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Til alle avdelinger og utvalg       09.03.14 

i Norsk Schäferhund Klub 

 

 

Representantskapsmøte 2014 

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

ordinære rep. møtet på Quality Airport Hotel, Gardermoen lørdag 5.april 2014 

Møtet begynner kl 11.00 lørdag 5.april, 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 
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Oversikt over medlemsutviklingen 2012 - 2013 
 

 

 
 

Avdeling 
Medlemstall 

2013 

Medlemstall 

2012 

Endring 

Antall 

Endring 

i prosent 

Antall 

delegater 

Agder 69 64 5 8 % 1 

Arendal 52 52 0 0 % 1 

Bergen 182 204 -22 -11 % 2 

Finnmark 47 38 9 24 % 1 

Fredrikstad 106 106 0 0 % 2 

Grenland 82 94 -12 -13 % 1 

Halden 47 53 -6 -11 % 1 

Hallingdal 38 30 8 27 % 1 

Harstad 53 50 3 6 % 1 

Haugaland 51 48 3 6 % 1 

Hedmark 113 127 -14 -11 % 2 

Helgeland 61 63 -2 -3 % 1 

Indre Østfold 120 141 -21 -15 % 2 

Kongsberg 122 109 13 12 % 1 

Moss Vestby 58 54 4 7 % 1 

Møre og Romsdal 62 56 6 11 % 1 

Nordenfjeldske 285 290 -5 -2 % 3 

Oppland 106 125 -19 -15 % 2 

Oslo 242 251 -9 -4 % 3 

Ringerike 10 10 0 0 % - 

Rogaland 149 174 -25 -14 % 2 

Romerike 197 220 -23 -10 % 2 

Sarpsborg 59 58 1 2 % 1 

Sunnmøre og omegn 23 26 -3 -12 % 1 

Troms og omegn 63 74 -11 -15 % 1 
 2397 2517 -120 -5 % 35 
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STYRET/UTVALG REPRESENTANTER 

Hovedstyret Bjørn Lie 

Hovedstyret Geir Flønes 

Hovedstyret Karl Otto Ojala  

Hovedstyret Heidi Tokstad  

Hovedstyret Svend Per Følstad  

Hovedstyret Arne Kristianstuen  

Hovedstyret Knut Arild Ljåstad  

Hovedstyret Arvid Krogh 

HAR Karl Otto Ojala 

HAR Svein Egil Vagle 

HAR Kjell Pollestad 

HAR  John Torsvik 

HBU Geir Flønes 

HBU Ronny Vestli 

HBU Ivan Jenssen 

HBU  

Ordensråd Liv Evjen 

Ordensråd Bjørn Lie 

Ordensråd John Torsvik 

Ordensråd Mimi Lønnum 

Æresmedlem  Liv Evjen 

Æresmedlem Mimi Lønnum 

Æresmedlem Else Carlsen 

Æresmedlem Thor Moen 

Valgkomite Liv Evjen 

Valgkomite Svein Nilsen 

Valgkomite Arne Kristianstuen 

Valgkomite (vara) Anders Midtun 

Funksjonær Lisbeth Kvinge 
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STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVDELINGER  REPRESENTANTER OBSERVATØRER  

Agder  Ingemann Auestad Anita Auestad 

Arendal Kommer ikke  

Bergen Sølvi Norstrand  Per Gunnar Landsvik 

Bergen Jarle Tjeldstø  

   

Finnmark Karl Otto Ojala  

Fredrikstad  Joachim Syversen Gunn Hansen 

Fredrikstad  Terje Lindahl  

Grenland  Erik Gunnestad  

Halden  Tom Atle Nohr  

Hallingdal  Tine Lunde Lars Lunde  

Harstad  Rita Skovoll  

Haugaland    

Hedmark Gunn Tove Bekken Øyvind Sæther 

Hedmark Jan Larsen  

Helgeland  Kenneth Ræstad  

Indre Østfold  Svein Nilsen Res. S. Følstad 

Indre Østfold  Kristin Karlsen Res. S. Følstad 

Kongsberg Hans-Petter Karlsen Tom Lygre 

Moss Vestby  Kommer ikke  

Møre og Romsdal  Odd Brattøy  

Nordenfjeldske Geir Flønes  

Nordenfjeldske Trond Aagesen  

Nordenfjeldske  Unni Wikstrøm  

Oppland Rolf Evensen  

Oppland  Ole Espen Samuelstuen  

Oslo Elsa Graphaugen Arne Birkeland 

Oslo  Heidi Michaelsen  

Oslo Torill Bjerke  

   

Rogaland Petter Mæhlum  

Rogaland  Tommy Oftedal  

Romerike Rolf Syversen Liv Katharina Barek 

Romerike  Atle Olsen Res: Malin Theodorsen 

   

Sarpsborg Jostein Berndt Cato Eriksen 

Sunnmøre    

Tromsø  Berit Hansen  

Hovedstyret  Bjørn Lie   

Hovedstyret Geir Flønes  

Hovedstyret  Karl Otto Ojala  
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Innhold: 

Representantskapsmøtet 5.april 2014. 

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  5.april 2014 

 

     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  

11. TERMINLISTER OG DOMMEROVERSIKT 

12. VALG  
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02.0  HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2013 

Hovedstyret har i 2013 bestått av: 

Leder:   Bjørn Lie   

1.  Nestleder:   Geir Flønes 

2.  Nestleder:   Karl-Otto Ojala  

Sekretær:   Heidi Tokstad  

Kasserer:   Svend Per Følstad  

Styremedlem:  Arne Kristianstuen 

Varamedlem:  Arvid Krogh  

Varamedlem:  Knut Arild Ljåstad 

 

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

Det har vært avholdt 14 styremøter, hvorav 2 samlingsmøter.  

 

I tillegg har vi i skrivende stund avholdt 5 oppdrettersamlinger regionene, Kristiansand, Stavanger, 

Nordenfjelske, Østlandet og Bergen. Alle samlingene er nå ferdige, og vi vil snarest mulig gå 

gjennom alle innspill og lage en handlingsplan basert på de innhentede opplysninger. 

 

NSchK var representert på Svensk vinnerutstilling med leder Bjørn Lie og styremedlem Arne 

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

På tysk vinnerutstilling representerte leder Bjørn Lie, som også representerte på WUSVs 

plenumsforsamling i Kassel.  

NSchK var representert på NKKs Representantskapsmøte møte med Bjørn Lie, Arne Kristianstuen 

og Svend Per Følstad.  

På NKKs dialogmøte var NSchK representert av Heidi Tokstad og Svend Per Følstad. 

Leder Bjørn Lie representerte HS ved NM RSP/RRP på Sølen.   

Geir Flønes representerte HS på Sch/SL NM, som i år ble arrangert av avd Romerike med LL Alme 

som teknisk arrangør. 

HS var også i 2013 representert på dogs4all med egen stand, samt to svært gode representanter for 

rasen. Vi deltok i raseparaden begge dager, og hadde et meget bra besøk både av eksisterende 

schäferhundeiere og potensielle nye eiere. 

ØKONOMI 

Resultatet for 2013 viser resultat i balanse. Bokført overskudd er på kr. 402,- 

Inntektssiden viser en liten stigning i 2013. 

Det bekymrer at medlemstallet forsetter å synke, fordi det påvirker oss direkte gjennom bortfall av 

inntekter. Medlemskontingenten er tross alt hovedinntekten til klubben. 

HS jobber også med mulighetene for å redusere kostnadene ved våre NV/NM arrangementer. 

For tidsskriftet har vi fått ny avtale med trykkeriet som også vil gi reduserte kostnader.  

 

 

NORSK VINNER / NM LP   
 

NV og NM i LP ble i år arrangert i Askim med avd. Indre Østfold som teknisk arrangør. 

 

Den tekniske gjennomføringen ble utført på en absolutt utmerket måte; en honnør til alle de frivillige 

som jobbet her. Uten disse hadde ikke et slikt arrangement vært mulig å gjennomføre. 
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Også i år ble arrangementet holdt over 3 dager, men med et noe annet oppsett enn tidligere. 

 

Under hele arrangementet hadde vi et utrolig flott vær. 

 

I år var det gledelig å se at vi hadde en markant økning av antall deltagere, noe som også til dels 

gjaldt LP-delen. Selvsagt ønsker vi oss enda flere deltagere. 

 

Vi hadde en endring i forhold til dommervalg, da tysk dommer i 2013 også dømte klasse 18-24 mnd. 

 

Vi retter en stor takk til avdeling Indre Østfold for et vel gjennomført arrangement! 

 

HS har fattet et vedtak om at NV i 2014 også skal finne sted i Askim, og med avd. Indre Østfold som 

arrangør. Her er arbeidet allerede godt i gang. 

 

For 2015 vil vi flytte arrangementet, da mannskapet i Indre Østfold fortjener en pause. 

Er det avdelinger som er interessert i å være teknisk arrangør for NV 2015, kan dere ta kontakt med 

HS. 

 

Den økonomiske siden av arrangementet er en annen sak (se regnskap). Dette er det allerede tatt tak 

i, slik at vi forventer et bedre resultat for NV i 2014. 

 

NM RRP/RSP 

 

Dette ble i år som i fjor avholdt på Sølen. Også denne gang med hhv varaordfører/ordfører for 

Engerdal kommune til stede. 

 

Det var her HBU som sto for arrangementet, og dette ble meget godt gjennomført. 

 

Antall deltagere viste en liten økning fra forrige år, noe vi må se oss fornøyd med, selv om vi 

selvsagt kunne ønske flere. 

 

Dette året var vi heldige med været begge dager. 

 

En stor takk til HBU. 

 

HBU vil også i 2014 legge arrangementet til Sølen. 

 

NM IPO  

 

NM i IPO ble i år avholdt i regi av avdeling Romerike v/LL Alme. 

 

Det var bra deltagelse og et vel gjennomført arrangement. Dessverre var ikke noen grundig avtale 

gjort på forhånd, noe kostnadene gjenspeiler. 

 

Ny arrangør for 2014 er avd. Oppland, og vi er sikre på at kommende NM vil bli et meget godt 

arrangement.  
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AVDELINGENE 

 

HS har i all hovedsak hatt et godt samarbeid med avdelingene, men dessverre må det nevnes at det er 

avdelinger hvor HS ikke har den ønskede kommunikasjon.  

Dette er ikke til NSchK's beste, tvert i mot. 

 

Vi har også bistått både enkelte avdelinger og enkeltmedlemmer med hjelp i løpet av året. 

 

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

 

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

 

Her må vi få til bedringer. Det er svært viktig at alle avdelinger har et godt tilbud til sine medlemmer, 

og husk; det er tillatt å trekke veksler på andre avdelingers kompetanse. 

 

Vi har fortsatt et dropp i antall medlemmer, og noe av det som skal til for å bedre dette, er nettopp et 

bredt tilbud til alle medlemmer. Husk; vi har forskjellige interesser med det å jobbe med hund, og vi 

må ha et tilbud på alle nivåer, og ikke bare til de som konkurrerer. 

 

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

gjøre å få til noe. 

 

Her gjelder samarbeid på tvers av avdelinger. 

 

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER  
 

NKK 

I siste år har vi hatt en grei dialog med NKK, men dessverre ingen separate møter. Målet er å få til 

dette i inneværende år. 

 

SCHÄFERHUNDKLUBBER I NORDISKE LAND 

Her har det ikke blitt avholdt noen formelle møter i 2013.  

WUSV 

Årets WUSV plenumsforsamling ble avholdt i Kassel, og i år som i fjor ledet av Wolfgang Henke, 

president i WUSV.  

TIDSKRIFTET   

Redaksjonen har i 2013 bestått av Hege Pettersen Moe og Annett Bäck de 3 første nr. og Annett 

Bäck de 2 siste nr. Hovedstyret har vært ansvarlig utgiver.  

Det er utgitt 5 nr i 2013.  

Noen avdelinger og enkeltpersoner har bidratt med resultater, bilder og artikler, noe vi setter stor pris 

på og som er helt avgjørende for å kunne opprettholde kvaliteten på tidsskriftet.  

Vi ber om at resultater sendes snarest mulig, for å få beholdt noe av nyhetsverdien. Flere avdelinger 

har absolutt kunnet blitt bedre med å bidra med stoff til tidsskriftet. 

Tusen takk til sponsorer og annonsører for 2013.  
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WEBSIDEN 

NSchKs hjemmeside har ikke vært oppdatert som ønskelig, men da vi nå har fått egen 

WEBansvarlig, vil vi få langt bedre muligheter til raskt å foreta oppdateringer/endringer, samt å få til 

en bedre brukervennlighet. Vi vil ha et sterkt fokus på informasjon. 

SPONSORER 

Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2013. Samarbeidet har vært meget godt. Royal 

Canin bidro med utstyr og premier i forbindelse med NV, NM IPO og NM bruks/LP. Selskapet har 

også bidratt økonomisk i løpet av året.  

 

Avtalen er fornyet og gjelder ut 2014. 

 

HS sier seg meget godt fornøyd med støtten og innsatsen fra Royal Canin Norge AS i løpet av 2013. 

 

HOVEDSTYRETS ARBEIDE VIDERE  
 

HS, HAR og HBU har nå gjennomført oppdrettersamlinger rundt i forskjellige distrikter i Norge og 

disse har vært relativt bra besøkt. Vi håper nå at folk føler at de har hatt mulighet til å fremføre sine 

synspunkter. 

 

Vi vil nå sette opp en handlingsplan hvor vi legger til grunn de fellesnevnerne vi har fått gjennom 

møtene. Vi håper dette etter hvert vil være med på å øke interessen for å bli medlem, ikke minst å 

forbli medlem. Her er vi helt avhengige av et godt samarbeid med avdelingene. 

 

Det kan også være aktuelt å få til andre typer samlinger, hvor det enkelte medlem er i fokus. Dette er 

noe vi må komme tilbake til. Vi vil igjen få påpeke hvor viktig det er å være inkluderende!  

 

HS vil, i samarbeid med fagutvalg, ha et større fokus på opplæring/informasjon, da dette er et område 

som ikke har blitt ivaretatt på beste måte.  

 

Et annet område vi vil satse videre på er juniorhandling. Dette var noe vi startet med, men som 

dessverre ikke ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

 

HS vil også i år jobbe for å få til et felles nordisk møte, men dette ser ut til å medføre en del 

utfordringer, da vi for eksempel opplever at Finland ikke har vært ”tilstede” på de andre landenes 

arrangementer, og at Danmark kjører sin form for arrangement. Med andre ord ser det ut til at det i 

øyeblikket kun er Sverige som virker interessert i et utvidet samarbeid. 

 

HS i samarbeid med HAR/HBU vil også bestrebe seg på å få inn personer fra NSchK i flere 

kompetansegrupper i NKK. Vi er dessverre ikke til stede i verken kompetansegruppe for brukshund 

eller lydighet.  

 

 

09.03.14 Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret 

Bjørn Lie 

Karl Otto Ojala 

Geir Flønes 

Heidi Tokstad 

Svend Følstad 

Arne Kristianstuen 

Arvid Krogh 

Knut Arild Ljåstad  
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03. HOVEDSTYRETS REGNSKAP 

Økonomi i 2013 

Årets regnskap viser et resultat i balanse (overskudd kr. 402,-). 

I forbindelse med det fremlagte regnskapet for 2012 ble det påpekt feil i egenkapitalen. 

Dette er korrigert i årets regnskap med. Kr. 57.203,-. 

Feilen skyldes problemer med konverteringen til nytt regnskapssystem i 2012.  

 

For årets regnskap 

Inntektssiden viser en nedgang i 2013, i hovedsak en nedgang i medlemskontingenten, 

starkontingenter NV og Natur og Miljø (færre kurs i 2013), men også færre kostnader på kurs. 

Det at medlemskontingenten viser en fallende tendens, gir grunn til bekymring da det er den største 

inntektsposten for klubben.  

Synkende inntekter vil nødvendigvis føre til at handlingsrommet blir mere begrenset og prosjekter 

må legges på vent.  

Utgiftssiden viser også en nedgang. De største utgiftene i 2013 er forbindelse med arrangementene 

NM og NV, med et samlet underskudd på kr. 130.000,- 

I 2013 sponset HS hver påmeldte deltager med henholdsvis for NV kr. 357,-, NM Bruks kr. 736,-  

og NM RIK kr. 868,-  

Møte med oppdrettere og RAS: Av andre større kostnader i årets regnskap er oppdrettersamlingene 

og samling i forbindelse med utarbeidelse av RAS. Her er kostnadene kr. 67.000,- 

Tidsskriftet er bokført med et underskudd på kr.60.000,-. Resultatet er bedre enn budsjettert 

(kr.113.000,-). 

 

Hvordan ser fremtiden ut! 

Medlemstallet ser fortsatt ut til å gå nedover, noe som er bekymringsfullt da medlemskontingenten er 

den største inntektskilden for klubben. Bortfallet av inntekter her er alvorlig. 

NM og NV: her er det premie- og hotellkostnader som utgjør de største kostnadene. 

På premiesiden vil det bli både færre og kanskje mindre premier.  

Utfordringen er at NV-arrangementet inneholder til sammen 32 klasser inklusive LP og langhår! 

NM RIK og NM bruks inneholder 3 klasser hver. Alle klasser skal ha et visst antall premier. 

Alle vet at mange av klassene ikke blir fulltegnet, kanskje ingen deltagere, men ikke hvilke klasser. 

Derfor ønsker HS å gjøre avtale med leverandører som kan levere på kort varsel, slik at vi kan hente 

ut premiene etter at påmeldingsfristen er gått ut (1.juli). 

Hotellkostnadene vil også bli forsøkt redusert ved hjelp av redusert bemanning av nøkkelpersonell og 

en bedre avtale med hotellet. 

 

Tidsskriftet.  

Her er det inngått ny avtale med trykkeri om redusert pris. 

Annonseprisene blir endret slik at avdelinger og enkeltmedlemmer skal få bedre tilbud for 

annonsering av sine arrangementer.  Prisene er ikke helt klare i skrivende stund. 

 

Andre oppgaver. 

For fremtiden er det nødvendig å se på hvordan vi kan bygge opp vår egenkapital slik at vi kan tåle 

større investeringer. Vår frie egenkapital er på bare kr. 500. 000,-. 

Klubben vil i årene fremover bli nødt til å investere mye penger i forbedring av vår 

informasjonsteknologi. Alle ønsker seg jo en bedre hjemmeside, men å sette i gang større prosjekter 

er veldig kostnadskrevende.  

Det er verdt å nevne at NKK i de neste 3 årene skal bruke 15 mill. på investeringer på it-sektoren.   

 

Svend Følstad 
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Norsk Schäferhund Klub, årsregnskap for 2013 

 
Balanseposter pr. 31.12.2013 

 
Eiendeler 

 
Tekst Note Beløp 

 
Anleggsmidler, Innkjøp ny PC for tidsskrift 5 600 

 
Kundefordringer 2013 1) 101 018 

 
 Saldo kunder 31.12.2011  83 239 

 

 Sum fordringer 2013  184 257 
 

 

Dommerfond 222 188  

Fri egenkapital   535 583 

Høyrente 9615.11.39032 757 771  757 771 

 

Beholdning avd. Salten 
  

3) 
 

6 790 

Bank 7874.05.75030 HS   59 443 

1503.20.07993 HBU   15 060 

15.03.19.55049 HAR   8 808 

Sum bankinnskudd   847 872 

 
Sum omløpsmidler 

   
1 032 129 Sum eiendeler   1 037 729 

 
Egenkapital og gjeld 

Sum egenkapital 

  
 

 
 

-1 033 669 

 

Leverandørgjeld 

Skyldig moms 

  

 
4 

 

5 492 

-9 552 

Sum gjeld pr.31.12.2013   -4 060 

 

Sum egenkapital og gjeld 

   

1 037 729 

 
Noter til balanse 

   

1) Forfaller i 2014 kr. Ca. 62800,- 

3) Nedlagt avdeling (3 års sperrefrist) 

4) Skyldig moms 
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Resultatregnskap for Norsk Schäferhund Klub 2013 

 
Konto 

 
Tekst 

 
Noter 

Norsk 

Vinner 

NM 

Bruks 

NM 

RIK 

 
HAR 

 
HBU 

 
Tidskrift 

 
HS 

Total 

Resultat 

3010 Salgsinntekter etc. 1)       -35 000 -35 000 

3060 Reklame tidsskrift       -60 655 0 -60 655 

3070 Reklame katalog NV etc.  -15 000      0 -15 000 

3075 Stands NV  -7 040      0 -7 040 

3085 Parkering NV  -15 000      0 -15 000 

3090 Div. salg avgiftsfritt  -19 597      0 -19 597 

3120 Fårehunden        -21 150 -21 150 

3600 Medlemskontingent        -348 871 -348 871 

3610 Startkontingenter NV  -48 950      0 -48 950 

3630 Startkontingent bruks   -9 030     0 -9 030 

3660 Avlskåringer etc.     -10 900   0 -10 900 

3710 Natur og miljø 2)       -12 300 -12 300 

3900 Portofordeling tidsskrift       -85 207 0 -85 207 

3920 Andel kostnader årsmøte 3)       -47 959 -47 959 

 Sum inntekter 2013  -105 587 -9 030 0 -10 900 0 -145 862 -465 280 -736 659 

 
4110 Innkjøp premier, NV og NM 4) 50 156 6 904 2 002    0 59 062 

4120 HS gaver og utmerkelser 5)       29 629 29 629 

4130 Innkjøp av t-skjorter etc. NV  17 526      0 17 526 

4160 Frakt, toll og spedisjon 6) 3 623 181 181    0 3 985 

5960 Gaver, blomster til medl.        598 598 

6020 Avskrivning på PC (5 år)       1 400 0 1 400 

6300 Leie lokaler 7) 10 000      7 200 17 200 

6430 Leie utstyr 8) 4 707      0 4 707 

6550 Kjøp og drift av datasyst. 9) 5 000     25 000 11 095 41 095 

6800 Kontorrekvisita   1 983     2 507 4 490 

6820 Trykksaker (katalog)  17 340      0 17 340 

6840 Trykking "Schäferhunden"       102 535 0 102 535 

6860 Møter, kurs, etc. 10)     17 268  2 760 20 028 

6865 Representasjon 11)       8 730 8 730 

6940 Porto Schäferhunden       76 141 0 76 141 

6950 Porto HAR     3 795   0 3 795 

6960 Porto HS etc.        170 170 

7105 Øreavrunding        0 0 

7120 Kostnader VM-lag 12)   5 365    0 5 365 

7140 Reisekost. ikke oppgpl.  13 610 3 289 7 731    27 878 52 508 

7140 Oppdrettermøter og RAS        67 522 67 522 

7160 Diettkost. ikke oppgpl. 13) 14 395  2 408    0 16 803 

7210 Aktivitetsavgift NKK   715     0 715 

7320 Annonse Hundesport        2 528 2 528 

7600 Richterfreigabe SV        2 795 2 795 

7700 WUSV, medlemskont.        15 521 15 521 

7710 Generalforsamling        99 645 99 645 

7720 Hotellkost. v/ arrangement  53 432 12 874 11 705    0 78 011 

7770 Bank og kortgebyrer        2 645 2 645 

7800 Avskrivning fordringer        6 844 6 844 

7830 Dobbeltbetalt tidligere år        2 848 2 848 

8040 Renteinntekter, skattefrie        -25 924 -25 924 

 Sum utgifter 2013  189 789 25 946 29 392 3 795 17 268 205 076 264 991 736 257 

   
Resultat 2013  84 202 16 916 29 392 -7 105 17 268 59 214 -200 289 -402 

Budsjett 2013  8 550 19 000 23 000 11 527 47 348 113 000 -246 425 -24 000 

Avvik mot budsjett  75 652 -2 084 6 392 -18 632 -30 080 -53 786 46 136 23 598 
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Noter til resultatregnskap 2013 
 

  

1 Royal Canin sponsorinntekt 2013 kr.35.000,- 

2 Utestående beløp kr. 9.200,- (bokføres i 2014 ) 

3 Avdelingenes andel av årsmøtet 

4 Kostnader til premier er fordelt etter antall påmeldte hunder 

5 Innkjøp av "Fårehunden” kr. 24.021,- 

6 Samme fordeling som nr.4 

7 Askim rideklubb (leie av baneområde NV) 

8 Leie betalingsterminaler NV 

9 Drift av hjemmeside, lisens for bruk program til tidsskrift 

10 HBU dommersamling på Gardermoen (belastet dommerfondet ) 

11 Dogs4all (egen stand ) 

12 Støtte til deltagere 2 stk. a kr.2.000,- + påmeldingsavgift 

13 Bespisning dommere og personell NV og NM RIK 

 

 

 

04 Revisjonsberetning 

 

 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013  
Norsk Schäferhund Klub  
 
Vi har revidert det fremlagte regnskap for Norsk Schäferhund Klub for regnskapsåret 2013.  

 

Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Kasserer har også utarbeidet en økonomirapport 

som følger vedlagt.  

 

Revisjonen er i hovedsak utført etter regnskapets avslutning i februar og mars 2014. Revisjonen er 

gjennomført ved stikkprøvekontroll av bilag og kontroll av enkelte, utvalgte poster. De spørsmål som 

har dukket opp under revisjonen er tilfredsstillende besvart av kasserer.  

 

Årsregnskapet fremstår som oversiktlig og gir etter revisorenes mening et korrekt bilde av klubbens 

økonomi i regnskapsåret.  

 

Oslo, 15.3.2014  

 

 

 

Sign.     Sign.  

Knut Brekke    Torill Bjerke  

Revisor    Vararevisor 
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05 Hovedstyrets budsjettforslag 

Budsjett 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk 

Tekst Vinner 

NM 

Bruks 

VM 

Lag 
 

HAR 
 

HBU 
 

Tidskrift 
 

HS 

Total 

Resultat 

Sponsorer      0 -35 000 -35 000 

Reklame tidsskrift      -60 000  -60 000 

Reklame katalog NV etc. -15 000       -15 000 

Inntekter: katalog,stands,parkering. -20 000       -20 000 

Parkering NV -12 000       -12 000 

Div. salg avgiftsfritt        0 

Medlemskontingent       -350 000 -350 000 

Startkontingenter -55 000 -7 000      -62 000 

Kursavgifter        0 

Avlskåringer etc.    -12 000    -12 000 

Natur og miljø     -30 000  -20 000 -50 000 

Tilskudd til kurs        0 

Inntekt gml. saker        0 

Sum inntekter 2014 -102 000 -7 000 0 -12 000 -30 000 -60 000 -405 000 -616 000 

 

Kjøp premier, gaver etc.. 35 000 7 000     5 000 47 000 

Leie lokaler 12 000    7 500  10 000 29 500 

Leie utstyr 3 400       3 400 

Kjøp og drift av datasyst. 5 000     25 000  30 000 

Rekvisita 3 000      5 000 8 000 

Innleide instruktører        0 

Trykksaker (katalog) 17 000       17 000 

Trykksaker (Valpepakke )    20 000     

Trykking "Schäferhunden"      110 000  110 000 

Møter, kurs, etc.    10 000 40 000  25 000 75 000 

Representasjon       10 000 10 000 

Porto HAR    7 500    7 500 

Porto HS etc.       6 000 6 000 

Kostnader VM-lag   12 000     12 000 

Reisekost. ikke oppgpl. 15 400 4 000  3 000 3 000  48 000 73 400 

Reisekost. møte med avd/oppdrett       20 000 20 000 

Diettkost. ikke oppgpl. 10 000       10 000 

WUSV, medlemskont.       16 000 16 000 

Generalforsamling (netto kost.HS )       50 000 50 000 

Hotellkost. v/ arrangement 45 000 15 000      60 000 

Gaver, blomster til medl.       3 000 3 000 

        0 

Renteinntekter, skattefrie       -26 000 -26 000 

Sum utgifter 2014 145 800 26 000 12 000 40 500 50 500 135 000 172 000 561 800 

 

Resultat 2014 43 800 19 000 12 000 28 500 20 500 75 000 -233 000 -54 200 
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06 Hovedavlsrådets årsberetning 
 

Hovedavlsrådet har bestått av følgende personer: 
 

 

Karl Otto Ojala leder 

John Torsvik 
Svein Egil Vagle 
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. Dessverre viser det seg at mailadressen til 
HAR sekretariat har vært ute av drift store deler av året. Dette har medført at en del ikke har fått svar 
på sine henvendelser, noe vi sterkt beklager. 

 

 

Det er i perioden avholdt 11 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 stort 

sett blitt god.  Det er imidlertid fortsatt avdelinger som sender inn papirene fra kåringene for seint. I 

2013 har det også på grunn av sykdom samt PC krasj tatt noe tid for enkelte før de har mottatt sine 
kåringspapirer. 

 

 

Norsk vinnerutstilling ble i 2013 avholdt i Askim med avd. Indre Østfold som teknisk arrangør. 

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

unghundklassene  var Dirk Gabriel, Tyskland. Dommer for 12-18 var Karl Otto Ojala. 

Norsk Vinner og VA1 i brukshundklasse hann ble SchH1 IPO3 Rothco’s Ashan Kahn. VA1 i 
brukshundklasse tispe ble SchH3 Falkøen’s Ariel. 
Sg1 18-24 hann ble Camaros Barocc og tispe Komsa’s Aimee 

Sg1 12-18 hann ble Ulvebo’s Bono og tispe Falkøen’s Sheeba. 

Sg1 18-24 langhår hann ble Gildewangen’s Jo-Theo og tispe Chaila’s Gaga. 
Sg1 12-18 langhår hann ble Ulvgårdens Pixel og tispe Rustadmoen’s Kiara. 

 
 
 

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

avdelingene som arrangerer disse fortsatt søker om nye arrangementer påfølgende år. 

Resultater som blir innsendt fra avdelingene på våre utstillinger etter tysk mønster blir lagt ut på 
www.winsis-cat.com. 
Avdelingene er også blitt flinkere å sende inn resultatene etter disse utstillingene. 

Husk at godkjent resultat er adgangsgivende til avlskåring. 
 

 

Antall schäferhunder registrert i NKK har i 2013 hatt en nedgang mot 2012. Det ble registrert 935 
normalhår og 32 langhår, totalt 967 stk. 
Det er registrert 180 kull i Norsk Kennel Klub .  Av disse er 129 kull fra oppdrettere i Norsk 

Schäferhund Klub. I disse 129 kullene ble det født 678 valper som gir et snitt på 5,36 pr. kull. 

Dette vil også si at ca. 70 % av valpene som er produsert er av medlemmer i Norsk Schäferhund Klub. 

http://www.winsis-cat.com/


NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 

 

side 18 
 

 

Norsk Schäferhund Klub har fått godkjent 1 ny eksteriørdommer etter tysk mønster i 2013. 
Dette er Bjørn Lundberget. Vi gratulerer. 
Vi håper avdelingene tar godt i mot våre nye dommere og bruker disse ved sine arrangementer. 

Norske dommere er også populære i utlandet. Flere av våre dommere har oppdrag i utlandet som de 
utfører på en meget god måte. 

 

 

HAR har brukt mye tid på RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) i 2013. 

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter 
inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et 
stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene og gjøre 
avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som 

definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. 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. RAS-dokumentet var 

også et av temaene på våre oppdrettersamlinger. Vi håper og tror at dette kan bli et levende 

dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet. RAS vil være tilgjengelig på nettsiden når 

den er godkjent av NKK. 
 

 

I løpet av høsten/vinteren har det vært avholdt 3 oppdrettersamlinger med HAR/HBU og HS. 
Samlingene må sies å ha vært en suksess med godt fremmøte. 
Tilbakemeldingene som vi sitter igjen med er at flere ønsker at det satses mer på våre 
klubbutstillinger etter tysk mønster og at disse utstillingene gis en større betydning i vårt arbeide. 
Vi ønsker fortsatt å få i gang Landsdelsutstillinger (LD) hvor plassering kan ha betydning for 
plassering på Norsk Vinnerutstilling. 

 

 

Hovedavlsrådet presenterte i 2012 et tilbud til våre juniorhandlere. Dette tilbudet fortsatte i 2013, 
godt ledet av Bjørn Lundberget. 

 

Forts..
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Kjønn Kåringsklasse Antall Kåringsklasse 

Hann AK 8   

Hann Avlsgodkjent 6   

     

Tispe AK 10   

Tispe Avlsgodkjent 39   

     

 

 

 

Kjønn 

Gjsn 

Mankehøyde 

Maks 

Mankehøyde 

 

 

Min Mankehøyde 

Tispe 59,2 61 56  

 

 

Avlskåringer 

 

I år 2013 var det i alt 25 terminfestede avlskåringer. Flest hunder har avd. Indre Østfold hatt på sine 

kåringer der totalt 12 stk. er blitt fremstilt. 
 

 
 
 

I 2013 har det totalt deltatt 63 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 - 

2012:54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hunder avlskåret totalt 2013 er 18 stk (18). 

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

Når det gjelder bruksmerittering på de 18 hundene som er avlskåret, har 17 stk. SL/SchH/IPO/ 

utdannelse. 
 

Tisper 

AK 10 stk. Avlsgodkjent 39 stk. 

6 av Avlsgodkjente tisper er langhår 

 

Hanner 

AK 8 stk. Avlsgodkjent 6 stk. 

1 av Avlsgodkjente hanner er langhår. 
 

Totalt fremstilte hunder til kåring/avlsgodkjenning har en økning.  I 2013 ble totalt 63 hunder 
fremstilt mot 54 i 2012. 
Av fremførte hunder er 28,6 % avlskåret. I 2012 var dette tallet 33,3 %. 

Antall hunder med funksjonsanalyse til avlsgodkjenning er 25 stk.(14). 

Snitthøyden på fremførte avkom er; 
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Hann 64,8 66 64  

 

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

har 6 stk. fremstilt. Dette er Rothco’s Ashan Kahn. 
 

Avlskåring etter tysk mønster (totalt 12 terminfestede kåringer) 
 

I 2012 ble det fremstilt 3 (5) hunder ved tysk kåring, 2 (3) tisper og 1 (2) hanner. 

Resultatet ved kåringene er; 

2(2) x Kkl.  for 2014/2015 

1 (3) x Kkl. Livstid 

Kåringsdommere 2013:  

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 2013 er det fortsatt en del disiplinærsaker. Disse er nå overført til Disiplinærutvalget (DU) som er 

opprettet av Hovedstyret. Det er nå DU som utreder og kommer med innstilling til Hovedstyret i disse 

sakene. 
 

 
 

Karl Otto Ojala John G. Torsvik Kjell Pollestad Svein Egil Vagle 

Sign. Sign. Sign. Sign. 
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07 Hovedbrukshundutvalgets årsberetning 

 

HBU’s sammensetning:  

 

Geir Flønes  leder 

Ronny Vestli 

Ivan Jenssen 

Kjell Rundtom frem til oktober  

 

Oppgaver. 

Samarbeidet innad i utvalget har fungert meget godt. HBU har i perioden hatt 10 telefonmøter, samt 

et fellesmøte med HS/HAR. 

HBU har vært representert på alle oppdrettermøter/møter ute i avdelingene.  

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 2013 terminfestet 72 RIK prøver, 23 stevner etter NKK’s brukshundprøve 

program, 9 K-tester, 14 funksjonsanalyser, 16 MH tester og 5 kåringsprøver(NKK).   

 

NM 2013:  

Klubbens Norgesmesterskap har også i år vært todelt når det gjelder avvikling. NM for SL og IPO 

ble avholdt i perioden 30. august – 1. september.   

 

Årets NM ble avviklet i Nittedal med avd. Romerike LL Alme som teknisk arrangør. 

Det ble avholdt på LL Alme’s bane, der det fantes en brakke for servering og serveringstelt. 

Dessverre var det ikke lagt samme flid i å beholde seremoniene som hører NM til, derfor føltes det 

mer som om det var en stor vanlig prøve, og ikke et NM.  

 

HBU benytter anledningen til å takke alle som bidro til årets NM, sporleggere, hjelpere på 

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

hovedsponsor Royal Canin skal også takkes for flotte premier.  

 

Ved fristens utløp var det totalt 21 påmeldt. 

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

prøver. Påmeldingene fordelte seg som følger: 

 

12 stk IPO III 

  1 stk IPO II  

  1 stk IPO  I 

  5 stk SL III 

  1 stk SL II 

  1 stk SL I  

 

Dommere / figuranter NM SchH, SL: 

 

Dommere SchH / SL            Geir Flønes og Lene Carlsson      

Figuranter IPO   Kristian Sanne og Radomir Kupka, samt Thomas Lindahl for IPO I og 

II.  
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Norgesmestere 2013. 

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

Norgesmester SL III:  Beate Aurstad m/ABC drift’s Asta Axxedatter  avd. Romerike  

 

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

For 3. år på rad ble NM for RRP og RSP atter arrangert på Sølen. Også i år var vi særdeles fornøyde 

med å  «matche» påmeldingene, spesielt økningen i RRP. 

For første gang på flere år var atter NM i SPH med på programmet, denne gangen ble det lagt til 

Sølen sammen med NM i skogsøvelsene. SPH ble lagt i terrenget, og det ga nok noen av deltakerne 

nye utfordringer.  

 

Til start var antallet som følger:   

7 stk RSP III 

3 stk RSP II 

1 stk RSP I 

 

4 stk RRP III 

1 stk RRP I 

 

5 stk SHP 

 

Dommere NM RSP/RRP: Aage Bergmo og Geir Flønes 

 

Norgesmester RSP 3:  Elisabeth Wold m/Gillis van Boykesbos avd. Romerike 

 

Norgesmester RRP 3:  Jon- Arne Vedvik m/Vangteigens Deco avd. Romerike 

 

Norgesmester SPH:  Arild Bjorli m/Vangteigens Diablo avd. Sunnmøre   

 

Lagkonkurranse:              Avd. Romerike  

Elisabeth Wold m/Gillis van Boykesbos,  

            Jon Arne Vedvik m/Vangteigens Deco 

Kenneth Mathsen m/Rikba’s Beretta 

          

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.  
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WUSV – VM 2013 

Uttak for VM var 1 prøve med minst 260 poeng, og obligatorisk NM i IPO med minst 260 poeng. 

Det ble da sendt 2 deltakere til WUSV VM i USA. 

Følgende deltok på VM:  

Henning Wold med Izzat von der Daelenberghütte 

Roar Kjønstad med Niqila’s Berlin 

 

Henning Wold m/Izzat kom på 24 plass med 268 poeng totalt og G, 85 i gr. A, 89 i gr. B og 94 i gr. 

C.  

Roar Kjønstad m/Berlin kom på 62 plass med 247 poeng totalt og T, 88 i gr. A, 75 i gr. B og 84 i gr. 

C.  

HBU takker deltakere som har representert vår klubb og Norge på en utmerket måte. 

 

Året sett under ett. 

Vi ønsker fortsatt tilbakemeldinger på vår kursmodell som ligger på hjemmesiden til klubben. 

Gledelig er dog at vi mottar beskjed fra flere avdelinger som ser sin nytte i å bruke modellen.  

Vi håper at flere ser nytten i denne og tar med glede imot 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. 

 

Det ble avholdt en dommersamling i 2013 i regi av NSchK, noe som ble særdeles positivt mottatt og 

som vi ønsker å bibeholde i en eller annen form videre fremover. Kun medlemmer i Norsk 

Schäferhund Klub ble invitert og det var totalt 10 dommere som møtte.  

Kurset var et dagskurs, 13. april, der det ble tatt opp bedømmelsegrunnlag, predikatbedømmelse og 

endring i regelverk.   

 

Planlegging videre.  

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

da dette ligger direkte under retningslinjene for HBU. 

 

Konkrete punkter er figurantsamling i regi av HBU, brukshundkurs på Sølen, der vi starter et internt 

instruktørkurs for å utdanne ferdselsprøveinstruktører for klubben. 

 

Samarbeid og dialog med både HS og HAR har fungert.  

 

Husk vår formålsparagraf – En schäferhund er en brukshund!  

 

 

Geir Flønes        Ronny Vestli                      Ivan Jenssen  

(sign)              (sign)                    (sign)  
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08.0 ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2013 

 
Også for 2013 er det få avdelinger som har søkt om honorering av sine medlemmer.  Man kan også 

registrere at det er de samme avdelingene som fra år til år har oversikt over sine medlemmer og som 

igjen honorerer de aktuelle medlemmene.  Vi vil minne om at søknader skal finne sted senest to - 2 - 

måneder før utdeling skal finne sted.  Søknadene skal inneholde hvor lenge vedkommende har vært 

medlem og historikk om hva vedkommende har gjort gjennom tiden. 

 

Ordensrådet valgte også i 2013 å presentere i desember nummeret av "Schäferhunden" de av våre 

medlemmer som ble honorert med Fårehunden i gull eller sølv.  Vi er av den oppfatning at dette er 

en fin og korrekt måte å presentere de aktuelle medlemmene på.  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 8-10 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 2013 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse 

æresbevisninger: 

Fårehunden i gull:   Svein Nilsen    Avd. Indre Østfold 

 

Fårehunden i sølv:   Per Ivar Iversen   Avd. Agder 

     Finn Åge Johannessen  Avd. Fredrikstad 

     Anne Landfastøien             Avd. Hedmark 

 

Fårehunden i bronse:   Bjørn Lundberget   Avd. Hedmark 

     Robert Olsen    Avd. Indre Østfold 

     Tom Åge Hansen   Avd. Indre Østfold 

     Line Hamar    Avd. Oppland 

 

Liv Evjen  Bjørn Lie  Mimi Lønnum   John G. Torsvik 

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

 

 

Hovedstyret fremmer ikke noe eget forslag for perioden. 
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10.0 INNKOMNE FORSLAG  

 

10.1 Forslag til Representantskapsmøte Norsk Schäferhund klub      fra avd Rogaland                         

Forslag 1. 

Norsk schâferhund  klub må i samarbeid med avdelingene arrangere landsdelsutstillinger etter Tysk 

Mønster ( omtrent som arrangementet  Vestlandsmesterskapet) 

1. dag utstilling etter FCI reglementet  (valgfri dommer) 

2. dag utstilling etter Tysk Mønsterreglementet (fortrinnsvis med de dommerne som skal dømme på 

Norsk Vinner eventuelt med disse som bisittere ved flest mulig av Lansdelsarrangementene) 

Hvilken av utstillingene som arrangeres lørdag og hvilken på søndag er selvsagt valgfritt. 

Landet deles eksempelvis opp i 6 landsdeler (Nord-Norge,Midt-Norge, Vestlandet ,Sørlandet ,Nordre 

Østland og Søndre Østland) 

Her må man finne en god fordeling av avdelinger etter beliggenhet og tilhørighet og ikke ri 

kjepphester! 

 

Begrunnelse: 

Dette er et større og mer enhetlig arrangement enn vanlige en dags  

utstillinger. Noe som bidrar til et høyere engasjement  i arrangør –klubbene, større deltagelse og 

bedre økonomi. 

På sikt vil disse utstillingene kunne brukes som en oppkjøring mot Norsk Vinner . Med mange 

oppdrettere, dommere og medlemmer tilstede vil man også kunne arrangere oppdrettersamlinger, 

foredrag og møter med representanter for HAR i løpet av helgen. Dette vil være nyttig når man blant 

annet lanserer en ny avlsplan(RAS dokumentet), og muliggjør et tettere samarbeid aktørene imellom. 

Danmark har suksess med et slikt opplegg (Vinterskue ,påskeskue og pinseskue) 

 

Kommentar: 

HS-HAR stiller seg positive til dette forslaget. Vi vil jobbe med å få etablert et konsept for 

denne type utstilling. Vi foreslår at dette forslaget omgjøres til et oversendelses forslag til 

HAR og at det av den grunn ikke realitetsbehandles. 
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10.2 Forslag til Representantskapsmøte Norsk Schäferhund klubb fra avd Rogaland 

                      

Forslag 2. 

a. Gjeninnførelse av Norgescupen ! 

b. Under forutsetning av at punkt a. forslaget om Landsdelsutstillinger blir vedtatt, lages det en 

poenggivningsskala som i stor grad 

motiverer medlemmene til å delta på Norsk Vinner og Landsdelsutstillingene. 

(Dvs. at poenggivningen på resultatene fra Norsk Vinner må vektes vesentlig høyere enn 

poenggivningen på Landsdelsutstillingene som igjen vektes vesentlig høyere enn 

poenggivningen på vanlige Tysk Mønster utstillinger.) 

For å delta i konkurransen om å bli Norgescupvinner i de enkelte klassene må man ha 

minimum 3 tellende resultater og 

en øvre grense på  maks 5 tellende resultater. 

c. Tittelen Norsk Schäfervinner  opprettholdes som før. 

Begrunnelse: 

Norgescupen blei tatt av tapetet alt for tidlig ! Som regel er schäferhund folket noe trege i reaksjonen 

og trenger lang tid på 

seg for å akseptere/tenne på noe nytt ! Denne konkurransen vil på sikt kunne bidra til økt aktivitet og 

i særdeleshet  bidra til at Tysk mønster utstillingene, Landsdelsutstillingene og Norsk Vinner får et 

løft. 

 

Kommentar: 

HS-HAR sitt forslag er at vi først må få på plass en modell for Landsdelsutstillinger. I 

etterkant av at vi har fått etablert modell for LD-utstillinger bør vi vurdere innføring av 

Norgescupen. Vi foreslår at dette forslaget omgjøres til et oversendelsesforslag til HAR 

og at det av den grunn ikke realitetsbehandles. 
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10.3 Forslag fra NSchK avd. Hedmark til årsmøte NSchK 2014  

 

Forslag 1: HS og HAR må utarbeide klare retningslinjer for premiering på Norsk Vinner.  

Begrunnelse: Det må fremkomme klart, og i god tid før Norsk Vinner, hvilke kriterier som 

vektlegges for premiering slik at deltakerne vet hva de skal forholde seg til.  

Forslag 2: Det bør være en rullering av figuranter på Norsk Vinner til «mot og kamp».  

Begrunnelse: Det vil være en inspirasjon for andre figuranter som har utdannet seg på det nivå som 

kreves (er kvalifisert) til å stå på Norsk Vinner.  

 

Hamar, 27. februar 2014  

 

Gunn Tove Bekken (sign)   Britt Haugen (sign)  

leder       sekretær 

 

Se HS-HAR’s felles kommentarer til forslagene fra avd. Romerike 

 

 

10.4 Forslag til Representantskapet i Norsk Schäferhund Klub 2014. Avd. Romerike 

 

Figuranter til mot og kamp, Norsk Vinnerutstilling. 

Figuranter som brukes til mot og kamp ved Norsk Vinnerutstilling bør rulleres fra år til år bland flere 

godkjente figuranter. 

Begrunnelse: 

Det er viktig at vi bruker erfarne og rutinerte figuranter som tåler «trykket» ved Norsk 

Vinnerutstilling.  

Det bør lages en «pool» som rekrutterer figuranter som får erfaring gjennom andre større 

arrangement i året.  

Figuranter fra denne «Poolen» bør rulleres ved Norsk Vinnerutstilling fra år til år. 

Dette vil være en inspirasjon og mål for våre figuranter. 

PS. Forslaget er behandlet og vedtatt av Generalforsamlingen i Avd. Romerike. 

 

Avd Romerike 26.03.2014. 

Kopi sendes til HAR og HBU. 

Kommentar: 

Hedmark / Romerike 1; Rullering av figuranter på NV 
 
HS-HAR er enige i at det bør være rullering av figuranter som benyttes på NV, men at 

dette må kvalitetssikres. Her er det viktig å bruke figuranter som har god forståelse for 

oppgaven. HAR vil benytte HBU i kvalitetssikring av figuranter. 
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10.5 Forslag til Representantskapet i Norsk Schäferhund Klubb 2014. Avd. Romerike 
 

 

Norsk Vinnerutstilling. 

Vi ønsker at Norsk Vinnerutstilling skal dømmes som en utstilling, der hundene blir vurdert og 

plassert etter det de fremviser på utstillingsdagen.  

Begrunnelse: 

Norsk Vinnerutstilling skal være Norsk Schäferhund klubbs høydepunkt.  

Da er det viktig for medlemmene at arrangementet er forutsigbart og at alle opplever at de får en 

rettferdig vurdering og plassering. 

Å legge avlskriterier til grunn, vil være en subjektiv vurdering fra de som skal formidle 

informasjonen til dommeren. I tillegg vil det være en vanskelig vurdering opp mot utenlandske 

deltagere. 

PS. Forslaget er behandlet og vedtatt av Generalforsamlingen i Avd. Romerike. 

 

Avd Romerike 26.03.2014. 

Kopi sendes til HAR. 

 

Kommentar: 

 

Avd. Hedmark 1. Romerike 2; NV skal dømmes som en utstilling ……….. 
 
HS-HAR går i mot forslaget. For å forstå forslaget må man lese begrunnelsen. Selve 

forslagsteksten er det som er utgangspunktet for all bedømmelse, også på Norsk Vinner. I 

tillegg skal Norsk Vinner være et avlsverktøy og støtte opp om klubbens avlspolitikk, 

gjennom tilleggskrav i enkelte klasser. Det siste som er innført er at hunder som skal 

kunne plassere seg på de tre fremste plassene skal være etter avlsgodkjente foreldredyr. 

Alle disse kravene er kjent på forhånd og dermed forutsigbare. Dersom vi ser at rasen 

har spesielle utfordringer som f.eks. størrelse eller andre anatomiske forhold, bør vi 

også ha muligheten til å vektlegge dette ved bedømmelsen på Norsk Vinner. 
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11. TERMINLISTE UTSTILLINGER 2014 

 

 

JANUAR Type Annet 

18 Avd. Fredrikstad 

FEBRUAR 

8 - 9 Ølen-Etne og Vindafjord Hundeklubb 

16 Avd. Helgeland +LP 

23-24 NKK Bø i Telemark +LP 

MARS 

15 - 16 NKK Kristiansand +LP 

22 Avd. Hedmark 

30 Avd. Haugaland +LP 

APRIL 

5 - 6 NKK Bergen 

26 Avd. Bergen 

26 Avd. Sarpsborg +LP 

26-27 Avd. Nordenfjeldske +LP 

MAI 

3-4 NKK Ålesund +LP 

10 Avd. Oppland 

10 Avd Oppland kun LP 

10 Avd. Agder 

10 Hammerfest Hundeklubb +LP 

10 Avd Fredrikstad kun LP 

12 Vest Finnmark Fuglehundklubb 

24-25 Narvik Trekk og Brukshundklubb +LP 

24 Avd. Rogaland 

24-25 Avd. Romerike +LP 

24 Avd. Helgeland +LP 

31-1/6 NKK Drammen +LP 

JUNI 

7 Avd. Hallingdal +LP 

7 Avd. Indre Østfold kun LP 

9 Avd. Hallingdal 

13 Avd Tromsø kun LP 

14 Avd Rogaland kun LP 

16 NKK Tromsø +LP 

20 Avd. Møre og Romsdal +LP 

22 Avd. Oslo 

29 Avd Hedmark kun LP 

28-29 Avd. Finnmark +LP 

28 Avd. Fredrikstad 

JULI 

5-6 NKK Trondheim +LP 
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12-13 Avd. Nordenfjeldske +LP 

18-20 NORSK VINNER 

AUGUST 
 

16-18 NKK Oslo +LP 

30 Avd. Tromsø +LP 

SEPTEMBER 

6 Avd Kongsberg kun LP 

13-14 NKK Rogaland 

20 Avd. Rogaland 

20 Avd. Helgeland +LP 

21 Avd Oslo kun LP 

27-28 Avd. Nordenfjeldske +LP 

27 Avd. Grenland +LP 

27 Avd. Bergen 

27-28 Avd. Harstad og Omegn +LP 

27-28 Bergens Selskaps- og brukshundklubb +LP 

OKTOBER 

4 NKK Harstad +LP 

11 Avd. Indre Østfold +LP 

11 Avd Hedmark kun LP 

11-12 Avd. Møre og Romsdal +LP 

18 Avd Kongsberg 

NOVEMBER 

8-9 Fitjar – Stord Hundeklubb +LP 

14-16 NKK Lillestrøm +LP 
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UTSTILLING ETTER TYSK MØNSTER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINLISTE AVLSKÅRINGER OG TYSKE KÅRINGER 2015 
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12.0 REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014 - VALGKOMITÉENS INNSTILLING: 
 
I inneværende periode har HS-sekretær i bedt om avløsning fra rep.møtet og ut valgt periode. Derfor 

velges ny sekretær for 1 år. 

Ut fra signaler som ble gitt på fjorårets rep.møte, ble mail sendt til alle avdelinger i god tid, om hvem 

som er på valg. Dette ble også lagt ut på klubbens hjemmeside. 

Ved fristens utløp hadde det kommet inn kun 3 forslag til valgkomitèen.  Skuffende, med tanke på 

fjorårets fokus. 

 

Valgkomitéens innstilling 2014 

 

STYRET 

 

Formann  Bjørn Lie  Ikke på valg         

Nestleder  Leder HBU  Ikke på valg 

Nestleder  Leder HAR  Velges for 2 år 

Sekretær  Kristin Karlsen Velges for 1 år  (Ny)   

Kasserer  Svend Følstad  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

Styremedlem  Arne Kristianstuen Ikke på valg   

Varamedlem  Arvid Krogh  Velges for 1 år  (Gjenvalg)   

Varamedlem  Jarle Tjeldstø  Velges for 1 år   Forslag avd. Bergen 

 

HOVEDAVLSRÅDET 

Leder   Karl Otto Ojala Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

Medlem  John G. Torsvik Ikke på valg   

Medlem  Ingemann Auestad Velges for 2 år  (Ny)*   

Medlem  Svein Egil Vagle Ikke på valg       

 

*Forslag fra Avd. Kongsberg            

Per Roger Hamgaard 

 

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET 

Leder   Geir Flønes  Ikke på valg   

Medlem  Thomas Lindahl Velges for 2 år  (Ny) 

Medlem  Ronny Vestli  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

RIK-ansvarlig  Ivan Jensen  Ikke på valg  

 

ORDENSRÅD   

   Liv Evjen  Ikke på valg   

   Mimi Lønnum  Ikke på valg   

   Bjørn Lie  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

   John G. Torsvik Velges for 2 år  (Gjenvalg) 

REVISORER 

Revisor  Knut Brekke  Velges for 1 år  (Gjenvalg)   

Vararevisor  Torill Bjerke  Velges for 1 år  (Gjenvalg)  
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VALGKOMITÈ 

   Ivan Jenssen     Velges for 2 år (Ny)  Forslag avd. Finnmark 

   Liv Evjen  Ikke på valg    

   Svein Nilsen  Ikke på valg    

Varamedlem  Anders Midtun Velges for 1 år (Gjenvalg) 

 

  

Mottatte forslag fra avdelinger:  

   

Forslag fra avd. Bergen til valgkomiteen i Norsk Schæferhundklubb 
 

Vi har forslag til ett styreverv/varamedlem i hovedklubben.  

 

Jarle Tjeldstø  

Øvre Tveit 77 

5310 HAUGLANDSHELLA 

Email: so-norst@online.no 

Tlf: 992 13 625 

 

Han er ett verdigfullt medlem av Norsk Schæferhundklubb avd. Bergen. Hans første verv i klubben 

var i 2008 og har gjort en formidabel jobb for klubben og er glødende opptatt av rasen og 

avlsarbeidet. Han har vært en pådriver i avdelingen når det gjelder utstillinger og spesielt 

Vestlandsmesterskapet. 

 

Jarle er innehaver av kennel Allfast og har drevet med oppdrett siden 2007. 

 

Verv i avd. Bergen: 

 

2005- ble medlem 

2008- valgkomiteen 

2009- nestleder 

2010- nestleder- avlskontakt 

2011- nestleder- avlskontakt 

2012- nestleder- avlskontakt- plasskomiteen 

2013- nestleder- avlskontakt- plasskomiteen 

2014- nestleder- avlskontakt- plasskomiteen 

 

Han har i alle år hvor han har vært nestleder i klubben vært enten på årsmøtene i hovedklubben, 

enten som representant eller observatør. 

 

Med hans erfaring og interesse for Schæferhund og klubbarbeid er vi sikre på at han vil være en 

ressurs i hovedklubben også. 

 

 

Mvh 

Styret 

Norsk Schæferhundklubb avd. Bergen 

mailto:so-norst@online.no
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Fra Avd. Kongsberg 

 

Til Valgkomiteen Norsk Schaferhundklub. 

  

Vi i Kongsberg Schaferhundklub vil gjerne sende inn forslag på Per Roger Hamgaard som nytt 

medlem i HAR.  

Per Roger har hatt Schaferhund siden ung alder. Han drev sammen med Thor Christensen kennel 

Thorarinn fra 2002. 

Før den tid hadde han også hunder fra kennel Thorarinn i flere år, og var der nære avelen. 

I 2005 startet han kennel Zidena og gjorde det bra avlsmessig og bra på utstilling i inn og utland. 

Han hadde i denne perioden også kennel i Tyskland og var da innblandet i avelen i Team Zidena. 

Deretter kom Thor Christensen og spurte om han ville drive kennel Thorarinn, noe han takket ja til. 

Der har han avlet noen kull med godt resultat, pluss at han daglig har kontakt med oppdrettere i inn 

og utland som  

Rådfører seg med Per Roger angående avl. 

Han fikk for en tid tilbake tilbud om å bli medeier i kennel Thorarinn, noe han takket ja til. 

På den tiden han har drevet har avlsarbeidet vert meget godt. Hans tisper og linjer er hos mange 

oppdrettere i  

Både inn og utland. 

  

  

Mvh. Kongsberg Schaferhundklub 

Arild Langedal Leder 

  

 

Fra Avd. Finnmark: 

 

Til valgkomiteen i Norsk Schäferhund Klub. 

 

Norsk Schäferhund Klub avd. Finnmark ønsker å foreslå følgende til verv i valgkomiteen; 

 

Ivan Jenssen 

 

Ivan er medlem i avd. Oslo. 

Han er i dag leder av KG-RIK i Norsk Kennel Klub og sitter også i Norsk Schäferhund Klub HBU. 

Ivan er også  mentaltestdommer samt RIK/IPO dommer. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Schäferhund Klub 

Avd. Finnmark 

 

Trine Strand 
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Kort presentasjon av medlemmer som er foreslått som tillitsvalgte 
 

Kristin Karlsen (Foreslått som ny sekretær) 

En ung -72 modell.  

Født og oppvokst på Steinkjer i Nord-Trøndelag.  

Vokst opp med schäferhund, da en eldre bror drev med oppdrett av rasen. 

Flytta til Indre Østfold høsten -94 for å fullføre utdannelse.  

Fikk jobb ved Mysen videregående skole vinteren -95 og jobber der fremdeles. Jobber på spes. ped. 

avdeling og har elever med spesielle behov. 

Ble medlem i Norsk Schäferhund Klub avd Indre Østfold i -98, og ble raskt veldig i aktiv som 

medlem i komitéer og aktivt medlem i treningssammenheng.  

Var mye med som hjelpemannskap på Sølen bl.a., har vært med som hjelpeinstruktør på dressurkurs 

i klubben.  

Konkurrerer for tiden i LP med egen hund, og er aktiv på utstillingsbanen som handler og med egen 

hund. 

 

Ingemann Auestad (Foreslått som nytt medlem HAR) 

Ingemann Auestad er medlem av avd. Agder og har også vært i avd. Arendal siden 1989. Har hatt 

tillitsverv i nesten hele denne perioden, som nestleder, men har hatt mest med utstilling. Har også 

vært aktiv inne de fleste aktiviteter som LP og RIK, og er godkjent figurant. Driver i dag mest med 

avl og oppdrett og utstilling. Er også opptatt av blodslinjer i Norden og Tyskland. Er også medlem av 

SV. 

Har hatt Kennel Zynken siden 1990. Mottok NSchK's Fårehund i bronse i 2011 

 

 

Thomas Lindahl (Foreslått som nytt medlem HBU) 

Thomas er medlem i avd. Fredrikstad. Han er oppvokst med hund, og var mye med og trente 

tjenestehund sammen med sin far, 

I 2009 startet han med RIK og egen schäferhund, og i 2012 hadde han beste lydighet i SL3 under 

NM. 

Thomas er utdannet figurant IPO, og har trent opp en del hunder i avdelingen.  Han er også en god 

lagspiller, etter å ha spilt ishockey på toppnivå 

 


