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HOVEDSTYRET 

 

 

 

 

Til alle avdelinger og utvalg       16.02.2013 

i Norsk Schäferhund Klub 

 

 

Representantskapsmøte  2013 

I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover § 11 innkaller Hovedstyret herved til det 

ordinære rep. møtet på Quality Airport Hotel, Gardermoen lørdag 16.mars 

Møtet begynner kl 11.00 lørdag 16. mars, og forventes avsluttet ca. 1900 

Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig og saklig samling. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret 

 

 

Bjørn Lie   

Sign. 

 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

Avdeling  Medlemstall  

2012 

Medlemstall 

2011 

Endring  Endring i 

% 
Antall 

delegater 

Agder  64 67 -3 -4% 1 

Arendal 52 63 -9 -17% 1 

Bergen 204 211 -7 -3% 3 

Finnmark 38 30 +8 +26% 1 

Fredrikstad  106 88 +18 +20% 2 

Grenland  94 103 -9 -9% 1 

Halden  53 49 +4 +8% 1 

Hallingdal 30 30 0 - 1 

Harstad 50 62 -10 -19% 1 

Haugaland 48 51 -3 -6% 1 

Hedmark 127 107 +20 +19% 2 

Helgeland  63 74 -9 -15% 1 

Indre Østfold  141 118 +23 +20% 2 

Kongsberg 109 119 -10 -8% 2 

Moss Vestby 54 73 -19 -26% 1 

Møre og Romsdal  56 59 -3 -5% 1 

Nordenfjeldske  290 285 +5 +2% 3 

Oppland  125 140 -15 -11% 2 

Oslo 251 272 -21 -8% 3 

Ringerike 10 14 -4 -28% 1 

Rogaland 174 181 -7 -4% 2 

Romerike 220 240 -20 -8% 3 

Sarpsborg 58 61 -3 -5% 1 

Sunnmøre og omegn 26 32 -6 -18% 1 

Troms og omegn 74 73 +1 +1% 1 

 2593* 2602 *     

 

*  Totalt inkl.  æresmedlemmer og utenlandske medlemmer  
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STYRET/UTVALG REPRESENTANTER 

Hovedstyret Bjørn Lie 

Hovedstyret Kjell Otto Hansen 

Hovedstyret Karl Otto Ojala  

Hovedstyret Annett Bäck  

Hovedstyret Svend Per Følstad  

Hovedstyret Arne Kristianstuen  

Hovedstyret Knut Arild Ljåstad  

Hovedstyret Arvid Krogh 

HAR Karl Otto Ojala 

HAR John G. Torsvik  

HBU Kjell Otto Hansen  

HBU Ronny Vestli 

HBU Kjell Rundtom  

Æresmedlem  Liv Evjen  

Æresmedlem John G. Torsvik  

Æresmedlem  

Valgkomite Liv Evjen  

Valgkomite Arne Kristianstuen  

Valgkomite Geir Flønes  

Valgkomite  Svein Nilsen  

Funksjonær Lisbeth Kvinge  



 5 

 

 

 

STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2013 

 

 

 

 

 

AVDELINGER  REPRESENTANTER OBSERVATØRER  

Agder  Ingemann Auestad   

Arendal Kommer ikke   

Bergen Sølvi Nordstrand  Per Landsvik 

Bergen Jarle Tjeldstø  

Bergen Cato Aagaard   

Finnmark Karl Otto Ojala  

Fredrikstad  Tom Atle Nohr Joachim Syversen 

Fredrikstad  Thomas Lindahl   

Grenland  Erik Gunnestad  

Halden  Dag Harald Hanssen Ann Kristin Kjelvik  

Hallingdal  Tine Lunde  Lars Lunde, Terje Lundsrud  

Harstad    

Haugaland    

Hedmark Bjørn Lundberget  Espen Rønning  

Hedmark Ørjan Vatndal Øyvind Sæther  

Helgeland    

Indre Østfold  Leif Belgen Bente Irene Johnsen 

Indre Østfold  Robert Olsen  

Kongsberg Arild Langedal   

Kongsberg Erling Mathisen   

Moss Vestby  Tor Aspengren   

Møre og Romsdal  Odd Brattøy   

Nordenfjeldske Geir Flønes  Geir Wikstrøm  

Nordenfjeldske Trond Aagesen  

Nordenfjeldske  Unni Wikstrøm   

Oppland Rolf Evensen  

Oppland  Ole Espen Samuelstuen   

Oslo Elsa Graphaugen Toril Bjerke 

Oslo  Heidi Michaelsen Arne Birkeland 

Oslo Annie Skoglund   

Ringerike Kommer ikke   

Rogaland Geir Magne Salte   

Rogaland  Tommy Oftedal   

Romerike Henning Wold   

Romerike  Ronny Vestli  

Romerike  Aage Bergmo   

Sarpsborg Jostein Berndt  Cato Eriksen 

Sunnmøre  Ole Morten Sorthe  Alexander Dyb  

Tromsø  Berit Hansen  

Hovedstyret  Bjørn Lie   

Hovedstyret Karl Otto Ojala  

Hovedstyret  Kjell Otto Hansen   
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HOVEDSTYRET 

 

 

 

Innhold: 

Representantskapsmøtet 16.mars 2013. 

Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret, ønsker representantene vel møtt. 

Med innkallingen følger: 

01 Dagsorden 

02 Hovedstyrets årsberetning 

03 Hovedstyrets regnskap 

04 Revisjonsberetning  

05 Hovedstyrets budsjettforslag 

06 Hovedavlsrådets årsberetning 

07 Hovedbrukshundutvalgets årsberetning 

08 Andre utvalgs årsberetninger 

09 Hovedstyrets forslag 

10 Innkomne forslag 

11 Terminlister 

12 Valg 

 

 

 

Norsk Schäferhund Klub 

Hovedstyret 

 

Bjørn Lie  

sign. 

Leder 
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DAGSORDEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 16  MARS 2013 

 

     1. DAGSORDEN 

1.1 Godkjenning av representanter 

1.2 Godkjenning av dagsorden 

1.3 Valg av dirigent 

1.4 Valg av 1 møtereferent 

1.5 Valg av 1 protokollfører 

1.6 Valg av 2 representanter til tellekomitè 

1.7 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 

2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 

3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP 

4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 

5. REVISJONSBERETNING  

6. HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING  

7. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING 

8. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING 

9. HOVEDSTYRETS FORSLAG  

10. INNKOMNE FORSLAG  

10.1 Avd. Romerike – innkalling til generalforsamling  

10.2 Avd. Romerike – valg LL  

10.3 Avd. Romerike – revisjon LL  

10.4 Avd. Rogaland – NBF 

10.5 Avd. Rogaland – tidspunkt for generalforsamling/rep. møte  

10.6 Avd. Moss Vestby – endringer i lovverk  

10.7 Avd. Ringerike – nedleggelse av avdelingen  

11. TERMINLISTER OG DOMMEROVERSIKT 

12. VALG  
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HOVEDSTYRET 

 

02.0  HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2012 

Hovedstyret har i 2012 bestått av: 

Leder: Bjørn Lie   

1. Nestleder: Kjell-Otto Hansen 

2. Nestleder: Karl-Otto Ojala  

Sekretær: Annett Bäck  

Kasserer: Svend Per Følstad  

Styremedlem: Arne Kristianstuen 

Varamedlem: Arvid Krogh  

Varamedlem: Knut Arild Ljåstad  

 

HS har hatt et godt samarbeid innad i styret og med andre sentrale organ.  

Det har vært avholdt 18 styremøter, hvorav 2 samlingsmøter.  

 

N.Sch. Klub var representert på Svensk vinnerutstilling med leder Bjørn Lie og Arne 

Kristianstuen og Dansk vinnerutstilling  (HAS ) med John Torsvik fra HAR. Samt på tysk 

vinnerutstilling med leder Bjørn Lie, og HAR’s Oddbjørn Winther. I tillegg har Kjell 

Pollestad representert på italiensk vinnerutstilling.  

På WUSV møtet i Ulm var klubben representert med leder Bjørn Lie.  

N.Sch.Klub var representert på NKK’s rep.møte med Bjørn Lie, Arne Kristianstuen og Svend 

Per Følstad.  

Leder Bjørn Lie, Arne Kristianstuen og Kjell Otto Hansen representerte HS ved Sch/SL NM 

som ble arrangert av N.Sch.Kl avd. Nordenfjeldske. Og Bjørn Lie representerte HS ved NM 

RSP/RRP på Sølen.   

 

ØKONOMI  
 

Klubbens økonomi er fremdeles meget solid, med god likviditet. 

Resultatet for 2012 er ført opp med underskudd på kr. 4.300,- 

2012 er første året uten inntekter fra aktivitetsavgiften, som ble besluttet avviklet på siste års 

representantskapsmøte.  

HS har 2012 investert kr. 27.000,- i ett eget webb-basert regnskapssystem. Lisenser betales 

for en 2 årsperioder slik at i 2013 vil det ikke påløpe noen vesentlige kostnader.  

Regnskapet vil i år bli presentert på en litt annen måte i år. Resultat og Avdeligsregnskap er 

slått sammen. 

Av fjorårets tall for dommerfondet på. Kr. 225.884,- er det styrket med kr. 5.360,- som er 

innbetalinger av aktivitetsavgift for 2011. 

For øvrig så vises det til regnskapet for detaljer. 
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NORSK VINNER / NM  LP   
 

Med tanke på de tragiske hendelser forrige år, ble arrangementet startet med ett minutts 

stillhet. 

 

NV og NM i LP ble i år som i fjor avholdt i Fredrikstad med avdeling Fredrikstad som 

arrangør. Den tekniske gjennomføringen ble uført på en tilfredsstillende måte.  

 

Vi var i år tilbake til den opprinnelige modellen med utstilling og lydighet. Arrangementet 

gikk derfor denne gang kun over 3 dager. 

 

Dette er likevel et arrangement som krever stor innsats av den lokale avdelingen og her stilte 

alle opp med godt humør og stor innsatsvilje. 

 

I motsetning til forrige år, var denne gang værgudene med oss. Hoveddelen av arrangementet 

ble avholdt i strålende vær. 

 

Vi har dessverre fortsatt et altfor lavt deltagerantall på selve utstillingen, i tillegg til at vi også 

kunne ønsket flere påmeldte til LP. 

 

Dessverre trakk selve arrangementet ut i tid, noe som skyldtes fotograferingen, som fant sted i 

ringen, etter at vinnerklassene var ferdige. Dette vil bli endret i 2013. 

 

I tillegg vil det i 2013 bli justeringer i forhold til arrangementet med hensyn til gjennomføring 

og dommervalg. Se våre hjemmesider. 

 

HS har fattet et vedtak om at NV i 2013 skal finne sted i Askim, og med avd. Indre Østfold 

som arrangør. 

 

Her er arbeidet allerede godt i gang. 

 

NM SCHÜTZ 

 

NM i Schütz ble i år avholdt i regi av avdeling Nordenfjelske. 

 

Det var bra deltagelse og et vel gjennomført arrangement. Dessverre ble søndagen ganske 

fuktig. 

 

Vi retter her en stor takk til avdeling Nordenfjelske. 

 

Her er det fattet vedtak om at det i 2013 er avd. Romerike som blir arrangør. Sted blir 

bekjentgjort senere. 

 

NM RRP/RSP 

 

Dette ble i år som i fjor avholdt på Sølen. Denne gang med ordføreren for Engerdal 

Kommune tilstede. 

 

Det var her HBU som sto for arrangementet, og dette ble meget godt gjennomført. 
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Antall deltagere viste en økning fra forrige år, noe vi må se oss fornøyd med, selv om vi 

selvsagt kunne ønske flere. Dessverre var også her søndagen regnfylt.  

 

En stor takk til HBU. 

 

HBU vil også i 2013 legge arrangementet til Sølen. 

 

AVDELINGENE 

 

I år som i fjor avdekker vi at det er stor forskjell på aktivitetene i de forskjellige avdelingene. 

 

Aktivitetene spenner fra svært aktive avdelinger til avdelinger uten noen form for aktivitet(!) 

 

Her er det på tide å stille et stort spørsmålstegn, hva er årsaken? 

 

Avdelinger må ta grep om egen situasjon og skape egen aktivitet. Det må også finnes 

interesse for å ha noen form for administrasjon og rutiner, ex. lese/svare på mail, administrere 

medlemsregistret. Det trenges ikke så mange personer for å få dette til, men det må gjøres.  

 

Det er klart at det er store forskjeller på muligheter til trening/aktivitet, men det burde likevel 

la seg gjøre å få til noe. 

 

Dessverre tyder det fortsatt på at det kan være personkonflikter som ligger til grunn for 

manglende aktiviteter hos noen avdelinger. Her må det være mulig å legge disse bak seg og se 

fremover. 

 

Videre viser det seg også i år at det er problemer med å fylle tillitsverv i avdelingene. Skyldes 

dette for my fokus på det negative, slik at ingen ”orker” å påta seg et verv, eller..? 

 

Gjennom det nye lovverket, etter mal fra NKK, håper vi vil bidra til en enhetlig struktur i 

avdelingene. Det er viktig at alle avdelinger forholder seg til det samme lovverket, slik at man 

avdelingene kan driftes og fungere på en tilfredsstillende måte.  

 

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER   
 

NKK 

Hovedstyret har søkt å få til et møte med NKK i forhold å få til et tettere samarbeid mellom 

NSchK og NKK. Dette ikke minst med tanke på å få til en felles forståelse for avlsarbeid. Vi 

føler at her må vi legge ned en god del arbeid. I skrivende stund har det ikke blitt fastsatt noen 

møte dato. 

Vi mener for øvrig at dialogen mellom NKK og NSchK er bra. Det eneste vi har å utsette er at 

vi ønsker en raskere saksbehandling på saker fra NKK. Dette er allerede påpekt.  

 

SCHÄFERHUNDKLUBBER I NORDISKE LAND 

Her har det ikke blitt avholdt noen formelle møter i 2012. Imidlertid har det vært uformelle 

samtaler mellom landene, hvor alle gir tegn til at et tettere nordisk samarbeid kan være 

ønskelig. Dette vil bli fulgt opp i 2013. 

 

WUSV 

Årets WUSV møte ble avholdt i Ulm, og ledet av Wolfgang Henke, president i WUSV.  
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Protokoll etter dette møtet ble bekjentgjort i siste utgave av Schäferhunden i 2012. 

Henning Setzer redegjorde for VA tildeling i brukshundklasse tisper. 

Rüdiger Mai, som måtte tiltre på kort varsel, redegjorde for VA tildeling i brukshundklasse 

hann. 

 

TIDSSKRIFTET  

Redaksjonen har i 2012 bestått av Hege Pettersen Moe og Annett Bäck med Hovedstyret som 

ansvarlig utgiver.  

Det er utgitt 5 nr i 2012.  

Flere avdelinger og enkelt personer har bidratt med innsendning av resultater og artikler, noe 

vi setter stor pris på og som er helt avgjørende for å kunne opprettholde kvaliteten på 

tidsskriftet.  

Tusen takk til sponsorene for 2012, som også er med å bidrar til at vi har muligheten til å få 

en så flott blad.  

HS trenger en redaktør, ønsker innspill hvis noen er interessert.  

 

WEBSIDEN   
 

Grunnet store prisendringer hos forrige nettleverandør ble flytting til annen leverandør 

gjennomført i 2012.  

HS har fortsatt planer om å kunne utvikle nettside i forbindelse med at NKK utvikler en klubb 

webside, som dermed blir integrert i dogweb og andre NKK register.  

Dette er dog ikke skjedd ennå.  

I mellomtiden har HS nå et stabilt webhotell, som har fungert tilfredsstillende.  

 

Det sendes særdeles lite stoff til nettsiden, og dette er med å bidrar til at oppdateringen ikke 

skjer så fort som ønskelig. Her har alle et ansvar til å sende stoff som gjør at vi kan ha en 

oppdatert, aktuell nettside.  

 

HS er fortsatt på jakt etter en person som kunne tenke seg å være webmaster og serve sidene, i 

regi av HS selvfølgelig.   

 

Den integrerte valpesiden administreres fortsatt av Nils Rabe og vi retter et stort takk til han 

for det.  

 

SPONSORER   

 

Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2012. Samarbeidet har vært meget godt. 

Royal Canin bidro med utstyr og premier i forbindelse med NV, NM Schütz og NM 

bruks/LP. Selskapet har bidratt økonomisk i løpet av året.  

 

Begge parter ønsker å forlenge avtalen og det foreligger nå et utkast for 2013. 

 

HS sier seg meget godt fornøyd med støtten og innsatsen fra Royal Canin Norge AS i løpet av 

2012. 
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HOVEDSTYRETS ARBEIDE VIDERE    
 

På bakgrunn av synkende medlemstall og nedadgående deltagerantall på stevner, besluttet HS 

å kontakte våre oppdrettere. Det er tross alt her grunnlaget for våre medlemmer ligger. 

 

Det ble sendt ut et brev (mail) hvor vi ba om innspill til forbedringer. Her kom det mye bra, 

og dette skal vi følge opp. 

 

Vi hadde med et fellesmøte med HS, HAR og HBU på Gardermoen i november, hvor vi kom 

til enighet om videre fremdrift. Dette var et meget konstruktivt møte. 

 

Blant annet delte vi landet inn i regioner, hvor vi skal avholde møter med avdelinger og 

oppdrettere. På denne måte vil vi også lære den enkelte avdeling og dens tillitsvalgte bedre å 

kjenne. 

 

Det viser seg at ting tar tid, men vi vil om kort tid henvende oss til våre avdelinger, som igjen 

tar kontakt med sine oppdrettere, for å avtale et møte hvor vi skal diskutere hva vi skal gjøre 

videre for å få opp interessen for NSchK sentralt og i de respektive avdelinger. 

 

Dette er et tiltak vi alle (HS-HAR-HBU) har stor tro på. 

 

Det er viktig å ha fokus på at vi skal være inkluderende! 

 

Vi håper dette også skal bidra til bedre deltagelser på våre arrangementer. 

 

HS vil i år jobbe også videre for å få til et felles nordisk møte. 
 

 

INFORMASJON  

 

Det har i løpet av året dukket opp en organisasjon, RSV2000, i Norge.  

 

RSV2000 er en tysk organisasjon, som er en utbryter organisasjon fra SV, og er dermed i 

konflikt med WUSV. 

 

Siden vi er medlem av WUSV, ønsker vi ikke noe samarbeide med disse, da dette er en 

konkurrerende organisasjon, og kan være med på å ødelegge for oss.  

 

RSV står for Raiser Schäferhund Verein. 

 

 

 

 

 

Bjørn Lie    Kjell-Otto Hansen      Karl-Otto Ojala      Annett Bäck    Svend Per Følstad     

(sign)                   (sign)                (sign)                      (sign)            (sign)  

 

 

 

Arne Kristianstuen       Knut Arild Ljåstad         Arvid Krogh   

             (sign)                     (sign)                             (sign)  
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03.0  HOVEDSTYRETS REGNSKAP  
 

 

 

HS kommentarer til regnskapet for 2012. 

 

Økonomi i 2012 
Resultatet for 2012 viser et tilfredsstillende resultat. Dvs. ett mindre underskudd på kr. 4.600,- 

mot budsjettert et overskudd på kr. 10.000,- 

 

Etter flere år hvor klubbens regnskapssystem har hatt en noe turbulent tilværelse på diverse 

PC og firmadatabaser rundt omkring i landet ble det besluttet å investere i ett eget system. 

 

Valget falt på et system som heter Mamut standard. Systemet er nettbasert og ligger ute på en 

server hos Mamut. Det eneste som trengs og endres ved bytte av kasserer er brukernavn og 

passord.  Det betyr at fremtidige kasserere vil finne all historikk online og eventuelle PC krasj 

vil ikke påvirke systemet. Systemet inneholder en mengde tilleggsfunksjoner så som egen 

nettbutikk m /nettside, Office-programmer etc. 

 

Prisen for hele pakken med lisenser, supporttjeneste og diverse kurser er  

kr. 27.000,- som er prisen for 2 år.  

 

For 2013 vil det derfor ikke påløpe noen kostnader. 

Andre større utgiftsposter er som vanlig Norsk Vinner og «Schäferhunden» med henholdsvis 

et underskudd på kr. 81.000,- og kr. 119.000,- 

 

Norsk Vinner bør kunne arrangeres noe rimeligere. For 2013 er kostnadene for camping og 

utstillingsområde halvert. Ved innkjøp av årets premier ble det tatt høyde for behovet også i 

2013. Derfor bør kostnadene til premier i 2013 bli betydelig redusert. 

 

«Schäferhunden» her er jo kostnadene som forventet, det koster å lage tidsskrift! 

Pris per tidsskrift er cirka 17 kroner.  

Når det gjelder kostnadene for HBU viser de et underskudd på kr. 47.000,- mot et budsjett 

som er oppført med ett underskudd på kr. 30.000,- men det er i perioden også gjennomført 3 

figurantkurs. 

 

HAR og Junior satsingen må jo sees i sammenheng og da viser de totale kostnader et 

underskudd på kr. 15.900,- mot et budsjett som er oppført med et underskudd på kr. 30.000,- 

 

Møte og reisekostnader for fellessamlinger for både HS, HBU og HAR er bokført under HS. 

 

Utestående fordringer er fortsatt et tema som bør vies oppmerksomhet. 

Det er irriterende at noen snylter på felleskapet og unnlater å betale for sine påmeldinger til 

kurs og stevner. 

 

Spørsmålet er hvor langt vi er villige til å gå for å drive inn gammel gjeld?  
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Når det gjelder påmeldinger til NV har det utviklet seg en trend at enkelte deltagere sier de 

skal betale ved fremmøte, men så møter de ikke! Vi vil vurdere om vi skal etablere en 

kortløsning slik at alle deltagere må ha forhåndsbetalt før de blir oppført i katalogen. Det er 

ikke noe stort problem å etablere en slik løsning. Men kostnadene må vurderes opp i mot 

nytteeffekten. 

 

En annen løsning er om vi kunne koble oss på NKK’s systemer. Men de bruker en annen 

klasseinndeling så systemet må tilpasses noe.  

 

Når det gjelder våre avdelinger har de fleste god orden i sin økonomi, de betaler iallfall sine 

regninger. Men noen avdelinger trenger tydeligvis litt lengre tid på å betale sine fakturaer til 

HS. 

  

Ett tips til avdelinger som mangler et egnet regnskapssystem er et system som heter « Datax 

for foreninger», dette er et system som egner seg godt til avdelings regnskap. 

 

Svend Følstad  
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             RESULTATREGNSKAP 2012 

 
Konto 

 
Tekst 

 
Noter 

Norsk 

Vinner 

NM 

Bruks 

VM 

Lag 

 
HAR 

 
HBU 

 
Tidskrift 

 
HS 

Total 

Resultat 

3010 Salgsinntekter etc 1)      -3 995 -70 000 -73 995 

3019 Faste abonenter       -1 890  -1 890 

3060 Reklame tidsskrift       -51 345  -51 345 

3070 Reklame katalog NV etc.  -9 200       -9 200 

3075 Stands NV  -2 000       -2 000 

3085 Parkering NV  -11 350       -11 350 

3090 Div. salg avgiftsfritt  -2 950       -2 950 

3600 Medlemskontigent        -363 845 -363 845 

3610 Startkontigenter NV  -58 510       -58 510 

3630 Startkontigent Bruks   -6 600      -6 600 

3640 Utleie vester junior.     -1 600    -1 600 

3650 Kursavgifter 2)     -26 200   -26 200 

3660 Avlskåringer etc.     -10 600    -10 600 

3710 Natur og miljø     -3 200 -24 560  -17 840 -45 600 

3720 Tillskudd til kurs 3)    -5 000    -5 000 

3800 Rest aktivitetsavgift 2011        -5 360 -5 360 

3810 Kamerat aften NM   -3 500      -3 500 

3900 Portofodeling tidsskrift       -62 100  -62 100 

3920 Andel kostnader årsmøte        -55 477 -55 477 

3990 Inntekt gml. saker 4)       -15 310 -15 310 

 Sum inntekter 2012  -84 010 -10 100 0 -20 400 -50 760 -119 330 -527 832 -812 432 

 
4010 Innkjøp varer, høy mva 5)    10 450   1 968 12 418 

4110 Kjøp premier, gaver etc.. 6) 45 174 16 615     6 230 68 019 

4170 Frakt, toll og spedisjon.. 6) 4 064 1 284      5 348 

5960 Gaver, blomster til medl.        1 250 1 250 

6300 Leie lokaler 7) 22 550    7 500  10 408 40 458 

6430 Leie  utstyr 8) 3 381       3 381 

6550 Kjøp og drift av datasyst. 9) 2 500     25 000 33 518 61 018 

6560 Rekvisita        1 877 1 877 

6720 Innleide instruktører      42 090   42 090 

6800 Kontorrekvisita        3 339 3 339 

6820 Trykksaker ( katalog)  15 550       15 550 

6840 Trykking ,"Schäferhunden"       147 284  147 284 

6860 Møter, kurs, etc. 10)    15 552 43 476  40 915 99 943 

6865 Representasjon        7 797 7 797 

6940 Porto Schäferhunden       66 649  66 649 

6950 Porto HAR     7 244    7 244 

6960 Porto HS etc.        3 768 3 768 

7105 Øreavrunding        2 2 

7120 Kostnader VM-lag 11)   22 225     22 225 

7140 Reisekost. ikke oppgpl.  15 409 4 000  2 530 5 042  38 638 65 619 

7160 Diettkost. ikke oppgpl. 12) 15 259   577    15 836 

7210 Aktivitetsavgift NKK   1 140   210   1 350 

7600 Richterfreigabe SV        2 105 2 105 

7700 WUSV, medlemskont.        8 338 8 338 

7710 Generalforsamling        89 958 89 958 

7720 Hotellkost v/ arrangement 13) 41 145 20 820     8 050 70 015 

7770 Bank og kortgebyrer        1 902 1 902 

   
8040 Renteinntekter, skattefrie 14)       -48 062 -48 062 

 

Sum utgifter 2012 165 034 43 859 22 225 36 353 98 318 238 933 212 002 816 723 

Resultat 2012 

 

81 024 33 759 22 225 15 953 47 558 119 603 -315 830 4 291 

Budsjett 2012 27 418 19 582 25 000 30 000 30 000 95 000 -237 000 -10 000 

Avvik mot budsjett 53 606 14 177 -2 775 -14 047 17 558 24 603 -78 830 14 291 
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Noter til resultatregnskap 2012 

 

I forbindelse med 2012 års regnskap har HS-kasserer valgt å splitte opp regnskapet i flere 

konti. Dette gir forhåpentligvis en grei oversikt over hvordan inntekter og utgifter fordeler seg 

i driftsåret. Når det gjelder resultatet for HAR viser det ett netto overskudd med kr.1.211,- 

Inkludert med Juniorhandling med en kostnad på kr.17.164,- blir det en netto kostnad på kr. 
15.953,- 

 

 1.  Royal Canin sponsorinntekt 2011 og 2012 ä kr.35.000,- 

 2. Egenandeler HBU RIK-kurs 

 3. Støtte fra Avdelinger til juniorsatsing 

 4. Moms fra 2011+ Dobb. Betalt etc. 

 

 5. Innkjøp av vester til juniorhandlere kr.10.450,- 

Innkjøp av restbeholdning av dekaler ( klistremerker av schäferhund) kr. 1.968,- 

 

 6. Premieinnkjøp til NV og NM + HS ærespris etc. 

 7. Fredrikstad kommune kr. 17.000,- , Forsvarsbygg kr. 5.000,-  

   Leie hall Oslo hundeskole kr. 7.500,- 

 

 8. Leie betalingsterminal og hjertestarter 

 9. NV-katalog, kr. 2.500,- , Tidsskrift kr.25.000,-  

   Innkjøp av nytt regnskapssystem kr. 27.000,- (2 år) 

 

 10. Møtekostnader fordeler seg på HAR kr. 2.145,- Junior kr. 13.407,-  

    HBU kr. 43.746,- (3 samlinger) HS kr. 40.315,- (Styremøte i TR. Heim og  

   fellessamling Gardemoen) 

 

 11. Netto kostnader VM - lag 

 12. Dommermiddag og fellesbespisning NV 

 13. Kostnader påløpt i forbindelse med NV og NM arrangementene. 

 14. Renter på bankinnskudd, renter for 2 år på sparekto. 
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Norsk Schäferhund Klub, årsregnskap for 2012 

 
Balanseposter pr. 31.12.2012 

 
Tekst Note Beløp 

 
Kundefordringer 2012 1) 73 435 

Saldo kunder 31.12.2011 26 036 

Fordring Freigabe 2) 2 250 

Sum fordringer 2012 101 721 

 
Kasse 0 

Kontoreguleringer -2 760 

Beholdning avd. Salten 3) 6 790 

Høyrente 9615.11.39032 732 146 

Bank 7874.05.75030 HS 165 434 

1503.20.07993 HBU 20 771 

15.03.19.55049 HAR 10 743 

Sum bankinnskudd 933 123 

 
Sum eiendeler 1 034 844 

 
Leverandørgjeld 4) -31 663 

Skyldig moms -27 117 

Sum gjeld pr.3.12.2012 -58 780 
 

 
 

Noter til balanse 

1) Royal Canin med kr. 43 750,- 

2) Faktureres i 2013 

3) Nedlagt avdeling ( 3 års sperrefrist) 

4) Trykking " Schäferhunden" nr. 5, Betalt jan. 2013 
 

 

 

Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret 

15.02.2013 

 

Bjørn Lie 

Kjell Otto Hansen 

Karl Otto Ojala 

Annett Bäck 

Svend Per Følstad  

Arne Kristianstuen 

Knut Arild Ljåstad 

Arvid Krogh  
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04.0 HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 

 

 

 

 

 

Norsk 

Tekst Vinner 

NM 

Bruks 

VM 

Lag 
 

HAR 
 

HBU 
 

Tidskrift 
 

HS 

Total 

Resultat 

Sponsorer    -20 000  0  -40 000 -60 000 

Faste abonenter      -2 000  -2 000 

Reklame tidsskrift      -60 000  -60 000 

Reklame katalog NV etc. -9 200       -9 200 

Inntekter: katalog,Stands m.m.  
 
 
 
 
 

-35 000       -35 000 

Parkering NV -11 350       -11 350 

Div. salg avgiftsfritt -2 950       -2 950 

Medlemskontigent       -350 000 -350 000 

Startkontigenter -55 000 -7 000      -62 000 

Kursavgifter     -26 200   -26 200 

Avlskåringer etc.    -10 600    -10 600 

Natur og miljø    -3 200 -24 560  -17 840 -45 600 

Tillskudd til kurs        0 

Inntekt gml. saker       -5 000 -5 000 

Sum inntekter 2012 -113 500 -7 000 0 -33 800 -50 760 -62 000 -412 840 -679 900 

 
Kjøp premier, gaver etc.. 20 000 7 000     6 230 33 230 

Leie lokaler 10 000    7 500  10 423 27 923 

Leie utstyr 3 400       3 400 

Kjøp og drift av datasyst. 2 500     25 000  27 500 

Rekvisita       1 900 1 900 

Innleide instruktører     42 090   42 090 

Kontorrekvisita       3 700 3 700 

Trykksaker ( katalog) 15 550   20 000    35 550 

Trykking ,"Schäferhunden"      150 000  150 000 

Møter, kurs, etc.    15 552 43 476  40 915 99 943 

Representasjon       7 797 7 797 

Porto HAR    7 244    7 244 

Porto HS etc.       4 000 4 000 

Kostnader VM-lag   23 000     23 000 

Reisekost. ikke oppgpl. 15 400 4 000  2 530 5 042  58 000 84 972 

Diettkost. ikke oppgpl. 15 200       15 200 

WUSV, medlemskont.       8 400 8 400 

Generalforsamling (netto kost.HS)       40 000 40 000 

Hotellkost v/ arrangement 40 000 15 000     8 050 63 050 

Gaver, blomster til medl.       2 000 2 000 

         

Renteinntekter, skattefrie       -25 000 -25 000 

Sum utgifter 2012 122 
050 

26 000 23 000 45 326 98 108 175 000 166 415 655 900 

 

Resultat 2012 8 
550 

19 000 23 000 11 526 47 348 113 000 -246 425 -24 000 
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05.0 REVISJONSBERETNING  
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06.0  HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 

 

 

Hovedavlsrådet har bestått av følgende personer; 

 

Karl Otto Ojala   leder 

John Torsvik 

Oddbjørn Winther  

Kjell Pollestad 

 

I tillegg har vi hatt hjelp av Berit Hansen med registrering av parringer og fødsler. Hun har 

også ansvaret for utsendelsen av valpepakken til oppdretterne. 

 

Det er i perioden avholdt 6 møter i HAR samt 2 møter med HS/HBU/HAR. I tillegg holder 

medlemmene i HAR god kontakt pr. mail eller telefon. 

 

Det er mye rutinearbeide med registrering av avlskåringer.  Kvaliteten på innsendte papirer er 

den siste tiden blitt god.  Det er imidlertid fortsatt avdelinger som sender inn papirene fra 

kåringene for seint. I 2012 har det også på grunn av sykdom tatt noe tid for enkelte før de har 

mottatt sine kåringspapirer.  

 

Norsk vinnerutstilling ble igjen avholdt i Fredrikstad.   

Kvaliteten på de fremviste hundene var meget bra. Dommer i brukshundklassene samt åpen 

klasse var Torsten Kopp, Tyskland. Dommer for 12-18 tispe og 18-24 hann var Karl Otto 

Ojala og 12-18 hann og 18-24 tispe var Oddbjørn Winther. 

Norsk Vinner og VA1 i brukshundklasse hann ble SchH1 Rothco’s Ashan Kahn. VA1 i 

brukshundklasse tispe ble SchH3 Falkøen’s Ariel. 

Sg1 18-24 hann ble Owinn’s Wasko og tispe Owinn’s Wanesca. 

Sg1 12-18 hann ble Falkøen’s L-Hatchi og tispe Tina av Thorainn. 

V1 Brukshundklasse tispe langhår Romi’s Nila. 

12-18 mnd. Tispe langhår Sg1 Komsa’s Yarissa og hann Sg1 Lord Leo av Chamirox. 

 

 

Våre utstillinger etter tysk mønster har varierende deltakelse. Det er imidlertid gledelig at de 

avdelinger som arrangerer disse også søker  om nye arragementer påfølgende år. 

Norsk Kennel Klub vurderer nå og sette begrensninger på hvor mange CERT som kan utdeles 

pr rase. 

Forslaget nå er at det kan utdeles 2 CERT (1 til hann og 1 til tispe) pr. hver 50 registrerte 

hvalper foregående år. Dette ville for vår del gitt at vi kunne delt ut CERT på 23 av våre 

utstillinger. 

Dersom dette er noe som kommer ser vi jo at en del avdelinger ikke kan regne med og 

arrangere utstillinger med CERT hvert år. På sikt må vi regne med at flere utstillinger da vil 

blir arrangert etter tysk mønster. 

Resultater som blir innsendt fra avdelingene på våre utstillinger etter tysk mønster blir lagt ut 

på www.winsis-cat.com. 

 

 

Avdelingene er blitt flinkere å sende inn resultatene etter disse utstillingene. Husk at godkjent 

resultat er adgangsgivende til avlskåring.   

Schäferhund langhår med underull har vært fremvist på våre utstillinger for første gang i 

2012. 

http://www.winsis-cat.com/
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Antallet har ikke vært stort, men vi trur flere vil komme til etter hvert. 

Antall Schäferhunder registrert i NKK har i 2012 hatt en fin økning. Det ble registrert 1125 

normalhår og 41 langhår, totalt 1220 stk. 

Det er meldt inn 105 parringer til HAR sekretariat. Av disse er det meldt at 10 er 

tomparringer. 

Snittstørrelse på meldte fødsler er 5,65. Legger vi til grunn 95 parringer/fødsler blir det født 

ca. 537 valper i Norsk Schäferhund Klub pr. år. 

 

Norsk Schäferhund Klub har fått godkjent 2 nye eksteriørdommere etter tysk mønster i 2012. 

Dette er Kjell Pollestad og Svein Vagle. Vi gratulerer. Også vår siste aspirant er i slutten av 

sitt arbeide og vi forventer at han blir klar med det første. 

Vi håper nå at avdelingene vil bruke disse slik at de kommer godt i gang med sin 

dommergjerning. 

Det arbeides også innen WUSV med godkjenning av WUSV dommere. Vi sjekker nå mot 

SV/WUSV hvordan vi skal gå frem med å få våre dommere godkjent. I fremtiden vil 

resultater bedømt av disse være likestilt med SV dommere. 

Norske dommere er også populære i utlandet. Flere av våre dommere har oppdrag i utlandet 

som de utfører på en meget god måte. 

 

I november var i fellesmøte med HS/HBU/HAR. Her ble det vedtatt en del endringer 

vedrørende Norsk Vinnerutstilling. Det vil blant annet bli lettere å fremvise oppdretterklasser 

og avlsklasser i fremtiden. 

Vi hadde også en gjennomgang av våre utstillinger etter tysk mønster. Her ble vi enige om at 

vi må gi disse utstilingene større betydning og at disse knyttes mer opp mot Norsk 

Vinnerutstilling. 

Det vi ønsker å få i gang er Landsdelsutstillinger (LD) hvor plassering kan ha betydning  for 

plassering på Norsk Vinnerutstilling.   

 

Hovedavlsrådet har i 2012 presentert et tilbud til våre juniorhandlere. Dette har blitt tatt godt i 

mot og er også blitt lagt merke til av andre land. Det er også avholdt en samling for disse i 

Trondheim med avd. Nordenfjeldske som teknisk arrangør. Kursleder var Bjørn Lundberget. 

Vi takker disse for vel utført arbeide. 

 

Avlskåringer 

I år 2012 var det i alt 28 terminfestede avlskåringer.  

Flest hunder har avd. Nordenfjeldske  hatt på sine kåringer der totalt 11 stk. er blitt fremstilt. 

 

I 2012 har det totalt deltatt 54 

hunder på avlskåringene (1997:143 

– 1998:134 – 1999:172 – 2000:155 

– 2001:159 – 2002:157 – 2003:130 

– 2004:135 – 2005:125 – 2006:126 

– 2007:153 – 2008:60 – 2009:64 – 

2010:85 – 2011:72) 

Kjønn Kåringsklasse Antall Kåringsklasse 

Hann AK 7   

     

Hann Avlsgodkjent 6   

Tispe AK 9   

Tispe AK langhår 2   

Tispe Avlsgodkjent 30   
 

  

Hunder avlskåret totalt 2012 er 18 stk (29). 

36 (43) hunder har blitt avlsgodkjent .  (i ( )  fjorårets tall) 

Når det gjelder bruksmerittering på de 18 hundene som er avlskåret, har 13 stk.  

SL/SchH/IPO/RSP utdannelse. 
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Tisper 

AK 11 stk.  Avlgodkjent 30 stk.  

2 av AK tisper er langhår 

 

Hanner 

AK 7 stk.            Avlsgodkjent 6 stk.    

 

Totalt fremstilte hunder til kåring/avlsgodkjenning har en liten nedgang.  I 2012 ble totalt 54 

hunder fremstilt mot 72 i 2011. 

Av fremførte hunder er 33,3% avlskåret. I 2011 var dette tallet 40,2%. 

Antall hunder med funksjonsanalyse til avlsgodkjenning er 14 stk.(17). 

 

 

Snitthøyden på fremførte avkom er; 

Kjønn 

Gjsn 

Mankehøyde 

Maks 

Mankehøyde Min Mankehøyde 

Tispe 59,2 61 56,5  

Hann 64,6 65 62,5  

 

Det er stor spredning på fedrene til de hundene som er Avlskåret/godkjent. Den hunden med 

flest avkom har 5 stk. fremstilt. Dette er Rothco’s Ashan Kahn. 

Avlskåring etter tysk mønster (totalt 12 terminfestede kåringer) 

I 2012 ble det fremstilt 5 (12) hunder ved tysk kåring, 3 (8) tisper og 2 (4) hanner. 

Resultatet ved kåringene er; 

  2(4) x Kkl.  for 2013/2014 

  3 (8) x Kkl.  Livstid 

 

Kåringsdommere 2012: 

 

Norsk Avlskåring: 

Karl Otto Ojala, Johnny Johnsen, Liv Evjen, John G Torsvik, Oddbjørn Winther, Rolf 

Evensen, Leif V. Belgen. 

 

Tysk Avlskåring: 

Karl Otto Ojala, Johnny Johnsen, Rolf Evensen. 

 

I 2012 har vi igjen hatt en god del disiplinærsaker.  De fleste sakene gjelder ikke registrerte 

kull og ikke godkjente foreldredyr.  Det er en del fortvilte valpekjøpere som ikke får 

stamtavler til sine valper.  Norsk Schäferhund Klub kan ikke være kjent med å ha oppdrettere 

som medlemmer som ikke følger våre regler for avl. Vi har også merket at en del oppdrettere 

melder seg ut av klubben når de har brutt våre avlsstatutter. 

 

Vi i HAR vil takke alle kåringsdommere, HBU, HS og avdelingene for godt samarbeide i 

2012. 

 

 

 

Karl Otto Ojala John G. Torsvik Kjell Pollestad Oddbjørn Winther 

Sign.   Sign.   Sign.   Sign. 
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07.0 HOVEDBRUKSHUNDSUTVALGETS ÅRSBERETNING  

 

 

 

 

HBU’s sammensetning.  

HBU har i perioden bestått av Kjell-Otto Hansen, Kjell Rundtom, Ronny Vestli og Per Espen 

Thorgersen (fratrådte HBU august). 

 

Oppgaver. 

Etter at Per Espen Thorgersen trakk seg fra utvalget har arbeidsoppgavene har vært fordelt på 

resterende medlemmer i utvalget. Samarbeidet innad i utvalget har fungert meget godt. HBU 

har i perioden hatt 6 telefonmøter, samt et fellesmøte med HS/HAR i november. I tillegg har 

vi hatt en god dialog når saker har dukket opp. I likhet med tidligere år har HBU fortsatt å 

legge fokus på utdannelse og aktivitet.  

 

Stevner/kåringer.  

Våre avdelinger har i 2012 terminfestet 77 RIK prøver, 26 stevner etter NKK’s 

brukshundprøve program, 13 K-tester, 14 funksjonsanalyser, 12 MH tester og 6 

kåringsprøver(NKK).   

 

NM 2012:  

Klubbens Norgesmesterskap har også i år vært todelt når det gjelder avvikling.                     

NM for SL og SchH ble avholdt i perioden 19.-21. august  

 

Årets NM ble avviklet i Trondheim med avd. Nordenfjeldske som teknisk arrangør. 

Avdelingen har et fantastisk flott klubbområde med flere baner, stort klubbhus, god plass for 

parkering og ikke minst er avdelingen vel vant med å arrangere store stevner. 

Vil først benytte anledningen til å takke alle som bidro til at årets NM kunne avvikles både på 

en ny plass og et noe annet tidspunkt enn tidligere år. Sporleggere, hjelpere på lydighets-

banene, dommere, figuranter og ikke minst hundeførere for sportslig opptreden.  Vår 

hovedsponsor Royal Canin skal også takkes for fine premier.  

 

Ved fristens utløp var det totalt 22 påmeldt mot fjorårets 23 startende.  

Årets mesterskap hadde også i år med de lavere klassene som ble arrangert som offisielle RIK 

prøver, en liten nedgang fra året før. Påmeldingene fordelte seg som følger: 

 

15 stk SchH III 

  1 stk SchH II 

  1 stk SchH I 

  5 stk SL III 

 

Dommere / figuranter NM SchH, SL: 

 

Dommere SchH / SL            Geir Flønes og Arvid Krogh      

Figuranter SchH  Ole Espen Samuelstuen og Kristoffer Ullerud 

 

 

 

 

 

 

Norsk Schäferhundklub 

HBU 
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Norgesmestere 2012. 

Norgesmester SchH III:  Henning Wold m/ Izzat von der Daelenberghütte avd. 

Romerike.  

Norgesmester SL III: Vigdis Kjølsø m/Elita av Oddvarg avd. Nordenfjeldske. 

 

NM i RSP/RRP på Sølen i perioden 23. – 25. august. 

Etter et særdeles vellykket NM i bruks 2011 på Sølen var spenningen i forhold til å se om vi 

klarte å «matche» påmeldingene i år, spesielt med tanke på at det også er nye RIK regler i år. 

Forrige året samlet totalt 16 startende og når påmeldingsfristen gikk ut i år var det 22 

påmeldte(21 kom til start). Igjen kan man registrere en ytterligere økning på over 30 % fra 

foregående år. Økningen ligger hovedsakelig i de lavere klassene, noe som lover meget godt 

for brukshundsporten de neste årene.  

 

Til start var antallet som følger:   

8 stk RSP III 

1 stk RSP II 

6 stk RSP I 

 

2 stk RRP III 

3 stk RRP II 

1 stk RRP I 

 

Dommere NM RSP/RRP:         Aage Bergmo og Geir Flønes 

 

Norgesmester RSP 3:      Kenneth Mathsen m/Rikba's Beretta avd. Romerike 

 

Norgesmester RRP 3:      Toril Sletner m/I-Lexie av Lisgard avd. Romerike 

 

Lagkonkurranse:                   Avd. Romerike  

                    Kenneth Mathsen m/Rikba's Beretta,  

                   Toril Sletner m/I-Lexie av Lisgard  

    Jon-Arne Vedvik  m/Vangteigens Deco. 

          

HBU gratulerer vinnerne og øvrige deltakere med sine oppnådde resultater. Samtidig vil vi 

rette stor takk til alle hjelpere, herunder sporansvarlig, sporleggere, figuranter, dommere, 

teknisk arrangører, grunneiere, sponsorer og alle andre som var med og hjalp til under årets 

ulike NM. En spesiell takk til vår hovedsponsor, Royal Canin, som stilte med fine premier.  

WUSV – VM 2012 

NM i SchH var også endelig VM uttak og etter noen år uten deltakelse er det gledelig at vi i år 

kunne sende fullt lag til Steyr, Østerrike! 

Følgende deltok på VM:  

Henning Wold med Izzat von der Daelenberghütte 

Odd-Ivar Gjersvik med Fighter av Oddvarg 

Vidar Albriktsen med Grizly Wildhearted 

Torodd Vaage med Inox von de Biezenhoeve 

Morten Veening med Didrik av Oddvarg  

Terje Sneeggen var med som lagleder. 
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Alt i alt har dette vært et godt gjennomført VM, med mange gode prestasjoner. Det har vært 

en veldig fin tur med god stemning innad i laget. Norge som lag endte opp på 10 plass med 

810 p.   

Henning Wold m/Izzat kom på 19 plass med 278 og SG, Odd Ivar Gjersvik og Fighter på 28 

plass. med 274 og SG, Morten Veening m/ Didrik på 72 plass. med 258 og G.                

Øvrige norske fikk ikke bestått. 

HBU takker deltakere og lagleder som har representerte vår klubb og Norge på en utmerket 

måte. 

 

Året sett under ett. 

 

I fjor etterlyste HBU tilbakemelding på kursmodellen som ligger på hjemmesiden til klubben. 

Vi har registeret at en del avdelinger benytter modellen til sine interne kurs, noe som er 

gledelig og vi håper at flere ser nytten i denne og gjerne kommer med innspill på 

forbedringer. 

 

Til tross for flere purringer i løpet av året har vi fortsatt ikke fått noen avklaring vedr. vår 

anmodning om at RSP/RRP skal stambokføres.  

 

HBU har som tidligere år koordinert søknader om prøver og tester fra avdelingene og sendt 

felles søknad til NKK. 

 

Heller ikke er det kommet noe tilbakemelding fra KG RIK/NKK ang. vår søknad om 

Instruktørutdanning innen RIK RSP/RRP. 

 

Som nevnt i fjorårets årsmelding ønsket Norsk Schäferhund Klub ønsker å sette fokus på 

figurantutdanning, både for å motivere nye og eksisterende figuranter, bidra til å heve 

kompetansen både teknisk og hundefaglig. Behovet for figuranter ute i avdelingene er stort, 

og vi trenger også figuranter som kan stå på våre nasjonale mesterskap. 

HBU inviterte derfor til: 

 

«Figurant utvikling 2012» 

 

Målgruppen var både nåværende prøvefiguranter og kommende figuranter ute i avdelingene. 

HBU forbeholt seg retten til å prioritere deltagerne da det begrenset antall deltakerplasser og 

man ønsket en størst mulig geografisk fordeling. Avdelingene ble oppfordret om å sende 

aktuell kandidater. 

 

Målet var som følger: 

 

 Etablering av figurantgrupper m/ oppfølging 

 3 - 4 samlinger pr år 

 Høyt kvalifiserte instruktører på det hundefaglige/teknisk arbeid 

 Mønstring og godkjenning av nye figuranter. 

 

Instruktører. 

Her valgte man å innhente Gilbert Coudron og  Radomir Kupka, vel anerkjente instruktører 

som kunne dekke opp både for nybegynnere innen figurering og allerede godkjente figuranter 

som  har behov for påfyll. 
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HBU inviterte figurantledere som representanter fra NKK, KG RIK og andre for å kunne 

drøfte veien fremover. 

 

Status. 

 Første samling avholdt i mars med totalt 19 deltakere. 

 Andre samling avholdt i mai med totalt 14 deltakere 

 Tredje samling avholdt i november med totalt 10 deltakere. 

 

HBU er godt fornøyd med gjennomføringen av programmet. Noe hemmet av at HBU ble 

redusert i antall medlemmer, men med god hjelp fra personer som hadde vært deltakere og 

ønsket å få fullført siste samling så ble den avholdt på en utmerket måte. Nevner spesielt 

Thomas Lindahl som stod for koordineringen og tilrettelegging. 

 

Det har også vært et godt samarbeid med KG RIK som også deltok på siste samling og 

gjennomførte mønstring med følgende resultat: 

 

Lokale prøvefiguranter: 3 stk til start, 2 stk. godkjent 

 

Konkurranse figuranter: 2 stk til start, 1 godkjent  

 

KG RIK tilbakemelder at de registrerer en positiv utvikling på alle figurantene, både når det 

gjelder koordinasjon, teknikk og timing. Dette tyder på at det jobbes godt ute i de ulike 

miljøene. 

Sluttelig håper KG RIK at satsningen på dette område kan fortsette i en eller annen form. 

 

Planlegging videre.  

HBU ønsker å jobbe videre med rekruttering og aktivitet. Dette er ett punkt som vil gå igjen 

framover da dette ligger direkte under retningslinjene for HBU. 

 

Konkrete punkter er figurantsamlinger i regi av HBU, brukshund kurs, fortsatt dialog og lokal 

aktivitet gjennom NKK’s figurantledere, samt utvikle og få i gang internt instruktørkurs for 

klubben. 

 

Samarbeid og dialog med både HS og HAR, har vært upåklagelig i året som har gått. 

 

 

Husk vår formålsparagraf – En schäferhund er en brukshund!  

 

 

Kjell-Otto Hansen     Kjell Rundtom     Ronny Vestli      

(sign)              (sign)                    (sign)  
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08.0 ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2012 

 

 

 
I løpet av 2012 er det kun tre avdelinger som har søkt Ordensrådets om honorering av sine 

medlemmer.  En avdeling har sendt inn søknader på tampen av 2012 og her vil honorering 

finne sted i 2013. Vi vil minne om at søknader skal finne sted senest 2 - to - måneder før 

utdeling skal finne sted.  Søknaden skal inneholde hvor lenge vedkommende har vært medlem 

og historikk om hva vedkommende har gjort gjennom tiden. 

 

Ordensrådet valgte å presentere i desember nummeret av "Schäferhunden" de av våre 

medlemmer som ble honorert med Fårehunden i gull eller sølv i 2011.  Vi er av den 

oppfattning at dette er en fin og korrekt måte å presentere de aktuelle medlemmene på. 

Forhåpentligvis vil dette også være noe som kan få avdelingene til å registrere at de kanskje 

burde vurdere å vise at de setter pris på sine tillitsvalgte.  I alle avdelinger er det tillitsvalgte 

som jobber positivt for vår klubb og rase.  Mange av våre avdelinger har ikke gjort noe som 

helst i de siste 7-9 årene for å vise at de setter pris på sine tillitsvalgte, ved å søke om tildeling 

av Fårehunden til eventuelle aktuelle personer.  Vi oppfordrer derfor igjen avdelingene til å 

gjennomgå om det finnes aktuelle medlemmer som bør få en æresbevisning. 

 

I løpet av 2012 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse 

æresbevisninger: 

 

 

 

Fårehunden i gull:  Geir Flønes    Avd. Nordenfjeldske 

 

    

Fårehunden i sølv:  Trond Eriksen    Avd. Nordenfjeldske 

    Kari Helene Skålsveen Knestang  Avd. Oppland 

    Arne Kristianstuen   Avd. Oslo 

    Geir Wikstrøm   Avd. Nordenfjeldske 

 

 

Fårehunden i bronse  Knut Brekke    Avd. Oslo 

    Ann Mari Nordløkken  Avd. Nordenfjeldske 

    Toril Rogstad    Avd. Nordenfjeldske 

    Ole Espen Samuelstuen  Avd. Oppland 

    Aida Sandvik    Avd. Nordenfjeldske 

    Morten Smestad   Avd. Oslo 

    Vegard Sundt    Avd. Oslo 

    Ola Valan    Avd. Nordenfjeldske 

 

 

 

 

Liv Evjen  Bjørn Lie  Mimi Lønnum  John G. Torsvik 

  (sign)                           (sign)                             (sign)                            (sign) 
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09.0 HOVEDSTYRETS FORSLAG  

 

 

 

Endring i lovverket vedr. lokallag  

 

 

Tilføyelse under § 1-5.  

 

 
 

 

§ 1-5    Medemskap i Lokallag  

             Lokallaget skal føre oppdaterte medlemslister som oversendes tilhørende avdeling 2 ganger pr. år  

 eller ved oppfordring.  

 

  

 

Begrunnelse: 

 

Medlemskap i lokallag forutsetter medlemskap i Norsk Schäferhundklub. I dag er det ikke mulig for 

avdelinger å kontrollere dette på noen enkel måte.  

 
HS ønsker med dette forslaget å legge til rette for at avdelingene skal kunne få denne oversikten på en 

enkel måte og være oppdatert i forhold til spørsmål rundt lokallaget.  
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10.0 INNKOMNE FORSLAG  

 

 

Forslag 10.1   
 

 

Norsk Schäferhundklub.  

 

Forslag til rep. møtet fra avd. Romerike. 

 

 

 Nåværende ordlyd: 

1.1 Avdelingenes generalforsamling  

1. Innkalling til generalforsamling skal skje med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge 

dagsorden, årsberetning(er), regnskap(er), revisjonsberetning og innkomne forslag. 

 

Forslag: 

1. Innkalling til generalforsamling skal skje med minst 14 dagers varsel. Innkalling kan gjøres ved at 

den legges ut på avdelingenes hjemmeside. Med innkallingen skal følge dagsorden, 

årsberetning(er), regnskap(er), revisjonsberetning og innkomne forslag. 

 

Begrunnelse: 

Da internett nå er vesentlig mer utbredt en det var da retningslinjene ble skrevet i sin tid, og da flere 

avdelinger praktiserer dette pr i dag foreslår vi denne endringen som en formalisering og forenkling, 

samt en kostnadsbesparelse for avdelingene ifbm porto / utsending. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS MED UTVALG’S INNSTILLING:  

Forslaget er ikke i henhold til nåværende regelverk § 3.3.1 

Pr. i dag er det fullt lov å gjøre slik som forslaget foreslår. Intensjonene med  

Forslaget er dermed allerede oppfylt.  

Forslaget kan ikke behandles.   
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Forslag 10.2 

 

Til rep. møte 2013. Norsk Schäferhund klub.  

 

Forslag fra avd. Romerike til Årsmøtet. 

 

Ad revisjon/lokallag. 

 

Nåværende tekst 

 
§3-2 REVISJON/REGNSKAP 

- Regnskapet revideres 1 gang hvert år. 

- Dette gjøres av revisor i tilhørende avdeling. 

- Regnskapet med revisjonsberetning skal legges frem for avdelingens generalforsamling, og 

skal følge innkallingen. 

Forslag: 

 
§3-2 REVISJON/REGNSKAP 

- Regnskapet revideres 1 gang hvert år. 

- Dette gjøres av revisor som velges på lokallagets årsmøte. 

- Regnskapet med revisjonsberetning oversendes, etter at det er godkjent på lokallagets 

Årsmøte, som info til avdelingsstyret, og kan legges frem som info til generalforsamlingen i 

tilhørende avdeling.  

- Lokallaget skal utover dette uoppfordret sende kopi av kvittering for innbetalt aktivitetsavgift 

til avdelingen etter aktivitet som genererer dette 

Begrunnelse: 
Lokallaget er egen økonomisk enhet. Etter noen års drift er erfaringen at revidering av lokallagets 
regnskap ikke er noe man behøver å pålegge avdelingens revisor. Det eneste tilhørende avdeling kan 
bli heftet ved, er aktivitetsavgiften. Dette da det er Avdelingen som er ”eier” av prøvene.  
 
Dette ivaretas av forslaget. Dersom avgift ikke innbetales fanges dette opp av andre registreringer, 
som for eksempel ikke anerkjente prøver. Lokallaget oversender regnskapet med revisorrapporten, 
som informasjon, til avdelingen etter at det er godkjent av årsmøte i lokallaget. På denne bakgrunn 
kan avdelingen komme med innspill til eventuelle forbedringer eller endringer. Avdelingen får også 
på denne måten et tilfredsstillende innblikk i hvordan den økonomiske situasjonen er i lokallaget.  
 
Da lokallagene er egne økonomiske enheter og at pkt om aktivitetsavgift er ivaretatt ser vi derfor 
ingen grunn til å pålegge avdelingens revisor å revidere regnskapet men finner det mer 
hensiktsmessig at lokallaget velger egen revisor til denne oppgaven. Dette forslaget vil også redusere 
arbeidet til lokalt tillitsvalgte i avdelingen.  
 
Avd Romerike.  

 

 

HS MED UTVALG STØTTER IKKE FORSLAGET.  

Dette vil frikoble lokallagene fra avdelingene, noe som aldri vært intensjonene  

og som HS er sterkt mot.  
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Forslag 10.3 

 

Til rep. møte 2013. Norsk Schäferhund klub.  

 

Forslag fra avd. Romerike til Årsmøtet. 

 

Ad sammensetning / valg /lokallag 

Nåværende tekst: 
§1-2 LOKALLAGETS SAMMENSETNING 

- Lokallaget består av leder og kasserer. 

§1-3 VALG 

- Leder velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år. 

Leder må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører. 

- Kasserer velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år. 

Kasserer må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører 

Forslag: 
§1-2 LOKALLAGETS SAMMENSETNING 

- Lokallaget består av leder, kasserer og revisor. 

§1-3 VALG 
- Leder velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år. 

Leder må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører. 

- Kasserer velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år. 

Kasserer må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører 

- Revisor velges på Lokallagets årsmøte for en periode av 2 år. 

Revisor må være medlem av den avdelingen lokallaget tilhører. 

 
Begrunnelse: 
Dette blir en konsekvens av endring i foregående forslag. 
 
Avd Romerike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS MED UTVALG STØTTER IKKE FORSLAGET SE 10.2  
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Forslag 10.4 

 
Norsk Schäferhund Klub 
V/ Representantskapsmøte 
 
 
Forslag om aksept for tilknytning av avdelinger av Norsk Schäferhund Klub opp mot Norsk 
Brukshundsports Forbund (NBF) 
 
Forslag: 
Det foreslås med dette at det gis aksept for at avdelinger i Norsk Schäferhund Klub kan tilknytte 
seg Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) dersom de respektive generalforsamlingene beslutter 
dette. 
 
Det forutsettes da at den enkelte avdeling fullt og helt tar ansvar for nødvendige utgifter samt 
rapporter til NBF.  
 
Begrunnelse: 
I 2010 ble det fremmet et forslag fra NSchK avd. Rogaland om at klubben sentralt skulle tilknytte 
seg NBF,- et forslag som ble nedstemt ettersom man ikke så nødvendigheten av å tilknytte seg et 
forbund, når medlemmene tilsynelatende fikk samme tilbud om man stod utenfor. 
 
Dette er noe som beror på stor misforståelse: 
 Administrativt har NBF en samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub (NKK) som gir en unik 

påvirkning på viktige forhold innen brukshund sporten som f.eks. instruktørutdanning og 
regelverk.  

 Med sine ca 40 tilknyttede brukshund klubber, blir påvirkningskraften også stor ved  
Valg av NKK utvalg,- f.eks. kompetansegruppen for bruks (for 2012 var det nettopp NBF og 
tilknyttede klubbers forslag til KG for bruks som ble valgt). 

 Test av IT-systemer, - i 2012 innførte NKK elektronisk registrering av bruksprøver i Arra,- 
utprøving av systemet ble foretatt i samarbeid med NBF som identifiserte så mange 
feil/mangler at NKK gikk tilbake på sitt krav om at prøver ikke ville bli godkjent dersom de 
ikke ble registrert elektronisk. 

 Utarbeidelse av fagmiljøer i NKK,- i 2013 er det påbegynt et arbeid med å etablere en 
særkomité for bruks der NBF har vært en sentral pådriver. 

 NBF avholder årlig brukshund kurs der tilknyttede klubber/avdelinger får rabatterte 
ordninger. 

 NBF vedlikeholder en unik resultatservice og kvalifiseringsordning opp mot 
Norgesmesterskap og Nordisk Mesterskap i bruks som stimulerer til økt deltakelse og 
interesse for sporten. 

 NBF er arrangør av årlig Norgesmesterskap og Nordisk Mesterskap (sistnevnte hvert 4. år). 
 

 I 2010 da forslaget fra avdeling Rogaland ble fremmet, var det ikke mulighet for avdelinger å 
knytte seg til NBF. Dette ble imidlertid endret under Forbundstinget i 2012 
 
 
Vi er da kommet til kjernen av forslaget: 
 
Ved å åpne for at avdelinger kan knytte seg til NBF, kan avdelingene selv velge å gi et tilbud til 
sine medlemmer som kan stimulere til økt aktivitet og økt mulighet for påvirkning av de 
programmer som er viktige for de aktive utøverne av brukshund sporten. 
 
Dette vil ikke være en økonomisk eller administrativ belastning for klubben sentralt på noen 
områder. 
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Forslaget er ikke på noen måte i strid med klubbens formålsparagraf, og vil kun bidra til å utvikle 
schäferhunden som brukshund 
 
Dette forslaget har en samlet støtte i brukshund komité og RIK komiteen i vår avdeling. 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Schäferhund klub avd. Rogaland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS MED UTVALG STØTTER IKKE FORSLAGET.  

Pr. i dag er det fullt mulig for alle avdelinger å arrangere stevner iht NBF  

regelverk, det er også fullt mulig for alle medlemmer å starte innen dette  

programmet.  

HS med utvalg kan ikke se noen fordel med dette forslag.  

Lignende forslag har vært opp til votering flere repmøter med samme resultat,  

sist 2010. 
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Forslag 10.5 
 

Norsk Schäferhund klub 
Avd. Rogaland 
Postbok 61 
4301 Sandnes 
01.02.2013 

 
Norsk Schäferhund Klub 
V/ Representantskapsmøte 

 
Del A. 
Avdelingenes Generalforsamling skal avholdes hvert år innen 07.februar. 
 
Begrunnelse:  
 NKK’s omleggelse av betalingen av medlemskontingenten har skapt problemstillinger vi ikke hadde 
før. Vi ser det som uheldig at personer som ikke fortsatt ønsker å være medlemmer av klubben, med 
den nåværende praksis fremdeles kan være med å stemme for avdelingens fremtid (året som 
kommer) 
Ved å endre møtedatofristen slik at avdelingene kan avholde Generalforsamlingen i februar vil vi 
unngå uklarheter og misforståelser vedrørende hvilke medlemmer som er valgbare og 
stemmeberettigede under Generalforsamlingen, da alle disse jo har betalt inneværende års 
medlemskontingent! 

 

Del B. 
Årets Representantskapsmøte skal avholdes innen 07.april 

 
Begrunnelse:  
Dette forslaget er en konsekvens av at man ønsker å opprettholde tidsperspektivet i forhold til 
avdelingenes Generalforsamlinger slik at alle frister for innsendelse av forslag etc. fremdeles ivaretas.  

  
 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
Norsk Schäferhund klub avd. Rogaland 

 
 
 

 

 

 

 

 

HS MED UTVALG STØTTER IKKE FORSLAGET.  

Kan ikke se noen problemer med dagens ordning som er i henhold til det som  

NKK ønsket. 
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Forslag 10.6 

 
FORSLAG FRA AVD. MOSS/VESTBY TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET 16. og 17. MARS 2013. 
 
 
Hovedstyrets oppdatering av våre lover ser ut til ikke å ha vært gjenstand for korrekturlesning, og vi 
har innledningsvis et par kommentarer til det rent verbale. 
I formålsparagrafens første setning bør man som raseansvarlig bytte «ivareta hundens interesser» 
med det gamle- ivareta rasens interesser. 
I kapitel 3-4-1 i lover (retningslinjer) for avdelinger i Nschh Klub er det en salig blanding av begreper. 
Her har man først satt inn en «ny» stilling ,styremedlem, en variant vi som ansvarlig for rasens 
bruksegenskaper byttet til bruksansvarlig. Den «nye» posten er ikke nevnt i instruksjonen om hvordan 
stillingene innbyrdes tiltrer/uttrer. Vi er fortsatt av den mening at vanskeligheter med å rekruttere 
nye tillitsvalgte  samt signalene en styresammensetning skal gi i forhold til rasen at bruksansvarlig 
fortsatt skal erstatte et vanlig styremedlem. Og ytterligere øke antallet tillitsvalgte kan i dagens 
situasjon ikke være hensiktsmessig 
I samme kapittel står følgende: ENDRINGSFORSLAG TIL SAKER PÅ DAGSORDEN KAN FREMSETTES PÅ 
REPRESENTANTSKAPSMØTET, DOG IKKE VED VALG. 
1. Hva har representantskapets lover i lover for avdelingene å gjøre? Hvis HS her mener 
generalforsamlingen er vi dypt uenige i dette. 
2. I samme avsnitt står at man kan instruere osv til årsmøtet. Vi forstår det slik at denne 
betegnelsen er erstattet med det gamle, nå nye Representantskapsmøtet. 
 
FORSLAG1: Kap 3-4-1. 
Nåværende tekst: Avdelingsstyret velges for et tidsrom for 2 år av gangen, dog slik at første år uttrer 
nestleder og sekretær og annet år leder, kasserer og bruksansvarlig. Personer som er dømt for 
dyremishandling etter «loven» om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
Kun saker som er oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til 
saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. 
Generalforsamlingen kan instruere sine representanter i saker som skal avgjøres på årsmøtet. 
 
NY TEKST: Avdelingsstyret velges for et tidsrom for 2 år av gangen, dog slik at første år uttrer 
nestleder og sekretær og annet år leder, kasserer og bruksansvarlig. Personer som er dømt for 
dyremishandling etter «loven om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
KUN SAKER SOM ER OPPFØRT PÅ DAGSORDEN KAN BEHANDLES. VED VALG KAN DET STILLES 
BENKEFORSLAG. GENERALFORSAMLINGEN KAN INSTRUERE SINE REPRESENTANTER I SAKER SOM 
SKAL AVGJØRES PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET. Rest under punkt 3-4-1 som før. 
 
 
BEGRUNNELSE. 
Som innledningsvis allerede skrevet er tillitsmannsrekruttering idag et svært vanskelig arbeide. Å få 
folk til å stå på for fellesskapet har blitt vanskeligere og vanskeligere. Mange avdelinger opplever ofte 
at det å få snekret sammen et styre og de poster som er oss lovpålagt først på 
generalforsamlingsdagen kommer i boks, og mange avdelinger opplever og ikke få det til da heller. 
Benkeforslag har vært en av våre demokratiske rettigheter i alle år. Vi er engstelige for at et bortfall av 
dette vil svekke avdelingenes posisjon ytterligere. 
 
FORSLAG 2. Lover for Norsk Schäferhund Klub. 
 
De siste år har klubben på representantskapsmøtet/årsmøtet ikke hatt anledning til å stille 
benkeforslag ved valg. I paragraf 3-4 står det som i retningslinjer for avdelinger 
følgende: Kun saker som er oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under representantskapsmøtet , dog ikke ved 
valg. Dersom det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan representantskapet vedta å 
akseptere benkefoslag. 
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NY TEKST: Kun saker som er oppført på dagsordenen kan behandles. Endringsforslag til saker på 
dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet ved behandling av dagsordenen. Ved valg 
er det tillatt å stille benkeforslag. 
 
BEGRUNNELSE: Ved valg av klubbens «høyeste» ambassadører er det svært viktig at klubb og rase er 
representert med de beste kreftene og den beste kompetansen klubben har. Summen av 
Hovedstyrets kompetanse skal dekke alle de områdene klubben vår og rasestandarden vår har pålagt 
oss. Representantskapsmøtet skal velge disse personene. Slik er det ikke med dagens lovgivning. I dag 
er det tre personer, valgkomiteen, som i realiteten velger for oss. Vi vet ikke hva de gjør, når vi spør 
«hvem er på valg, hvem ønsker å fortsette i sine verv, hvem har sagt seg villig til verv» får vi ingen 
svar. Summen av personene skal representere en helhet og da blir det umulig å komme med 
fornuftige forslag utenfra. Vi er så til de grader fratatt våre demokratiske rettigheter og fratatt 
muligheten til å velge den riktige mixen klubb og rase fortjener. 
 
For Norsk Schäferhund Klub avd. Moss og Vestby 
 
Tor Aspengren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG 1. HS MED UTVALG STØTTER IKKE FORSLAGET.  

Det er allerede gitt mulighet for benkeforslag, når en plass står uten forslag.  

NKK anbefaler at vi følger lovmalen for generalforsamlinger.  

 

 

FORSLAG 2. FORSLAGET AVVISES OG KAN IKKE BEHANDLES. 

Dette er ikke forenlig med NKK’s lovverk. Vi har ikke anledning til å endre på 

dette som medlemsklubb.  
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Forslag 10.7 

 
 
Norsk Schäferhundklub 
v/Hovedstyret 
 
        Jevnaker, 03.01.13 
 
 
 
 
Norsk Schäferhundklub avd. Ringerike og Omegn 
Ovennevnte avdeling har siden 2008 manglet treningsplass. Det har ikke vært noen felles samlinger 
eller aktiviteter siden da. 
 
Siste avholdte årsmøte var i januar 2010, det var 4 fremmøtte. Prøvde å avholde årsmøte også i 
januar 2011 for å sjekke om det var interesse for å få klubben i gang igjen, da var det 2 fremmøtte. 
 
Medlemstallet har minket for hvert år, medlemmene melder seg over i andre avdelinger, og vi har i 
dag 10 medlemmer i avdelingen. 
 
Vi har ikke hatt fullt styre siden 2008, de siste 4 årene har vi hatt nestformann, styremedlem og 
kasserer. 
 
Klubbens beholdning er pr i dag kr 13.408,98. 
 
Vårt forslag er at klubbens avdeling legges ned fra og med 2013, og at avdelingens beholdning settes 
på sperret konto i hovedstyrets forvaring i 3 år, i tilfelle avdelingen blir satt i gang igjen. 
 
Med vennlig hilsen 
For NSchK  avdeling Ringerike og Omegn 
 
Alf Nymoen  Geir Palmberg  Lise Palmberg 
Alf Nymoen  Geir Palmberg  Lise Palmberg 
Nestformann  Styremedlem  Kasserer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS MED UTVLAG STØTTER FORSLAGET.   
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11. TERMINLISTE UTSTILLINGER 2013 

 

 

JANUAR  

19       Avd. Fredrikstad  

 

FEBRUAR 

09-10  Ølen-Etne og Vindafjord Hundeklubb    

16 Avd. Helgeland  + LP  

23-24       NKK Bø i Telemark 

 

MARS 

09      Avd. Hedmark  

16-17      NKK Harstad  

   

APRIL 

06      Avd. Bergen     

06-07      NKK Hordaland    

14 Avd. Sarpsborg  + LP 

21 Avd. Haugaland  +LP   

27-28 Avd. Nordenfjeldske  +LP + RIK  

  

MAI 

01 Avd. Tromsø  KUN LP  

04-05 NKK Ålesund  

11-12 Avd. Oppland   + LP  

11 Hammerfest Hundeklubb 

12 Vest Finnmark Fuglehundklubb 

18-20 Avd. Hallingdal   + LP  

18-19 Avd. Harstad   + LP  

25 Avd. Helgeland   + LP  

25-26 Narvik Trekk og Brukshundklubb  

25 Avd. Romerike   + LP  

25 Avd. Fredrikstad   KUN LP  

 

JUNI 
1-2 NKK Drammen 

8 Avd. Rogaland   + LP + RIK  

9 Avd. Kristiansund  

9 Avd. Indre Østfold   KUN LP  

15 Avd. Tromsø   + LP  

16 NKK Tromsø  

21-22 Kirkenes og Omegn hundeklubb 

23 Avd. Oslo  

29 Avd. Finnmark  + LP  

  

JULI 

6-7 NKK Trondheim  

13-14 Avd. Nordenfjeldske   + LP + RIK  

19-21 NORSK VINNER   + NM LP  
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AUGUST 

16-18 Avd. Tromsø  + LP  STOR CERT  

17 Avd. Rogaland   + LP  

24-25 NKK Oslo 

25 Avd. Kongsberg   KUN LP  

 

SEPTEMBER 

7 Avd. Agder  

7-8 Avd. Harstad   + LP  

8 Gudbrandsdal Hundeklubb  

14-15 Avd. Rogaland 

21 Avd. Fredrikstad  

21 Avd. Grenland   + LP  

21 Avd. Helgeland   + LP  

22 Avd. Haugaland   + LP  

28-29 Avd. Nordenfjeldske   + LP + RIK  

28 Avd. Kongsberg  

 

28 Avd. Bergen 

28-29 Bergens Selskaps- og brukshundklubb 

 

OKTOBER  

5 NKK Harstad  

12 Avd. Indre Østfold  + LP  

13 Avd. Møre og Romsdal  + LP  

 

NOVEMBER 

09-10 Fitjar – Stord Hundeklubb 

09-10 Orkdal Hundeklubb 

16-17 NKK Lillestrøm  
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UTSTILLING ETTER TYSK MØNSTER  

 

 

MARS  

9  Avd. Bergen  

 

APRIL  

 

MAI  

12 Avd. Oppland  

19 Avd. Hallingdal  

  

JUNI  

8-9 Avd. Møre og Romsdal 

 

JULI   

13 Avd. Nordenfjeldske  

 

AUGUST  

16-18 Avd. Tromsø 

17-18 Avd. Hedmark  

 

SEPTEMBER  

21 Avd. Finnmark  
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TERMINLISTE AVLSKÅRINGER OG TYSKE KÅRINGER 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2013 

Avdeling  Avlskåring Tysk kåring  

Agder    

Arendal   

Bergen 9 mars  

6 april  

29 september  

 

Finnmark 1 juni 

29 juni 

21 september 

5 oktober  

1 juni 

29 juni 

21 september 

5 oktober 

Fredrikstad 21 september   

Grenland   

Halden   

Hallingdal 19 mai   

Harstad    

Haugaland    

Hedmark 9 mars  

18 august  

  

Helgeland  16 februar  

25 mai  

21 september  

 

Indre Østfold 3 november   

Kongsberg   

Moss Vestby   

Møre Romsdal  8-9 juni  

Nordenfjeldske 27-28 april 

13-14 juli 

28-29 sept 

28 april 

14 juli 

Oppland  12 mai  12 mai  

Oslo 23 juni  

Ringerike    

Rogaland    

Romerike  25 mai  25 mai  

Sarpsborg 14 april  14 april  

Sunnmøre    

Tromsø 15-16 juni 

16-18 august 

15-16 juni 

16-18 august 
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TERMINLISTE 2014  

 
sted: Arrangør: Type Fra dato: Til dato: 

Fredrikstad  Norsk Schäferhund Klub - Fredrikstad U  18.1.2014 18.1.2014 
Ølen  Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb U  8.2.2014 9.2.2014 
Bø I Telemark  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  22.2.2014 23.2.2014 
Kristiansand  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  15.3.2014 16.3.2014 
Løten  Norsk Schäferhund Klub - Hedmark U+L  22.3.2014 22.3.2014 
Haugesund  Norsk Schäferhund Klub - Haugaland U+L  30.3.2014 30.3.2014 
Bergen  Norsk Kennel Klub U  5.4.2014 6.4.2014 
Sarpsborg  Norsk Schäferhund Klub - Sarpsborg U+L  26.4.2014 26.4.2014 
Trondheim  Norsk Schäferhund Klub - Nordenfjeldske U+L  26.4.2014 27.4.2014 
Bergen  Norsk Schäferhund Klub - Bergen U  27.4.2014 27.4.2014 
Ålesund  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  3.5.2014 4.5.2014 
Fredrikstad  Norsk Schäferhund Klub - Fredrikstad L  4.5.2014 4.5.2014 
Biri  Norsk Schäferhund Klub - Oppland U  10.5.2014 10.5.2014 
Kristiansand  Norsk Schäferhund Klub - Agder U  10.5.2014 10.5.2014 
Hammerfest  Hammerfest Og Omegn Hundeklubb U+L+A+AH  10.5.2014 10.5.2014 
Biri  Norsk Schäferhund Klub - Oppland L  11.5.2014 11.5.2014 
Sandnes  Norsk Schäferhund Klub - Rogaland U  24.5.2014 24.5.2014 
Fetsund  Norsk Schäferhund Klub - Romerike U+L  24.5.2014 25.5.2014 
Narvik-
Området  

Narvik Trekk- Og Brukshundklubb U+L+A+AH  24.5.2014 25.5.2014 

Mo I Rana  Norsk Schäferhund Klub - Helgeland U+L  31.5.2014 31.5.2014 
Drammen  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  31.5.2014 1.6.2014 
Nesbyen  Norsk Schäferhund Klub - Hallingdal U+L  7.6.2014 7.6.2014 
Nesbyen  Norsk Schäferhund Klub - Hallingdal U  9.6.2014 9.6.2014 
Tromsø  Norsk Schäferhund Klub - Troms Og Omegn L  13.6.2014 13.6.2014 
Sandnes  Norsk Schäferhund Klub - Rogaland L  14.6.2014 14.6.2014 
Tromsø  Norsk Schäferhund Klub - Troms Og Omegn U  14.6.2014 14.6.2014 
Tromsø  Norsk Kennel Klub - Troms/Finnmark U+L+A+AH  15.6.2014 15.6.2014 
Løten  Norsk Schäferhund Klub - Hedmark L  21.6.2014 21.6.2014 
Askim  Norsk Schäferhund Klub - Indre Østfold L  21.6.2014 21.6.2014 
Kristiansund  Norsk Schäferhund Klub - Møre Og Romsdal U+L  21.6.2014 22.6.2014 
Oslo  Norsk Schäferhund Klub - Oslo U  22.6.2014 22.6.2014 
Fredrikstad  Norsk Schäferhund Klub - Fredrikstad U  28.6.2014 28.6.2014 
Alta  Norsk Schäferhund Klub - Finnmark U+L  28.6.2014 29.6.2014 
Trondheim  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  5.7.2014 6.7.2014 
Trondheim  Norsk Schäferhund Klub - Nordenfjeldske U+L  12.7.2014 13.7.2014 
Østlandet  Norsk Kennel Klub U  16.8.2014 16.8.2014 
Tromsø  Norsk Schäferhund Klub - Troms Og Omegn L  16.8.2014 17.8.2014 
Kongsberg  Norsk Schäferhund Klub - Kongsberg L  23.8.2014 23.8.2014 
Tromsø  Norsk Schäferhund Klub - Troms Og Omegn U+L  30.8.2014 31.8.2014 
Rogaland  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  13.9.2014 14.9.2014 
Mo I Rana  Norsk Schäferhund Klub - Helgeland U+L  20.9.2014 20.9.2014 
Sandnes  Norsk Schäferhund Klub - Rogaland U  20.9.2014 20.9.2014 
Oslo  Norsk Schäferhund Klub - Oslo L  21.9.2014 21.9.2014 
Bergen  Norsk Schäferhund Klub - Bergen U  27.9.2014 27.9.2014 
Skien  Norsk Schäferhund Klub - Grenland U+L  27.9.2014 27.9.2014 
Harstad  Norsk Schäferhund Klub - Harstad Og Omegn U+L  27.9.2014 28.9.2014 
Trondheim  Norsk Schäferhund Klub - Nordenfjeldske U+L  27.9.2014 28.9.2014 
Bergen  Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb U+L  28.9.2014 28.9.2014 
Askim  Norsk Schäferhund Klub - Indre Østfold U+L  4.10.2014 4.10.2014 
Harstad  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  4.10.2014 5.10.2014 
Haugesund  Norsk Schäferhund Klub - Haugaland L  5.10.2014 5.10.2014 
Kristiansund  Norsk Schäferhund Klub - Møre Og Romsdal U+L  11.10.2014 12.10.2014 
Kongsberg  Norsk Schäferhund Klub - Kongsberg U  18.10.2014 18.10.2014 
Orklahallen  Orkdal Hundeklubb U  8.11.2014 9.11.2014 
Stord  Fitjar - Stord Hundeklubb U+L  8.11.2014 9.11.2014 
Lillestrøm  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  14.11.2014 14.11.2014 
Lillestrøm  Norsk Kennel Klub U+L+A+AH  15.11.2014 16.11.2014 
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12.0 REPRESENTANTSKAPSMØTET 2013 - VALGKOMITÉENS INNSTILLING: 
 

STYRE 

Formann  Bjørn Lie   Velges for 2 år         (Gjenvalg) 

Nestleder  Leder HBU  (1)  Velges under HBU 

Nestleder  Leder HAR   Ikke på valg 

Sekretær  Heidi Tokstad  (2)  Velges for 2 år  (Ny)   

Kasserer  Svend Følstad   Ikke på valg    

Styremedlem  Arne Kristianstuen  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

Varamedlem  Arvid Krogh   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 

Varamedlem  Knut Arild Ljåstad  Velges for 1 år  (Gjenvalg) 

 

HOVEDAVLSRÅDET 

Leder   Karl Otto Ojala  Ikke på valg 

Medlem  John G. Torsvik  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

Medlem  Kjell Pollestad  Ikke på valg 

Medlem  Svein Egil Vagle   (3)  Velges for 2 år  (Ny) 

 

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET 

Leder   Geir Flønes (1)  Velges for 2 år  (Ny) 

Medlem  Kjell Rundtom  Ikke på valg 

Medlem  Ronny Vestli   Ikke på valg 

Medlem  Ivan Jenssen  (4)  Velges for 2 år  (Ny) 

 

ORDENSRÅD 

   Liv Evjen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

   Mimi Lønnum   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

   Bjørn Lie   Ikke på valg 

   John G. Torsvik  Ikke på valg 

 

REVISOR 
   Knut Brekke   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 

Vararevisor  Torill Bjerke   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 

 

VALGKOMITÉ 

   Arne Kristianstuen  Ikke på valg 

   Liv Evjen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

   Svein Nilsen   Velges  for 2 år            (Ny tidl.vara)  

Varamedlem  Anders Midtun   (5)  Velges for 1 år  (Ny) 

 

 

Valgkomitéens innstilling er enstemmig. 

Ved fristens utløp hadde det kommet kun ett forslag fra avdelingene. Dette var fra avdeling 

Nordenfjeldske, som  leder HBU. (1)  Forslaget ble også valgkomitéens innstilling. 

 

Valgkomitéen har lagt vekt på at styre og komitéer får tid og muligheter til å fortsette arbeidet 

de har startet, så det er mye gjenvalg, men også en fin andel av nye.  Det er ikke lett å finne 

kandidater til å ta verv, og når engasjementet fra avdelingene, i form av forslag, omtrent er 

helt fraværende, blir det ikke lettere. Vi er fornøyd med å ha en god geografisk spredning i 

komitéene. 

 

Liv Evjen    Geir Flønes   Arne Kristianstuen 

  (sign)         (sign)     (sign) 
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Kort presentasjon av foreslåtte  nyvalgte i stillinger. 

 

(1) Geir Flønes, ny leder HBU. (se innsendt forslag fra avd. Nordenfjeldske) 

 

(2) Heidi Tokstad,  ny sekretær.  Medlem av avd. Romerike. Heidi har fått hundehold inn 

med morsmelka, og tok sitt første appellmerke i 1977. Hun var tidligere medlem av 

avd. Hedmark hvor hun hadde mange forskjellige tillitsverv, bl.a som leder.  Hun har 

vært godkjent instruktør siden 1980. Er dommer i RIK unntatt Gr. C. og dømmer også  

i NBF. Har tidligere vært leder av HBU og hatt en periode i HS.  

 

(3) Svein Egil Vagle,  nytt medlem i HAR. Medlem av avd. Rogaland siden 1982. Har 

vært tillitsvalgt i nesten alle disse årene i lydighetskomité, utstillingskomité og RIK-

komité. Har vært leder i 2 perioder. Har vært aktiv innen de fleste aktiviteter, LP, 

bruks, utstilling og RIK. Vagle er utdannet eksteriørdommer for schäferhund hos 

NSchK. Godkjent testleder for karaktertest og funksjonsanalyse. NKK RIK 

treningsfigurant.  Godkjent NKK ringsekretær. Gødkjent for NKK dommerkurs 2012. 

Har siden 1990 hatt kennel Schæferborgen. Mottok NSchks orden Fårehunden i 

bronse 1989 og sølv 2002 

 

(4) Ivan Jenssen, nytt medlem i HBU, medlem av avd. Moss/Vestby hvor han sitter som 

nestleder. Har hatt hund hele livet, og fikk sin første schäferhund i 1977. Begynte med 

vanlig bruks, men trente også på Lavine- og Redningshund og hadde A-godkjent hund 

både på sommer og vinterføre.  Ble brukshund-dommer i 1984 og startet samme år 

oppdrett sammen med kona inder navnet Utzon.   Var tillitsvalgt i avd. Agder i mange 

år, bl.a som leder.  Flyttet til Ski i 1996 og ble med i arbeidet med å innføre IPO-

prøver i Norge.  IPO-dommer 1997 og i 1998 i Fagkomitéen for RIK. Satt u HS og 

HBU.   Leder for Fagkomitéen, og etter hvert leder av NKK’s Fagkomité  for RIK og 

NKK’s til FCI’s  brukshundkomité. Deltatt på 6 internasjonale dommersamlinger. 

 

(5) Anders Midtun, nytt varamedlem i valgkomitéen. Medlem i avd. Bergen siden 1980. 

Har hatt verv i lokale komitéer, og har vært leder av styret i avdelingen.  Har drevet 

oppdrett siden 1986 under kennelnavnet Av Rasthaugen. Tildelt Norsk Schäferhund 

Klub’s orden Fårehunden i sølv. 
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Valgkomiteen  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Trondheim 01.02.2013 

 

 

 

 

 

Navneforslag til valgkomiteen  

 

Avdelingen ønsker å foreslå Geir Flønes som leder i HBU.  

 

Geir’s CV  

 

Godkjent dommer RIK 2011 

Figurant RIK siden 1997 – Konkurranse figurant 2000 

Dømt mesterskap IPO, schützhund og RSP/RRP 

Leder i Nschkl. Avd. Nordenfjeldske  

Figurantleder Midt Norge  

Instruktør RIK og intruktør trinn I  

Utdannet flere egne hunder og andres hunder innen både nye brukshundprogrammet og gamle programmet 

Dømmer både IPO/Sch og RSP/RRP  

Medlem av kompetanseutvalget RIK NKK  

 

Med bakgrunn av disse opplysningene mener vi at Geir Flønes er en meget godt egnet kandidat.  

 

På vegne av styret i avd. Nordenfjeldske 

 

Unni Wikstrøm 
 

Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske  

Postboks 37 – Klett  

7083 Leinstrand  

schafer.nordenfjeldske.@klubb.nkk.no   

mailto:schafer.nordenfjeldske.@klubb.nkk.no

