement til klubbens hjemmeside. 
  
  

Ikke utført 
  
  
  
 
Kontinuerlig 
  
  
  
  
Utført 
  
  
Utført 
  
  
  
  
  
 
 
 
Utført 

5. Avlsarbeidet 
  

Tiltak 5.1 RAS-dokumentet legges til 
grunn for avlsarbeidet. Utsatt til 2023 fra 
NKK. 
  
Tiltak 5.2 Sette inn tiltak for at flere bruker 
valpelista med blant annet bedre hjelp til 
dem som har problemer med å få lagt inn 
opplysninger. AVL jobber med en enklere 
løsning. 
  
Tiltak 5.3 Det ble satt i gang med 
utdanning av nye eksteriørdommere i 
klubben i 2017. Målet er å starte opp 
utdannelse av nye dommere hvert 2. år. Det 
gir da mulighet for nye søkere. 
  
Tiltak 5.4 Vi planlegger å gjennomføre en 
sentral oppdretterkonferanse i forbindelse 
med NV, samt ved alle LD-arrangement. 
  
Tiltak 5.5 Gjennomføring av 4 LD-
utstillinger. 
  

Startet opp 
  
  
Kontinuerlig 
  
  
   
 
 
Kontinuerlig 
  
  
  
  
 
 
Ikke utført 
  
  
  
Kontinuerlig 
   
 
Kontinuerlig 
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Tiltak 5.6 Utdanning av flere 
kåringsdommere for norsk og tysk kåring. 
  
Tiltak 5.7 Utdanne flere ringsekretærer og 
skrivere etter tysk mønster. 
  
Tiltak 5.8 Korrekte og oppdaterte 
kåringslister. 
  
Tiltak 5.9 Utarbeide DNA rutiner. 
  
Tiltak 5.10 NSchK skal spre generell 
kunnskap om avl og avlsarbeid. Avl skal 
være basert på kunnskap. 
  
Tiltak 5.11 Holde kurs/seminar for 
klubbens eksteriørdommere og 
kåringsdommere. 
  
Tiltak 5.12 Oppdretter seminar. 
  
Tiltak 5.13 Utdanne karaktertest dommere 
og figuranter. 
   

  
  
Ikke utført 
  
 
Kontinuerlig 
  
 
Utført 
  
Kontinuerlig 
  
  
 
Ikke utført 
  
  
 
Ikke utført 
  
Kontinuerlig 

6. Brukshund-
arbeidet 

Tiltak 6.1 Legge til rette for at det er flere 
treningsfiguranter ute i avdelingene. 
  
Tiltak 6.2 Utvide tilbudet med kurs for 
hundeførere. Schäferhunduka på Sølen er 
svært populær. Oppfordrer avdelinger til å 
arrangere tilsvarende kurs, med 
støtte/bistand fra HS. 
  
Tiltak 6.3 Få utdannet flere 
ferdselsprøveinstruktører. Her ligger 
kompendiet klart. Her kan alle avdelinger 
søke støtte fra studieforbundet på slike 
kurs. Avdelinger kan også samarbeide med 
å arrangere slike kurs for å få utdannet 
flere. 
  
Tiltak 6.4 Jobber for å få våre dommere 
godkjent i SV. 
  
Tiltak 6.5 Ønsker å få til årlige 
figurantsamlinger. 
  
Tiltak 6.6 Tilrettelegge for 
brukshundaktivitet for våre juniorer i 
samarbeidet med juniorhandlerne. 
  

Kontinuerlig 
  
  
Pågående 
  
  
  
 
  
Pågående 
  
  
  
  
 
 
  
Ikke utført 
  
 
Ikke utført 
  
 
Ikke utført 
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Tiltak 6.7 HBU skal etterstrebe norske 
dommere og figuranter på våre NM i IPO. 
  
Tiltak 6.8 Øke LP deltakere på landsbasis. 
  
Tiltak 6.9 Sørge for at det nye 
skogshundprogrammet lykkes. 
  
Tiltak 6.10 Mål om at vi stiller fullt lag på 
Universal VM. 
   

Kontinuerlig 
  
  
Kontinuerlig 
  
2022 
  
  
2022 
  
  

7. Aktiviteter 
  

Tiltak 7.1 Norsk Vinner må gjøres mer 
attraktiv. 
  
Tiltak 7.2 Norsk Vinner må fortsatt gå i 
balanse. 

  
Tiltak 7.3 NSchK fyller 100 år i 2022. 
-HS har satt ned et utvalg som skal arbeide 
med dette slik at vi kan benytte oss best 
mulig av denne unike muligheten til å 
promotere rase og klubb. 

o Gruppen 
 Liv Evjen 
 Elinor Antonsen 
 Svenn Børre Steinsland 
 Kristin Karlsen 
 Arne Kristianstuen 
 Rune Gundersen 

-HS oppfordrer alle medlemmer og 
avdelinger til å bli med på en idedugnad.  

Kontinuerlig 
  
 
Kontinuerlig 
  
 
Utført  
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10. HOVEDSTYRETS FORSLAG 2022 
 
10.1 Kontingent 
I følge NSchK’s lover, § 3-4, pkt g, siste linje, er en av Rep. møtets oppgaver alltid å behandle 
fastsettelse av kontingent. 
Forslag: 
Hovedstyret foreslår fortsatt uendret kontingent for kommende år. 
 
HS 
NSchK 
 
 
10.2 Lover for avdelinger i Norsk Schäferhund Klub 
Under Representantskapsmøtet 2021, sak. 10.2, under § 3-4.1, ble det ved en inkurie utelatt et 
par punkter som ønskes rettet opp. 
 
§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER. 
a) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede og velge tellekorps 
Valgkomiteens medlemmer bør velges slik at leder og medlemmer har ulike tidsperioder. 
 
HS 
NSchK 
 
 
10.3 Nedleggelse Hallingdal 
tor. 24.02.2022 11.11 
Tine Lunde tinelunde@gmail.com 
Til repmappa 
Hei.  
Vi vil herved informere om at AVD Hallingdal har vedtatt på årets generalforsamling at 
avdelingen legges ned . Grunnen er at det ikke er Moe aktivitet i avdelingen tross mange forsøk 
på å få igang aktivitet , og synkende medlemstall .  
Vedtak fra møtet vil bli sendt inn så snart alt er klart .  
 
Mvh Tine Lunde , for NSchK avd. Hallingdal  
 
HS støtter forslaget. I h.t § 6-3-1 overføres midlene til HS, for evt. reetablering av 
avdelingen innen 3 år. 
 
 
10.4 K-test og antall dommere. 
Forslag til representantskapsmøtet i Norsk Schäferhund Klub. 

Hovedstyret ønsker representantskapets bekreftelse på at vi kan gå i dialog med KG test og NKK 
med mål om å endre antall dommere fra 2 til 1 ved bedømmelse av K-test. K-teste er et av våre 
kriterier for godkjenning til avl, og det arrangeres flere og flere K-tester. Vi ser at det er en 
utfordring med få dommere og belastningen er stor på dem.  

 
HS 
NSchK 
 

mailto:tinelunde@gmail.com
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11. INNKOMNE FORSLAG 2022 
 
11.1  
 
 
Forslag til Representantskapsmøtet 2022 

fra NSchK Avd Nordenfjeldske 

 

Forslag om Lovendringer i Lover for Norsk Schäferhund Klub, Lover for avdelinger 

Avsnitt med endringer er merket med gult. 

Forslag A 

Kap. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP 

§ 2-1 Medlemskap 

Nåværende tekst:  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og 
NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for 
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder 
klubbinternt regelverk og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik 
måte at klubbens formål og anseelse fremmes. 

Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til 
tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg. 

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal 
vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en 
schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen. 

Definisjoner på medlemskap 

Hovedmedlem 
Familiemedlem 
Æresmedlem 
 
 
Ny tekst:  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og 
NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for 
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder 
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klubbinternt regelverk og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik 
måte at klubbens formål og anseelse fremmes. 

Ved medlemskap i flere avdelinger begrenses retten til å foreslå kandidater til valg, kunne bli 
valgt til tillitsverv og ha stemmerett til den avdeling som er valgt til hovedavdeling. Medlemmer 
plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg. 

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal 
vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en 
schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen. 

Definisjoner på medlemskap 

Hovedmedlem i valgt avdeling  
Husstandsmedlem i valgt avdeling 
Æresmedlem 
 
Begrunnelse: 

Det må komme klart frem at man kun har rettigheter i en avdeling. Slik teksten står i dag kan den 
fort oppfattes slik at den kun gjelder valg til tillitsverv og stemmerett. 

Teksten: familiemedlem ble endret i forrige års rep.møte, men er ikke endret i «Lover for 
avdelinger» 

 

Forslag B 

Kap. 3-1 ORGANISASJON 

§3-1-1 Høyeste myndighet på avdelingsnivå    

Nåværende tekst: 

Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. 
februar. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 
av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av 
avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall) 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et 
forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal 
forkastes 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling. 

 

Ny tekst:  
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Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. 
februar. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 
av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av 
avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall) 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et 
forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal 
forkastes 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

 

Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til generalforsamlingen i den avdeling de har valgt 
å være hovedmedlem i. 

 
 

Begrunnelse: 

Det må komme klart frem at man ikke har noen rettigheter i avdeling som man ikke har valgt 
hovedmedlemskap i.  

Slik teksten står i dag kan den oppfattes slik at absolutt alle medlemmer i avdelingen, også de 
som har valgt annen avdeling å være hovedmedlem i, har fulle rettigheter. 

 

HS innstilling: 

HS støtter forslaget.  

 

Med hilsen  

NSchK Avd Nordenfjeldske 

Styret 
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12.  TERMINLISTE  
 
Utstilling/Kåring 
Se hjemmeside eller NKK aktivitetskalender 
 
 
Bruks/HBU 
Se hjemmeside eller NKK aktivitetskalender 
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13. VALG 
 

Valgkomiteens innstilling til representantskapsmøte 2022. 
 
HOVEDSTYRE NAVN AVDELING PERIODE FORESLÅTT AV: 
Leder Svein Nilsen Indre Østfold På valg 2 år Avd Arendal, valgkomiteen 
Nest leder Rune Gundersen Fredrikstad Ikke på valg  
Kasserer Toril Bjerke Indre Østfold Ikke på valg  

Sekretær Hege Falck Bilden Fredrikstad På valg 2 år 
Avd Fredrikstad, 
valgkomiteen 

HBU leder Roar Kjønstad Oslo Ikke på valg  
HAR leder Karl Otto Ojala Finnmark Ikke på valg  
Styremedlem Arne Kristianstuen Oslo På valg 2 år Valgkomiteen 
Vara medlem Ilone Søderholm Finnmark På valg 1 år Valgkomiteen 
Vara medlem Svend Børre Steinsland Bergen På valg 1 år Valgkomiteen 
     
HOVEDAVLSRÅDET     
Leder Karl Otto Ojala Finnmark Ikke på valg  
Medlem Leif Belgen Indre Østfold På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Svein Nilsen Indre Østfold Ikke på valg  
Medlem Kjell Olaf Olsen Arendal Ikke på valg  
Medlem Tommy Oftedal Rogaland På valg 2 år Valgkomiteen 
     
HOVEDBRUKSUTVALGET    
Leder Roar Kjønstad Oslo Ikke på valg  
Medlem Heidi Tokstad Oppland Ikke på valg  
Medlem Ronny Vestli Romerike På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Terje Lindahl Fredrikstad På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Zarif Hamzik Romerike På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Hans Arne Martiniussen Helgeland Ikke på valg  
     
ORDENSRÅD     
Medlem Liv Evjen Nordenfjelske På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Rolf Mangerud Romerike Ikke på valg  
Medlem Arvid Strømsvik Rogaland Ikke på valg  
Medlem Jonny Johnsen Helgeland På valg 2 år Valgkomiteen 
     
REVISOR Monica Jersing Oslo På valg 1 år Valgkomiteen 
VARA REVISOR Hilde Galborgen Indre Østfold På valg 1 år Valgkomiteen 
     
VALGKOMITEEN     
Leder Bjørn Karlsen Nordenfjelske På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Odd Brattøy Møre og romsdal På valg 2 år Valgkomiteen 
Medlem Jonny Johnsen Helgeland Ikke på valg  
Vara medlem Tore Larsen Arendal På valg 1 år Valgkomiteen 
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