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Til alle avdelinger og utvalg 19.02.2015 

i Norsk Schäferhund Klub 

 

 

 
Representantskapsmøte 2015 

I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover § 3-3 innkaller Hovedstyret herved til det 

ordinære rep. møtet på Radisson Park Inn, Gardermoen lørdag 21.mars 2015. 
 

Møtet begynner kl 11.00 lørdag 21. 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 
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Oversikt over medlemsutviklingen 2013-2014 
 

 

 
 

Avdeling  Medlemstall  Medlemstall  Endring  Endring Antall 

 2014 2013 Antall i prosent delegater 

Agder  73 69 4 6 % 1 

Arendal 57 52 5 10 % 1 

Bergen 169 182 -13 -7 % 2 

Finnmark 40 47 -7 -15 % 1 

Fredrikstad  103 106 -3 -3 % 2 

Grenland  84 82 2 2 % 1 

Halden  48 47 1 2 % 1 

Hallingdal 52 38 14 37 % 1 

Harstad 46 53 -7 -13 % 1 

Haugaland 42 51 -9 -18 % 1 

Hedmark 93 113 -20 -18 % 1 

Helgeland  53 61 -8 -13 % 1 

Indre Østfold  103 120 -17 -14 % 2 

Kongsberg 126 122 4 3 % 2 

Moss Vestby 53 58 -5 -9 % 1 

Møre og Romsdal  81 62 19 31 % 1 

Nordenfjeldske  252 285 -33 -12 % 3 

Oppland  103 106 -3 -3 % 2 

Oslo 222 242 -20 -8 % 3 

Rogaland 126 149 -23 -15 % 2 

Romerike 195 197 -2 -1 % 2 

Sarpsborg 62 59 3 5 % 1 

Sunnmøre og omegn 18 23 -5 -22 % 1 

Troms og omegn 64 63 1 2 % 1 

  2265 2387 -122 -5 % 35 
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STYRET/UTVALG REPRESENTANTER 

Hovedstyret Bjørn Lie 

Hovedstyret Geir Flønes 

Hovedstyret Karl Otto Ojala 

Hovedstyret Kristin Karlsen 

Hovedstyret Svend Per Følstad 

Hovedstyret Arne Kristianstuen 

Hovedstyret-vara Jarle Tjeldsø 

Hovedstyret-vara Arvid Krogh 

HAR Karl Otto Ojala 

HAR Svein Egil Vagle 

HAR Ingemann Auestad 

HAR John Torsvik 

HBU Geir Flønes 

HBU Ronny Vestli 

HBU Ivan Jenssen 

HBU  Thomas Lindahl 

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 Ivan Jenssen 

Valgkomite -vara Anders Midtun 

Revisor Knut Brekke 

Revisor-vara Toril Bjerke 

Funksjonær Lisbeth Kvinge 
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STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2014 
 
 

AVDELINGER REPRESENTANTER OBSERVATØRER 

Agder Ole Jørgen Finnekåsa  

Arendal  Ann Kristin Skaiaa 
 
 
 

 Krista Sørsensen 

Bergen Sølvi Norstrand Per Gunnar Landsvik 

Bergen Siv Stokke  Jarle Tjeldsø 

arle Tjeldsø Finnmark Karl Otto Ojala  

Fredrikstad Rune Gundersen Joachim Syversen 

Fredrikstad Terje Lindahl  

Grenland Erik Gunnestad  

Halden Sølvi Hansen  

Hallingdal Tine Lunde Lars Lunde 

Harstad Rita Skovoll  

Haugaland   

Hedmark Gunn Tove Bekken  

Helgeland Kenneth Ræstad  

Indre Østfold Svein Nilsen Res. Svend Følstad 

Indre Østfold Leif Belgen Res. Kristin Karlsen 

Kongsberg Arild Langedal Jan Frogner 

Kongsberg Hans-Petter Karlsen Frode Larsen 

Moss Vestby  Tor Aspengren  

Møre og Romsdal Odd Brattøy  

Nordenfjeldske Trond Aagesen   Geir Wikstrøm 

Nordenfjeldske Unni Wikstrøm   Trond Eriksen 

Nordenfjeldske Hilde Eriksen   Per Georg Evjen 

Oppland Kjell Rundtom  

Oppland Line Hamar  

Oslo Elsa Graphaugen Heidi Michaelsen 

Oslo Lene Fjeldaas  

Oslo Torill Bjerke  

Rogaland Petter Mæhlum  

Rogaland Tommy Oftedal  

Romerike Rolf Syversen Res: Aage Bergmo 

Romerike Atle Olsen Res: Øyvind Sørlie 

Sarpsborg Jostein Bernt Cato Eriksen 

Sunnmøre   

Tromsø Berit Hansen  

Hovedstyret Bjørn Lie  

Hovedstyret Geir Flønes  

Hovedstyret Karl Otto Ojala  
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Innhold: 

Representantskapsmøtet 21. Mars 2015 

Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret, ønsker representantene vel møtt. 

Med innkallingen følger: 

1 Dagsorden 

2 Hovedstyrets årsberetning 

3 Hovedstyrets regnskap med revisors årsberetning 

4 Hovedstyrets budsjettforslag 

5 Hovedavlsrådets årsberetning 

6 Hovedbrukshundutvalgets årsberetning 

7 Ordenrådets årsberetning 

8  Andre utvalgs årsberetninger 

9 Hovedstyrets forslag 

10 Innkomne forslag 

11 Terminlister 

12 Valg 

 

 

 

Norsk Schäferhund Klub 

Hovedstyret 

 

Bjørn Lie 

sign. 

Leder 
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DAGSORDEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE  21. MARS 2015 

 

 

1. DAGSORDEN 

1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter 

1.2 Godkjenning av innkalling 

1.3 Godkjenning av tilstedeværelse av observatører 

1.4 Valg av møteleder 

1.5 Valg av 1 møtereferent 

1.6 Valg av 1 protokollfører 

1.7 Valg av 2 representanter til tellekomitè 

1.8 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 

2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 

3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING 

4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 

5. HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING 

6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING 

7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING 

8. DU’S ÅRSBERETNING 

9. HOVEDSTYRETS FORSLAG 

10. INNKOMNE FORSLAG 

11. TERMINLISTER 2015 

11.1 NKK-Utstillinger 

11.2 Utstilling tysk mønster 

11.3 Avlskåringer og tysk kåring 

12. VALG 

12.1 Forslag 1 

12.2 Forslag 2 
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02.0 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2014 
 

Hovedstyret har i 2014 bestått av: 
 

Leder: Bjørn Lie 

1. Nestleder: Karl Otto Ojala 

2. Nestleder: Geir Flønes 

Sekretær: Kristin Karlsen 

Kasserer: Svend Per Følstad 

Styremedlem: Arne Kristianstuen 

Varamedlem: Arvid Krogh 

Varamedlem: Jarle Tjeldsø 

 

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

Det har vært avholdt 15 styremøter, hvorav 2 samlingsmøter. 

 

HS, HBU, HAR har gått gjennom de innspill som kom frem på oppdrettersamlingene. Det er vedtatt 

på bakgrunn av disse samlingene at det vil bli avholdt Landsdelsutstillinger f.o.m. 01.01.2016. Mer 

detaljert informasjon vil komme ved en senere anledning. Videre vil det nå bli etablert et register 

over alle avlsgodkjente/-kårede hannhunder og tisper. Det skal fremover også satses på 

juniorhandling. Vi har som mål at alle våre godkjente dommere, klubbens figuranter og instruktører 

skal nå ligge på vår hjemmeside. 

Vi har som mål og opprette en side på Facebook som vil linke nyheter til vår hjemmeside. 

Andre punkter som ble tatt opp på oppdrettersamlingene vil bli behandlet på 

samarbeidsmøte/dialogmøte dagen etter representantskapsmøtet. 

 

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

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

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

plenumsforsamling i Nürnberg 

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

og Karl Otto Ojala. 

På NKKs dialogmøte var NSchK representert av Bjørn Lie og Karl Otto Ojala  

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 Oppland. 

HS var i 2014 første gang representert på Oslo Pet Show med 1 svært god representant for rasen, og 

HS var også representert på Dogs4all med egen stand, samt to svært gode representanter for rasen. Vi 

deltok i raseparaden søndag, og hadde et meget bra besøk både av eksisterende schäferhundeiere og 

potensielle nye eiere. 

ØKONOMI – Se pkt 3.0 

 

NORSK VINNER / NM LP 
 

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

foreløpig siste gang dette ble arrangert i Askim 

 

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, med mindre justeringer fra foregående år. Under 

hele arrangementet hadde vi et utrolig flott vær. 

I år hadde vi en mindre økning på utstillingsdeltakere, men dessverre ble det færre deltakere på LP-

delen. 

 

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

Den økonomiske siden av arrangementet henvises til regnskap, men som forventet ga dette et noe 

bedre resultat enn 2013. 

 

Norsk Vinner vil i 2015 bli arrangert på Maura i Nannestad kommune. Teknisk arrangør vil i år være 

Bjerke IL i samarbeid med avd Romerike og HS. Vi har allerede hatt flere møter, med svært 

konstruktiv dialog, og forberedelsene til arrangementet har kommet god i gang. 

 

 

NM RRP/RSP og IPO 

 

Her henvises det til HBU’s årsberetning. 

 
 

AVDELINGENE 

 

HS har hatt et godt samarbeid med avdelingene. 

 

Vi har også i år bistått både flere avdelinger og enkeltmedlemmer med problemløsninger 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. Spesielt må vi ha fokus på 

aktiviteter/tilbud som gjør det attraktiv for nye medlemmer melde seg inn i vår klubb.  

Husk; vi har forskjellige interesser med det å ha 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 god dialog med NKK I flere sammenheng. Målet er å videreføre dette 

samarbeidet i inneværende år. 

Retter spesielt en takk til Kristin Aukrust som har bidratt til det som omhandler hundens helse i 

“Velkommen valp”. 
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WUSV 

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

president i WUSV. 

TIDSKRIFTET 

Redaksjonen har i 2014 Annett Bäck. Det er utgitt 5 nummer i 2014, mens det i 2015 vil komme 

ut 4 nummer. 

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 2014. 

 

“VELKOMMEN VALP” 

Denne er nå revidert, og vil bli tilgjengelig på årets representantskapsmøte. 

Oppdrettere vil få dette ved henvendelse til HAR sekreteriatet. 
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  WEBSIDEN 

Vi har nå egen WEBansvarlig, men vi savner innspill fra våre avdelinger til vår hjemmeside. 

SPONSORER 

Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2014. 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 2015. 

 

HS sier seg meget godt fornøyd med støtten og innsatsen fra Royal Canin Norge AS i løpet av 2014. 

 
 

 

09.03.14          Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret 
 

 Bjørn Lie  Karl Otto Ojala  Geir Flønes 

 (sign)   (sign)    (sign) 

 

 

 Svend Følstad  Arne Kristianstuen  Kristin Karlsen 

 (sign)   (sign)    (sign) 

 

 

 Arvid Krogh  Jarle Tjeldsø 

 (sign)   (sign) 
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03. HOVEDSTYRETS REGNSKAP 

 

Økonomi i 2014 
Årets regnskap viser et bokført underskudd på kr.33.988,- Dette er HS ikke fornøyd med, 
men på grunn av prisene øker og rentene går ned blir det stadig vanskeligere å bringe 
resultatet i balanse.  

 
For årets regnskap: 
Inntektssiden viser en bedring i 2014, de totale inntektene er økt fra 736.659,- i 2013 til 
775.258,- i 2014. Spesielt for NV-arrangementet. Etter at påmeldingsavgiften ble økt i 2014 
viser det en økning på 20.000,-  
Dette betyr også at medlemmene slutter opp om arrangementet. 
Medlemskontingenten viser overraskende kun en svak nedgang i 2014. 
 
Utgiftssiden/resultat viser også dessverre en oppgang i 2014. 

De totale utgiftene er økt fra 762.181,- i 2013 til 827.049,-  

Resultatene for de enkelte arrangementer NV og NM bruks viser et samlet underskudd på kr. 

85.506,- henholdsvis Kr. 28.292,- for NV og kr. 57.214 for NM Bruks. 

VM-laget viser et underskudd på kr. 40.637,- dommerfondet er belastet med kr. 39.288,- 

(dommersamling) 

 

Tidsskriftet viser et underskudd på kr. 87.465,- for 2015 er det besluttet å redusere antall 

utgivelser av tidsskriftet til 4 stk. Dette vil gi en innsparing for HS på ca.: 20.000,- 
    

Hvordan ser fremtiden ut! 
Medlemstallet ser fortsatt ut til å gå nedover, noe som er bekymringsfullt da kontingenten    

er den største inntektskilden for klubben. Bortfall av de inntektene er alvorlige. 

For «Norsk Vinner» ser avtalen med Bjerke IL ut til å kunne gi en bedre lønnsomhet for 

arrangementet (se budsjettforslag) For NM arrangementene er diskusjonen om det er 

fornuftig å slå dem sammen til 1 arrangement i 2016. 

I 2014 ble det inngått en ny avtale med leverandør av premier, som vi håper skal gi en 

kostnadsbesparelse i fremtiden. 

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

nøkkelpersonell og en bedre avtale med hotellet. 

 

Andre oppgaver. 
Det er naturlig den minkende interessen for schäferhund i samfunnet vil på sikt gi oss en lavere 
medlemsmasse, som igjen fører til lavere inntekter for klubben.  
Vi har nok levd litt i det skjulte i denne klubben, ut ifra tanken om at ingen omtale er god 
omtale. 
HS har de siste 3 årene deltatt med egen stand på Dogs4All på Lillestrøm. Og i 2014 deltok vi 
også på «Oslo Pet Show» i Telenor Arena. Dette har vært lavkostnadsarrangement for klubben. 
Totalt er det brukt ca. 17.000,- på arrangementene.  
Alle deltagerne har dekket reise og opphold selv. 
Publikumsinteressen på arrangementene har vært stor, men effekten tar det tid å måle, men 
nødvendigheten av å være tilstede der hundefolket møtes bør ikke skape noen stor diskusjon. 
 
Svend Følstad 
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Norsk Schäferhund Klub, årsregnskap for 2014 

Balanse 
Eiendeler 

Kto Tekst Noter 
 

Beløp 

1280 Kontormaskiner , PC  4 200,00 4 200,00 

1510 Kundefordringer 1 84 284,94 
 

1511 Kundefordringer 31.12.2011 2 16 528,00  
 Sum kundefordringer  100 812,94 100 812,94 

 
1930 

 
Egenkapitalfond 

  

549 261,50 
 

1930 Dommerfond 3 182 900,00  
 Sum Konto 1503.48.17437  732 161,50 732 161,50 

, 

1970 Bank 7874.05.75030 HS  96 532,64  
 Avd. Ringerike 4 -17 007,30  

1975 1503.20.07993 HBU  9 588,24  
1980 15.03.19.55049 HAR  13 700,35  

   102 813,93 102 813,93 

 Sum bankinnskudd   834 975,43 

  
Sum omløpsmidler 

   

935 788,37 

 Sum eiendeler   939 988,37 

  
Korrigering egenkapital: 

  

- 
 

2050 Annen egenkapital  -966 954,63  
 Underskudd driftsregnskap  33 988,00  

 
Sum egenkapital 

 
-932 966,63 -932 966,63 

 
2412 

 
Gjeldsposter ( bet. 2015 ) 

  

-1 914,74 
 

-1 914,74 

2750 Sum skyldig merverdiavgift 
 

-5 107,00 -5 107,00 

 Sum kortsiktig gjeld   -7 021,74 

  

Sum egenkapital og gjeld 
   

-939 988,37 

 
Noter 

 1 Innbetalt jan 2015 kr. 47.211,- reell utestående kr. 37.074,-  

 
2 Korrigert saldo for konverterte kundefordringer per 32.12.2011 

 

( se vedlegg ) 

 
3 Dommerf ondet belastet med kr. 39.000,- 

 

( dommersamling i november 2014) 

 
4 Ikke med i egenkapital ( sperrefrist 3 år) 

 

Vedlegg til balanse per 31.12.2014 

Korrigering av gamle fordringer og egenkaptal. 

I forbindelse med årets regnskap er gamle kundefordringer gjennomgått på nytt. 
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Historien bak ligger tilbake i 2012 da det ble foretatt konvertering av regnskapet til 

nytt regnskapsystem. 

Tidligere hadde hadde regskapssystemet levd ett lukket liv hos den enkelte kasserer. 

I forbindelse med konverteringen til nytt system ble det gjort feil. 

Endringer i bestanden ble ikke korrekt bokført slik at egenkapitalen innholdt avvik 

i forhold til året før. 

I 2013 ble gammel saldo tilbakeført, men dette førte til at krav som allerede var betalt 

ble ført opp som nye krav. 

Dette er det nå rettet opp slik at egenkapitalen er korrekt. 

De resterende "gamle" fordringene vil ytterlige gjennomgått i 2015. 

 
beløp 

 
Dato 

Saldo h-bok Fra gammelt system 71 109,00 31.12.2011 

Konvertering Eldre krav avskrevet etter purringer. 13 504,00 31.12.2011 

innbetalt Innbetalinger gjort i 2012 30 084,00 31.12.2012 

 Fordringer betalt 2013 -2014 4 999,00  
(Avskrevet i regnskapet) 

innbetalt Dobbelt betalt gamle fordringer 5 994,00 31.12.2014 

(Avskrevet i regnskapet) 

 Utestående fordringer per 31.12.2014 16 528,00  
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Resultatregnskap 2014 
 

 
Konto 

Tekst 

N
o

te

r Norsk NM WM   
HBU 

 
Tidsskrft 

 
HS 

 
Totalt Inntekter Vinner Bruks Lag HAR 

3010 Salgsinntekter, høy mva 1       -41 050 -41 050 

3060 Reklame tidsskrift       -66 650  -66 650 

3070 Reklame katalog NV, stands etc  -11 920       -11 920 

3085 Parkering NV  -17 000       -17 000 

3090 Kontantsalg NV etc. 2 -25 000       -25 000 

3120 Fårehunden        -15 650 -15 650 

3600 Medlemskontigent        -344 960 -344 960 

3610 Startkontigenter NV  -68 561       -68 561 

3630 Startkontigent Bruks   -10 430      -10 430 

3650 Inntekter kurs 3     -15 212   -15 212 

3660 Avlskåringer etc.     -13 150    -13 150 

3710 Natur og miljø        -31 280 -31 280 

3900 Portofodeling tidsskrift       -75 538  -75 538 

3920 Andel kostnader årsmøte        -38 857 -38 857 

  -122 481 -10 430  -13 150 -15 212 -142 188 -471 797 -775 258 

 Utgifter   
4110 Innkjøp  premier , NV og NM  26 280 12 543     350 39 173 

4120 HS gaver og utmerkelser        17 233 17 233 

4130 Innkjøp av t-skjorter etc. NV  7 602      13 366 20 968 

5960 Gaver, blomster til medl.        5 505 5 505 

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

6300 Leie lokaler 4 10 000 420     7 200 17 620 

6430 Leie  utstyr  4 481       4 481 

6500 Avd.kostnader v/arrangement  21 233 23 347      44 580 

6550 Kjøp og drift av datasystemer 5 1 260    3 740 25 000 15 882 45 882 

6800 Kontorrekvisita  1 804       1 804 

6820 Trykksaker 6 22 970    2 250   25 220 

6840 Trykking ,"Schäferhunden"       120 874 5 000 125 874 

6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 7    39 288   28 691 67 979 

6865 Deltagelse på stands 8       17 349 17 349 

6940 Porto Schäferhunden       83 779  83 779 

6960 Porto HS etc.        6 768 6 768 

7105 Øreavrunding        4 4 

7120 Kostnader VM-lag 9   40 637     40 637 

7140 Reisekostnader  9 717 15 989     27 529 53 235 

7160 Diettkostnader        8 705 8 705 

7210 Aktivitetsavgift NKK        1 730 1 730 

7350 Representasjon        6 150 6 150 

7600 Richterfreigabe SV  2 610       2 610 

7700 WUSV, medlemskontiget        10 278 10 278 

7710 Generalforsamling        97 997 97 997 

7720 Hotell / ved arrangement  42 816 15 345     7 950 66 111 

7770 Bank og kortgebyrer        2 984 2 984 

7800 Avskrivning fordringer        4 999 4 999 

7830 Dobbeltbetalt tidligere år        5 994 5 994 

 Sum kostnader  150 773 67 644 40 637 39 288 5 990 229 653 293 064 827 049 

 
8040 Renteinntekter, skattefrie        - -17 803 

Resultat per 31.12.2014 28 292 57 214 40 637 26 138 -9 222 87 465 -178 734 33 988 

 
 

Budsjett 2014: 43 800 19 000 12 000 28 500 20 500 75 000 -193 000 -14 800 
 

 
 

 

Resultat etter avskrivinger 33 988 
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NOTER til Regnskap 

1 Sponsorer 
2 salg av kataloger 
3 Sølen- kurs i regi av HBU 

4 Leie bane NV ,sportereng og tidsskrifter etc. 
5 Lisenser 
6 Katalog NV, kursmatriell HBU 
7 Dommerfond, Møte RAS,  NKK's årsmøte 
8 NSCHK stand på Dogs4all, Oslo Pet show 
9 Deltagelse i WM i Frankrike 

 
 

 

 

 

 

 

 Revisjonsberetning 

 

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 Norsk 

Schäferhund  Klub 

 
 

Som valgt revisor har undertegnede utført revisjon av klubbens regnskap for regnskapsåret 2014. 
 

Årsregnskapet består av resultatregnskap med tilhørende noter, samt balanse. Regnskapet viser 

et samlet negativt resultat for klubbens drift på 33 991,26 kr. 

Revisjonen er utført etter årsavslutning. Det er gjennomført stikkprøvekontroll av bilag og kontroll av 

enkelte, utvalgte poster, samt gjennomgang av kontoutskrifter. 

 

Årsregnskapet fremstår som oversiktlig og tillitvekkende og gir etter revisors mening et 

korrekt bilde av klubbens økonomi pr 31.12.2014. 

 
 

 

Oslo, 27.2.2015 

 

 

Revisor 
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04 Hovedstyrets budsjettforslag 

Budsjett 2014 

 

Tekst Norsk NM WM      
Inntekter Vinner Bruks Lag HAR HBU Tidsskrft HS Totalt 

Sponsorinntekter       -40 000 -40 000 

Reklame tidsskrift      -50 000  -50 000 

Reklame katalog NV, stands etc. -10 000       -10 000 

Kontantsalg NV  ( kataloger) -20 000       -20 000 

Medlemskontingent       -320 000 -320 000 

Startkontingenter NV -65 000       -65 000 

Startkontingent Bruks  -11 000      -11 000 

Inntekter kurs     -20 000   -20 000 

Avlskåringer etc.    -13 000    -13 000 

Natur og miljø       -25 000 -25 000 

Inntekt fra Bjerke IL -45 000       -45 000 

Andel kostnader årsmøte       -50 000 -50 000 

Sum inntekter -140 000 -11 000  -13 000 -20 000 -50 000 -435 000 -669 000 

Utgifter  
Innkjøp  premier , NV og NM 45 000 12 000      57 000 

HS gaver og utmerkelser       17 000 17 000 

Innkjøp av t-skjorter etc. NV        - 

Gaver, blomster til medl.       5 600 5 600 

Avskrivning på  PC ( 5 år)       1 400 1 400 

Leie  utstyr 2 400       2 400 

Avd. kostnader v/arrangement  20 000      20 000 

Kjøp og drift av datasystemer 5 000    4 000 20 000 16 000 45 000 

Kontorrekvisita 2 000       2 000 

Trykksaker 22 000    3 000  10 000 35 000 

Trykking ,"Schäferhunden"      85 000  85 000 

Møter, kurs, oppdatering mv.       30 000 30 000 

Deltagelse på stands       17 000 17 000 

Porto Schäferhunden      5 000  5 000 

Porto HS etc.    2 500   5 000  
Reisekostnader 10 000 10 000 28 000 10 000 10 000  28 000 96 000 

Diettkostnader       8 000 8 000 

Aktivitetsavgift NKK     1 800   1 800 

Representasjon       8 000 8 000 

Richterfreigabe SV 1 300       1 300 

WUSV, medlemskontingent 

t 
      11 000 11 000 

Generalforsamling       100 000 100 000 

Hotell / ved arrangement 52 000 15 500     10 000 77 500 

sum kostnader 139 700 57 500 28 000 12 500 18 800 110 000 267 000 626 000 

Renteinntekter, skattefrie       -15 000 -15 000 

Driftsresultat per 31.12.2015 -300 46 500 28 000 -500 -1 200 60 000 -183 000 -58 000 
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Norsk Vinner, for 2015 er inngått avtale med Bjerke IL, og basert 2014 tallene ser 

arrangementet ut til å gå i balanse. (Det er alltid et usikkerhetsmoment å budsjettere et 

arrangement) 

NM BRUKS, her er kostnadene redusert med kr. 10.000,- så lenge det arrangeres 2 

NM. 

Fra 2016 planlegges det å slå sammen disse stevnene, og det det bør gi en god effekt 

på kostnadene. 

WM i IPO her er kostnadene foreslått redusert fra kr. 40.000,- til 28.000,- (6 deltagere 

a kr. 3.000,-+ reiseleder) 

HAR og HBU, her er budsjettert med balanse i driften. 

Større kostnader, Reisekostnader med kr. 96.000,- som er den største enkeltkostnaden. 

Inntekter, medlemskontingenten er vår største inntektskilde og er budsjettert med kr. 320. 000,- En 

liten nedgang fra 2014. 
 

05 Hovedavlsrådets årsberetning  
 
 
Hovedavlsrådet har bestått av følgende personer; 
 
Karl Otto Ojala   leder 
John Torsvik 
Svein Egil Vagle 
Ingemann Auestad 
 
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 har vi vært tom for valpepakker den siste tiden. 
Hovedstyret har jobbet med bestilling av nye pakker, men dette har dessverre tatt noe tid.  
 
Det er i perioden avholdt 10 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 god.  Det 
er imidlertid fortsatt avdelinger som sender inn papirene fra kåringene for seint.  
 
Norsk vinnerutstilling ble i 2014 igjen 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 Bernd Weber, Tyskland. Dommer for 12-18 var John Torsvik. 
Norsk Vinner og  
VA1 i brukshundklasse hann ble: SchH1 IPO3 Rothco’s Ashan Kahn.  
VA1 i brukshundklasse tispe ble: IPO1 Gildewangen’s Cicci. 
Sg1 18-24 hann ble: Yogi vom Funken Spiel og tispe Abiaga’s Carma II. 
Sg1 12-18 hann ble: Rallarbo’s Veton og tispe Quiquita Banana av Locathelli. 
Sg1 18-24 langhår tispe: Quanti av Zynken. 
Sg1 12-18 langhår hann ble: Komsa’s Giggs og tispe Qaisa av Locathelli. 
 
Våre utstillinger etter tysk mønster har varierende deltakelse, men det virker som det er en positiv trend for 
disse utstillingene. Det er også gledelig at de avdelinger som arrangerer disse fortsatt søker om nye 
arrangementer påfølgende år. 
Resultater som blir innsendt fra avdelingene på våre utstillinger etter tysk mønster blir lagt ut på www.winsis-
cat.com. 
De fleste avdelinger er flink med innsendelse av resultater til HAR, mens noen fortsatt må bli bedre.  
Husk at godkjent resultat er adgangsgivende til avlskåring.   

http://www.winsis-cat.com/
http://www.winsis-cat.com/
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Antall Schäferhunder registrert i NKK har i 2014 hatt en nedgang mot 2013. Det ble registrert 771 normalhår og 
51 langhår, totalt 822 stk., mot 967 i 2013. 
Det er registrert 155 kull i Norsk Kennel Klub mot 180 i 2013.  Snitt pr. kull er 5.3 valper.  Ca. 80% av kullene er 
produsert av medlemmer i Norsk Schäferhund Klub. 
 
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) også i 2014.  
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. Dokumentet for Schäferhund ble godkjent av NKK i 2014. Vi fikk mye skryt fra NKK som 
synes vårt dokument ang. vår rase var veldig godt. RAS er nå lagt ut på vår hjemmeside samt at det også ligger 
på nkk.no 
 
På våre oppdrettersamlinger med HAR/HBU og HS ble det ønsket større satsning på utstillinger etter tysk 
mønster. HAR ble også pålagt av Representantskapsmøtet i 2014 å komme med en plan hvordan 
Landsdelsutstillinger kan innføres i Norsk Schäferhund Klub. Det ble på høsten/vinteren sendt ut et forslag fra 
HAR til avdelingene og en del oppdrettere. Det kom mange positive tilbakemeldinger og HAR vil arbeide videre 
med saken i 2015. Slik vi ser det nå kan LD-utstillinger innføres fra 2016. 
 
Hovedavlsrådet har også i november avholdt seminar for våre utstillings/kåringsdommere. Alle våre dommere 
utenom to møtte frem. Det var et meget positivt møte hvor både kåringer, utstillinger og avl ble drøftet. 
 
I 2012 presenterte Hovedavlsrådet et tilbud til våre juniorhandlere. Dette tilbudet fortsatte i 2014, godt ledet av 
Bjørn Lundberget.  Vi ser vel at vi bør ha en rekrutteringskampanje her og håper flere vil komme til i 2015. 
 
Hovedavlsrådet oppdaget i andre kvartal 2014 en kraftig økning av HD på avlesningene av HD-bilder hos NKK.  
Det ble tatt kontakt med NKK og sendt et bekymringsbrev ang. saken. Svaret vi fikk fra NKK var lite 
tilfredsstillende. Det viste seg imidlertid at etter at saken var tatt opp med NKK, ble avlesningen av HD bildene 
igjen bedre. Vi har vel pr. i dag ikke den nødvendige tiltro til røntgenavlesningen hos NKK. 
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Avlskåringer 
I år 2014 var det i alt 28 terminfestede avlskåringer. Flest hunder har avd. Nordenfjeldske hatt på sine kåringer 
der totalt 9 stk. er blitt fremstilt. 
 

I 2014 har det totalt deltatt 61 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 – 
2013:63) 

Kjønn Kåringsklasse Antall Kåringsklasse 

Hann AK 7   

Hann Avlsgodkjent 5   

Hann LH Avlsgodkjent 1   

Tispe AK 23   

Tispe Avlsgodkjent 23   

Tispe LH AK/godkj 1+1   

1 tispe ikke kåret 

 
Hunder avlskåret totalt 2014 er 31 stk (18). 
 30 (45) hunder har blitt avlsgodkjent.  (i ( )  fjorårets tall) 
Når det gjelder bruksmerittering på de 31 hundene som er avlskåret, har 22 stk.  SL/SchH/IPO/ 
utdannelse. 
Tisper: 
AK 24 stk.  Avlgodkjent 24 stk.  
2 av Avlskåret/Avlsgodkjente tisper er langhår 
Hanner: 
AK 7 stk.            Avlsgodkjent 6 stk.    
1 av Avlsgodkjente hanner er langhår. 
 
Totalt fremstilte hunder til kåring/avlsgodkjenning er stabil.   
I 2014 ble totalt 61 hunder fremstilt mot 63 i 2013. 
Av fremførte hunder er 50,8% avlskåret. I 2013 var dette tallet 28,6%. 
Antall hunder med funksjonsanalyse til avlsgodkjenning er 9 stk.(25). 
 
 
 
 
 
 
 
Snitthøyden på fremførte avkom er; 

Kjønn 
Gjsn 
Mankehøyde 

Maks 
Mankehøyde Min Mankehøyde 

Tispe 59,1 61 56  

Hann 63,5 66 61,5  

 
Det er stor spredning på fedrene til de hundene som er Avlskåret/godkjent.  
Den hunden med flest avkom har 3 stk. fremstilt. Dette er Rothco’s Ashan Kahn. 
Avlskåring etter tysk mønster (totalt 11 terminfestede kåringer) 
I 2014 ble det fremstilt 9 (3) hunder ved tysk kåring, 2 (6) tisper og 1 (3) hanner. 
Resultatet ved kåringene er; 
  5(2) x Kkl.  for 2015/2016 
  4 (1) x Kkl.  Livstid 
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Kåringsdommere 2014: 
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 2014 er det fortsatt en del disiplinærsaker.  Disse er overført til Disiplinærutvalget (DU) som er opprettet av 
Hovedstyret. Det er DU som utreder og kommer med innstilling til Hovedstyret i disse sakene. 
 
 
Karl Otto Ojala  John G. Torsvik  Ingemann Auestad Svein Egil Vagle 
Sign.   Sign.   Sign.   Sign. 
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06.0  Hovedbrukshundutvalgets årsberetning  

HBU’s sammensetning.  
HBU har i perioden bestått av Geir Flønes, Ronny Vestli, Ivan Jenssen og Thomas Lindahl.  
 
Oppgaver. 
Samarbeidet innad i utvalget har fungert meget godt. HBU har i perioden hatt 11 telefonmøter, samt to 
fellesmøter med HS/HAR.  
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 2014 terminfestet 86 RIK prøver, 29 stevner etter NKK’s brukshundprøve 
program, 10 K-tester, 15 funksjonsanalyser, 7 MH tester og 4 kåringsprøver(NKK).   
 
NM 2014:  
Klubbens Norgesmesterskap har også i år vært tredelt når det gjelder avvikling.                      
Først ut var NM for lydighet ble avholdt 18-20 juni sammen med Norsk Vinner. Avd Indre Østfold stod 
som tekninsk arrangør. Det var 17 ekvipasjer til start. Fordelingen var som følger: 
Klasse 1.     4 stk 
Klasse 2.     6 stk 
Klasse 3.     4 stk 
Klasse Elite 3 stk. 
 
Norgesmseter i lydigehet ble Guri Kårvatn m/Veemtroppens Ælli fra avdeling Møre og Romsdal. 
Lagkonkurransen ble vunnet av Avd Romerike. 
Dommere for anledningen var Roar Holmen og Arild Eriksen  
HBU ønsker og takke avdeling Indre Øsfold for en flott innsats og hovedsponsor Royal Canin. 
 
NM i RSP/RRP og SPH på Sølen i perioden 22. – 24. august. 
For 4:e året på rad ble NM for RRP og RSP  arrangert på Sølen. Også i år var vi særdeles fornøyde med å  

«matche» påmeldingene og spesielt økningen i SPH.  

 
Til start var antallet som følger:   
6 stk RSP III 
2 stk RSP II 
1 stk RSP I 
3 stk RRP III 
 
6 stk SPH 
 
Dommere NM RSP/RRP:     Arvid Krogh og Geir Flønes 
 
Norgesmester RSP 3:  Else Irene Fosseid m/Kustmarken`s  Sara avd Oppland 
 

Norgesmester RRP 3:  Helge Landfastøyen m/Atenagården`s Hexx avd Hedemark 
 
Norgesmester SPH:  Åse Marie Lura m/Jabina Pisca avd Rogaland  
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Lagkonkurranse:              Avd. Hedmark  

  Else Irene Foseid med Kustmarken's Xara 

           Lykke Hogstad med Qstus Arn 

    Helge Landfastøien med Atenagården's Hexx         
   
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 på Sølen. En spesiell 
takk til vår hovedsponsor, Royal Canin, som stilte med fine premier.  
 
NM for SL og IPO ble avholdt i perioden 29 -31 August   
Årets NM ble avviklet på Biri med Avd. Oppland som teknisk arrangør. 
NM ble avviklet slik som et NM skal gjøres. Med en høytidlig åpning med innmars på fredag og en flott 
premieutdeling på søndag. Det ble også arrangert en flott kamerataften på lørdags kveld.  
Benytter anledningen til å takke alle som bidro til årets IPO og SL NM. Sporleggere, hjelpere på 
lydighets-banene, 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 . 
 Påmeldingene fordelte seg som følger: 
 

16 stk IPO III 
  5 stk SL III 
  

 
Dommere / figuranter NM IPO, SL: 
 
Dommere IPO / SL             Geir Flønes og Arvid Krogh      
Figuranter IPO   Ole Espen Samuelstuen og Thomas Lindahl  
 
Norgesmestere 2014. 
Norgesmester IPO III: Roar Kjønnstad m/Niqila`s Berlin avd  Oslo 

Norgesmester SL III: Odd Ivar Gjersvik m/Fighter av Oddvarg  avd. Romerike  

  

WUSV – VM 2014 

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

ble da sendt 5 deltakere og en reserve til WUSV VM i Frankriket. 

Følgende deltok på VM:  

Roar Kjønstad m/Niqila’s Berlin 

Svenn Christer Hauge m/Iphon av Oddvarg 

Emma Gustavsson m/Cades Saga 

Karen Beathe Hauge m/Hero av Oddvarg 

Torodd Vaage m/Inox v.d. Biezenhoeve 

Ingrid Austad m/ Fido v.d.Hagenmûhle (reserve)  
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Lagleder for året var Thomas Lindahl. 

HBU takker deltakere som har representerte 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 det at vi mottar beskjed fra flere avdelinger som ser sin nytte i å bruke disse modeller.  
Vi håper at flere ser nytten i denne og HBU tar med glede imot innspill på forbedringer.  
 
HBU har som tidligere år koordinert søknader om prøver og tester fra avdelingene og sendt felles 
søknad til NKK. 
 
HBU arrangerte for første gang “Schäferhund uka” på sølen i uke 26. Et prøveprosjekt hvor  
kurset besto av flere forskjellige grupperinger med forskjellig varighet.  
Instruktørkurs Ferdselsprøve 2 dgr. (pluss 4 dager praksis), RIK Grunnkurs utvidet 6 dgr., IPO kurs 6 
dgr., Figurantkurs 6 dgr., Sporhundkurs 4 dgr., RSP kurs 4 dgr., RRP kurs 4 dgr., Ferdselsprøvekurs 4 dgr. 
Totalt 37 deltagere og 7 instruktører. 
Kurset ble avsluttet med felles kursmiddag lørdag kveld.  
Søndag arrangerte vi RIK enerprøver og FP for de som ønsket dette. Totalt 7 ekvipasjer stilte til start. 
Schäferhund uka ble et meget vellykket arrangement og som fra 2015(uke 26) vil bli en tradisjon.  
Vi gratulerer våre nye FP instruktører og ønsker de lykke til med det videre arbeidet i klubben: 
Lykke Hogstad avd. Hedmark, Malin Theodorsen avd. Romerike, Bjørn Tonheim avd. Bergen og Cato 
Eriksen avd. Sarpsborg. 
 
HBU arrangerete i år et uttak for de figuranter som hadde ønsker om og stille som figurant på NM. 
Årets uttak fant sted på sølen i forbindelse med HBU kurset. Det møtte 5 figuranter av meget høy 
kvalitet. Stor takk til dere for en sportslig opptreden samt en stor takk til alle hundeførere som stilte 
sine hunder til disposisjon.   
 
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. 
 
HBU ønsker å slå sammen alle våre NM(IPO/SL og RSP/RRP/SPH ) allerede fra 2016. Dette vil samle alle 
vår brukshunder og lage en mye større og verdig ramme rundt mesterskapet. På denne måten vil ikke 
et så viktig arrangement være personavhengig eller at flere klubber tar ansvaret. HBU kan være de som 
står for den tekniske gjennomføringen og skaffer hjelpere. NM arrangeres da på nøytral arena og med 
muligheter for inntekter til klubben. Forutsetter utvidelse av HBU med to personer. 
 
- HBU ønsker å jobbe for flere (3-5) regionsvise totalarrangement RIK og LP for å skape litt mer reklame 
for klubben vår. Tanken er da at vi får flere avdelinger til å gå sammen om slike arrangement med 
støtte av HBU. På denne måten vil avdelingene bli flinkere til å arrangere totalprøver, vi får større 
arrangement med god deltagelse og dette kan da bli en framtidig arena for uttakene våre til NM og 
VM. Dette gir også et bedre grunnlag for utdanning av dommere og figuranter samtidig som klubben 
vår blir med synlig rundt om i vårt langstrakte land. Bieffekten blir også at vi får utdannet flere hjelpere 
rundt omkring i landet. 
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- Utvide HBU med to personer for å dekke de ovenstående arbeidsoppgavene. Vi ser da for oss en  
person dedikert til LP og en person til støtte for RSP/RRP og SPH(som er en raskt voksende gren innen 
RIK).  
 
- Mer aktivitet og oppdatering av våre nettsider. Utvalgene gis mulighet til å oppdatere egne sider med 
info og resultater. 
 
- Ønsker også at vi får oppdatert nettsiden med klubbens dommere, godkjente figuranter og 
instruktører slik at avdelingene har lett tilgang til hvor de kan hente hjelp og støtte.  
 
 
Konkrete punkter er brukshundkurset på Sølen der vi har startet 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             Thomas Lindahl 
(sign)            (sign)                    (sign)                            (sign) 
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07.0 ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2014 

 
Også for 2014 er det få avdelinger som har søkt om honorering av sine medlemmer.  Fra år til år er det ofte de 
samme avdelingene som 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 har valgt å presentere i "Schäferhunden" de av våre medlemmer som blir honorert med 
Fårehunden i gull eller sølv.  Vi er av den oppfattning 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 rase og klubb.  Mange av våre 
avdelinger har ikke gjort noe som helst 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 2014 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse æresbevisninger: 
 
 
 
Fårehunden i gull:   Åge Bergmo   Avd. Romerike 
 
 
Fårehunden i sølv:   Rolf Arne Syversen  Avd. Romerike 
               Anne Østlid   Avd. Romerike 
 
 
Fårehunden i bronse:   Geir Engesæter   Avd. Oslo 
      Ole Jørgen Finnekåsa  Avd. Agder 
     Liv-Berit Finseth  Avd. Agder 
     Elsa Grauphaugen  Avd. Oslo 
     Randi Hansen   Avd. Romerike 
     Britt Håvli   Avd. Romerike 
     Marit Karlsen   Avd. Agder 
     Heidi Michalsen   Avd. Oslo 
     Atle Olsen   Avd. Romerike 
     Jens Rønnebæk   Avd. Romerike 
     Anette Tobiassen  Avd. Oslo 
 
 
 
 
 
Liv Evjen Bjørn Lie Mimi Lønnum   John G. Torsvik 
  (sign)                  (sign)                             (sign)                                        (sign) 
 

 

 

 

 

 

 

 



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 

 

 

 

08.0  Disiplinærutvalgets (DU) årsberetning. 
 

Disiplinærutvalget har i 2014 bestått av Arvid Krogh, Arne Kristianstuen og med Annett Bäck frem til 
sommeren. Hun ble fra høsten erstattet av Knut Brekke. 
DU har i 2014 behandlet 7 saker. De fleste av disse er for såkalte tjuvparringer, parringer hvor en eller 
begge avlsdyrene ikke er godkjent. Alle sakene har blitt behandlet og avgjort i NSchK, altså ingen så 
alvorlige at de har blitt oversendt til NKK. 
Straffereaksjonene har vært fra irettesettelse til 1 års aktivitetssperre, med advarsel som den mest 
brukte reaksjon. 

 

 

09.0 HOVEDSTYRETS FORSLAG 

 

09.1 
HS FORSLAG TIL REPMØTET: 
HS fremmer nedenstående forslag til endring i Retningslinjer for lokallag Norsk Schäferhund Klub. 
 
Begrunnelse: 
Hovedstyret har på bakgrunn av erfaringer gjort etter etablering av lokallag, vurdert å foreslå nedleggelse av alle lokallagene i NSchK, og 
ta dette organisasjonsleddet helt ut av vår organisasjonsstruktur. Vi foreslår imidlertid ikke dette, men en endring i retningslinjene for å 
redusere de negative virkningene som er registrert. 

 
Lokallagene ble i sin tid innført først og fremst for å gi medlemmer i grisgrendte strøk en mulighet til å kunne ha et organisasjonsledd av 
NSchK i rimelig nærhet, slik at medlemmer også der kunne få til treningsmiljøer, enten det skulle trenes Utstilling, vanlig Bruks, IPO, eller 
Lydighet. 
Vi nå har latt disse lokallagene få virke en stund, det er opprettet flere som etter en tid har blitt borte, og noen få er igjen. Paradokset er at 
disse ofte ligger på sentrale Østland! 
Dessuten mottar HS stadig oftere meldinger som går på negative følger av at vi har anledning til å ha lokallag. Mange av disse 
henvendelsene går på at medlemmer føler at det fins «klubber i klubben», dvs det oppleves som et konkurranseforhold oppstår mellom 
Avdelinger og lokallag, og både pengestrøm i forhold til aktiviteter, og kompetanse/kompetanseoppbygging flyttes til lokallag. 
Våre avdelinger er opptatt av å kunne gi alle sine medlemmer et treningstilbud, men ofte sies det at det virker som kompetansen flyttes ut 
av avdelingen når den flyttes til et lokallag. 
Man føler også et det er liten mulighet for kontroll av både hvem som er medlemmer og hvordan det trenes på lokallagene.  
Det klages også mye på at lokallagene ikke er villige til å slippe alle av avdelingens medlemmer til hos seg, det oppleves av mange som 
svært eksklusive miljøer, som ikke har tid til å hjelpe de som bare har en målsetning om å merittere hunden sin, avlegge prøver slik at de 
kan få den kåret og/eller stille på motprøve på NV.  
Dette anser HS som svært bekymringsverdig, det er disse som utgjør vår medlemsbasis, og det er vår oppgave å søke å gi alle våre 
medlemmer det samme tilbudet. 
 

FORSLAGET (overstreket tekst fjernes, gulmerket tekst kommer inn i tillegg.): 

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB  
 

 Kap 1 LOKALLAGETS BETEGNELSE OG STATUS  
Alle lokallag skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (distriktets navn) og lokallag NN (stedsnavn). For lokallag gjelder de av 
generalforsamlingens vedtatte retningslinjer. Et Lokallag er å anse som en lokal treningsgruppe på steder der hvor avstanden til avdelingens treningsplass 
blir for stor.  
 

§1-1 OPPRETTELSE OG NEDLEGGELSE AV LOKALLAG  
- Søknad om opprettelse av lokallag skal gjøres skriftlig til tilhørende avdeling med kopi til HS i NSchK. Søknad om opprettelse kan skje når som helst i året, 
og det er avdelingsstyret som tar avgjørelse. Lokallaget kan anke avslag på søknad til HS i NSchK, som kan overprøve avdelingens vedtak.  
 
Standard søknadsskjema skal inneholde navn på leder og kasserer  økonomiansvarlig, samt de medlemmer som ønsker å melde seg inn i lokallaget når/hvis 
det opprettes, hvor lokallaget skal etableres og grunnlag for etableringen. Antall lokallag i avdelingens område bestemmes av avdelingen.  
- Nedleggelse av lokallag kan kun gjøres ved avdelingens generalforsamling etter at lokallaget har avholdt årsmøte og med 2/3 flertall har bestemt at så 
skal skje, eller av avdelingens generalforsamling eller Representantskapsmøtet når avdelingen/Representantskapsmøtet anser at lokallaget ikke er til gavn 
for klubben eller dens rennommé.  
 
Eventuelle aktiva overføres tilhørende avdeling. Eventuell gjeld, se pkt vedr. økonomi.  
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§1-2 LOKALLAGETS SAMMENSETNING  
- Lokallaget består av leder og økonomiansvarlig.  
 

§1-3 VALG  
- Leder velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år.  
 
Leder må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører.  
 
-Økonomiansvarlig velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år.  
 
Økonomiansvarlig må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører  
 
Alle øvrige medlemmer må være medlem i en avdeling av NSchK. 
 

 
§1-4 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR  
- Leder og økonomiansvarlig skal i fellesskap holde styr på lokallagets treninger og økonomi, samt være kontaktpersoner mot tilhørende avdeling.  

- Leder og eller kasserer skal møte på avdelingens styremøter når de blir innkalt.  

- Leder utnevner treningsansvarlig og eventuelt andre funksjoner man finner nødvendig.  

- Leder av lokallaget er ansvarlig for at all trening og dressur av hund foregår ihht gjeldende lover, regler og retningslinjer.  
-Leder av lokallaget kan ikke samtidig være leder av en avdeling av NSchK 
 
 

§1-5 MEDLEMSSKAP I LOKALLAG  
Medlemskap i NSchK er en forutsetning for å være med i et lokallag. Målsetningen må være å kunne ta imot alle som ønsker å være medlem, imidlertid  
 
forutsetter dette tilgjengelighet av instruktører og treningsområde(r).  
Melding om kapasitetsproblemer og hvilke, rapporteres til avdelingens styre, og fortrinnsvis før problemet oppstår.  

 
Kap 2 ÅRSMØTER  
§2-1 LOKALLAGETS ÅRSMØTE  
a) Lokallaget skal informere avdelingsstyret med innkalling senest 3 uker før årsmøte avholdes.  
 
Representant fra avdelingsstyret har møte og talerett, dog ikke stemmerett.  
b) Lokallagets årsmøte avholdes innen utgangen av desember og skal kunngjøres med minimum 6 ukers varsel.  

c) Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel.  
 
Med innkallingen skal det følge:  
1. Dagsorden  

2. Årsberetning(er)  
3. Regnskap  

4. Revisjonsberetning(er)  

5. Innkomne forslag  
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være lokallagets ledelse i hende 4 uker før årsmøtet avholdes.  

 
§2-2 VALG  
- Bare lokallagets medlemmer som har betalt skyldig kontingent kan delta med stemmerett eller være valgbare ved lokallagets årsmøte.  

- Det stemmes ved personlig fremmøte.  
 

§2-3 GJENNOMFØRING  
- Årsmøtes ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.  

- Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt i lovene.  

- I tilfelle stemmelikhet anses saken som ikke vedtatt.  

- Ved stemmelikhet ved valg foretas det ny avstemming.  
 
Hvis det også her blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
- Benkeforslag er tillatt, men kun i de på dagsorden oppførte saker.  
 
 

§2-4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
- Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis lokallagets ledelse eller minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever dette.  

- Ekstraordinært årsmøte avholdes også hvis avdelingsstyre eller HS ønsker dette  

- Ekstraordinært årsmøte gjennomføres for øvrig som et ordinært årsmøte.  
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Kap 3 ØKONOMI  
§3-1 ØKONOMISK ENHET  
- Lokallaget er en egen økonomisk enhet.  

- Avdelingen hefter ikke for lokallagets gjeld. med unntak av aktivitetsavgift til NKK i forbindelse med prøver og konkurranser, samt NSchK sentralt.  
 

§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.  
 
 

§3-3 TRENINGSAVGIFT/AKTIVITETER  
- Lokallaget kan ikke ha en treningsavgift som overstiger NOK 500,00.  

- Aktivitetene skal minimum følge de program klubben har valgt som sine.  

- Lokallagene kan avholde prøver og konkurranser, dog ikke utstillinger og kåringer.  ikke avholde prøver og konkurranser, heller ikke utstillinger og 
kåringer, -dette tilligger avdelingen. 

- Lokallagene kan avholde kurs, seminarer og samlinger.  treninger, - dersom det ønskes kurs og samlinger skal dette avholdes av avdelingen. 

- Søknader om prøver og kurs kanaliseres gjennom tilhørende avdeling for koordinering og tilpassing.  
 
 

 

 

 

09.2 

 

Til 

Representantskapsmøtet 2015 

 

 

 

 

Forslag til endring i § 3-4 Representantskapets oppgaver / hovedstyrets sammensetning 

 

Det foreslås følgende endringer når det gjelder hovedstyrets sammensetning: 

Nestleder velges som et selvstendig verv slik det var før ordningen med to nestledere som automatisk 

blir lederne i HAR og HBU. 

 

Det foreslås videre at leder i HBU og HAR blir automatisk styremedlemmer i HS og ikke 

varamedlemmer til HS slik det var før overnevnte ordning ble innført.  

Overnevnte endringsforslag betyr at hovedstyret har syv medlemmer, en utvidelse på et medlem, og to 

varamedlemmer som tidligere. 

 

Øvrig endringer i § 3-4 nedfor, medfører ingen realitetsendring. Det er kun at man i stedet for å skrive 

valgperiode bak hvert verv, skriver dette i en setning under. 

 

Begrunnelse: 

Leder og nestleder har som oppgave å ivareta hele organisasjonen uten å være knyttet opp til en bestemt 

del av klubbens aktivitet. Dette vil også være et naturlig utgangspunkt for et godt samarbeid og 

arbeidsfordeling i ledelsen. Dette er vanlig i de aller fleste organisasjoner. 

 

 



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 

 

 

 

Når det foreslås at leder for HAR og HBU skal være automatisk styremedlemmer og ikke 

varamedlemmer som før lovendringen med to nestledere, understreker at endringsforslaget ikke er ment 

å svekke disse ledernes posisjon. Kanskje tvert om ved at de nå i større grad kan konsentrere seg om det 

viktige ledervervet de er valgt til. 

 

 

Nedenfor er § 3-4 med foreslåtte endringer: 

Tekst som går ut er overstreket. Ny tekst er i kursiv og fet tekst. 

 

 

§3-4 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER  

 

Representantskapets oppgaver er og:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for representanter, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi 

observatører rett til å være tilstede.  

b) Oppnevne møteleder, referenter (2), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet.  

c) Behandle årsberetninger. (HS – HAR – HBU – ORDENSRÅD)  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.  

e) Budsjett for neste år tas til etterretning.  

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.  

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal 

det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.  

 

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. (HAR-HBU-ORDENSRÅD)  

i) Velge:  

- Leder for 2 år  

- 2 nestledere (Automatisk leder for HAR-HBU som rullerer på vervet) for 2 år.  

- Nestleder 

- Sekretær  

- Kasserer  

- 1 styremedlem for 2 år. 

- Leder for HAR og HBU er automatisk styremedlemmer   

- 2 varamedlemmer for 1 år.  

- Medlemmer i sentrale råd og utvalg (HAR – HBU- Ordensråd)  

- Revisor med og varerevisor for 2 år.  

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentantmedlem for 1 år.  
 

Normal valgperiode er 2 år med unntak av varamedlemmer som velges for 1 år. 

Ved valg skal det settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.  

Leder og sekretær velges for samme periode.  

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 dagsordenen 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 

benkeforslag. 
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09.3 

 

Til Representantskapsmøtet 2015 

 

Forslag om økning i medlemskontingent 
I henhold til § 2-2 Medlemskontingent, foreslås følgende endring gjeldende fra 1.1.2016: 

Klubbkontingenten økes fra kr. 350,- til kr. 390,- I tillegg kommer grunnkontingent til NKK som p.t. er 

kr. 160,- 

Økningen på kr. 40,- deles likt mellom Hovedstyret og avdelingene. 

 

Begrunnelse: 

For noen år siden avsluttet vi ordningen med at avdelingene betalte en aktivitetsavgift inn til et 

dommerfond. Et fond som skulle sørge for utdanning samt etter- og videreutdanning av våre dommere. 

Vi ser absolutt behovet for å investere på dette området i årene fremover og ønsker å avsette den delen 

av kontingentøkningen som tilfaller sentralleddet i forhold til dette. I tillegg ønsker vi å bedre 

rekrutteringen gjennom å styrke juniorarbeidet i klubben. 

Vi ser i tillegg at flere avdelinger sliter økonomisk og ønsker å styrke avdelingene gjennom denne 

kontingentøkningen. 
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10.0 INNKOMNE FORSLAG  

10.1 Forslag til Representantskapsmøte Norsk Schäferhund klub fra avd Indre Østfold 

Forslag til årsmøtet 2015  Askim  10.02.2015 
 
Avdeling indre Østfold vil med dette fremme ett lovendrings forslag om hovedstyrets sammensetning. 
Dette vil medføre endring på paragraf 3-4 og på Retningslinjer for sentrale Råd og Utvalg i NSCHK. 
Årsak: 
Avdeling indre Østfold mener att for å ivareta demokratiske beslutninger og frie valg i vår klubb så må det 
til en endring av dagens sammensetning av styret. 
 
Det sier seg selv med kun 7-8 eksteriør dommere/bruksdommere så blir det ikke demokratiske valg i på en 
klubb på over 2000 medlemmer. 
Indre Østfold mener også dagens sammensetning, hindrer styret og gjøre en optimal jobb, siden 
nestlederne er opptatt med sine ting i sine respektive fagutvalg. 
 
Indre Østfold mener att kompetanse kravet for å lede fagutvalgene er riktig i dagens tekst. 
 
 
Ny tekst: 
 
§3-4 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER  
Representantskapets oppgaver er og:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for representanter, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi 
observatører rett til å være tilstede.  

b) Oppnevne møteleder, referenter (2), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet.  

c) Behandle årsberetninger. (HS – HAR – HBU – ORDENSRÅD)  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.  

e) Budsjett for neste år tas til etterretning.  

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.  

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det 
i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.  

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. (HAR-HBU-ORDENSRÅD)  

i) Velge:  

- Leder for 2 år  

- nestleder for 2 år  

- Sekretær  

- Kasserer  

- 1 styremedlem for 2 år.  

- 2 varamedlemmer (Leder HAR og leder HBU)  

- Medlemmer i sentrale råd og utvalg (HAR – HBU- Ordensråd)  

- Revisor med vararevisor for 2 år.  

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for  
 
 
 
 
 
 
 
Retningslinjer for sentrale Råd og Utvalg i Norsk Schäferhund Klub. 
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KOMMENTAR: 

 HS, HBR og HAR går imot forslaget. Se forslag 09.2 fra HS 

 

 

10.2 INNKOMMET FORSLAG FRA ORDENSRÅDET 

 

Forslag til endring av retningslinjer for klubbens ordener 
 

Ordensrådet ber hovedstyret om å vurdere følgende forslag til endring av retningslinjer for klubbens 

ordener for fremleggelse ved representantskapsmøtet 2015. 
 
Forslag om tilføyelse/endring  § 3-4 pkt C  
 
Dagens ordlyd: 

C. GULL  
Hundehode av gull, resten forgylt med hvit emalje båret i grønt bånd. Denne tildeles personer som har 

tidligere orden i sølv, og har vært sammenhengende medlem i minimum 15 år.  

I denne perioden skal vedkommende ha utført oppgaver til beste for rase og klubb langt utover det man 

kan forvente, fortrinnsvis også utenfor egen avdeling. 
 
 

Retningslinjer for sentrale Råd og Utvalg i Norsk Schäferhund Klub. 
 Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)  
§1-1 SAMMENSETNING  
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 4 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være 
eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være eksteriørdommere for rasen, den fjerde 
skal ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessig spørsmål.  
§1-2 VALG  
HAR velges for 2 år av gangen, dog slik at 2 medlemmer står på valg annethvert år.  
HARs medlemmer velges av representantskapsmøtet.  
Leder av HAR blir automatisk varamedlem i HS.  §1-1 SAMMENSETNING  
 
 
For å bli leder HBU kreves: 
 Kap 2 HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET (HBU)  
§2-1 SAMMENSETNING  
NSchK har et hovedbrukshundutvalg (HBU) som skal bestå av 4 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal 
være brukshunddommer.  
§2-2 VALG  
HBU velges for 2 år av gangen, dog slik at 2 medlemmer står på valg annethvert år.  
HBUs medlemmer velges av representantskapsmøtet.  
Leder av Hbu blir automatisk varamedlem i HS.  
 
 
 
 
Mvh 
 
Svein Nilsen 
Leder avd. indre Østfold 
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Foreslås endret til: 

C. GULL  
 

Hundehode av gull, resten forgylt med hvit emalje båret i grønt bånd. Denne tildeles personer som har 

tidligere orden i sølv, men ordensrådet kan fravike dette kravet når særlige grunner tilsier det. 

Vedkommende må ha vært sammenhengende medlem i minimum 15 år.  

I denne perioden skal vedkommende ha utført oppgaver til beste for rase og klubb langt utover det man 

kan forvente, fortrinnsvis også utenfor egen avdeling. 
 

Begrunnelse: 

Endringsforslaget er at ordensrådet skal kunne fravike kravet om at en person må ha mottatt ordenen i 

sølv før vedkommende kan tildeles orden i gull. 

Hovedregel skal fortsatt være at man går ”gradene” via sølv før man kan tildeles gull, men vi ser fra tid 

til annen at det er behov for en slik unntaksregel.  

Som meldt fra ordensrådet til representantskapet tidligere år, er praksis med å innstille medlemmer til 

klubbens orden ”Fårehunden” svært ulik i våre avdelinger. Dette medfører at det kan komme innstilling 

til ordensrådet på personer som har nedlagt et arbeid av en slik art, omfang og over en så lang periode, at 

vedkommende for lengst kunne vært tildelt sølv. Å tildele sølv til en slik person kan både virke uheldig 

ved at det ikke står i forhold til det vedkommende hedres for, samtidig som det blir en unødvendig 

utsettelse for å kunne gi vedkommende en orden de oppgaver vedkommende har utført for klubb og rase 

kvalifiserer for.  
 

For Ordensrådet 

 

Liv Evjen   Bjørn Lie  Mimi Lønnum   John G. Torsvik 

 

KOMMENTAR: 

HS støtter forslaget 

 

10.3 INNKOMMET FORSLAG FRA HBU 

 

HBU FORESLÅR UTVIDELSE AV KOMITEEN FRA 4 PERSONER TIL 6 PERSONER.  

 

§2-1 SAMMENSETNING  

NSchK har et hovedbrukshundutvalg (HBU) som skal bestå av 4 medlemmer, hvorav leder 

fortrinnsvis skal være brukshunddommer.  

 

§2-2 VALG  

HBU velges for 2 år av gangen, dog slik at 2 medlemmer står på valg annethvert år.  

 

TEKST ENDRES TIL:  

 

§2-1 SAMMENSETNING  
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NSchK har et hovedbrukshundutvalg (HBU) som skal bestå av 6 medlemmer, hvorav leder 

fortrinnsvis skal være brukshunddommer.  

 

§2-2 VALG  

HBU velges for 2 år av gangen, dog slik at 3 medlemmer står på valg annethvert år.  

 

BEGRUNNELSE:  

HBU har flere konkrete planer for fremtiden, samt at HBU ønsker å jobbe videre med rekruttering og 

aktivitet. HBU jobber for å slå sammen alle NM allerede fra 2016. Det skal også jobbes med flere 

regionsvise totalarrangement RIK og LP. For å ha fokus og dekke fremtidens arbeidsoppgaver ønsker vi 

å utvide komiteen.  

 

 

For HBU  

Geir Flønes  

HBU leder  

 

KOMMENTAR: 

Støttes av HS 

 

 

10.4 

Forslag til Representantskapsmøte Norsk Schäferhund klub fra avd Moss/Vestby 

 

Hovedstyret legger hvert år på representantskapsmøtet fram en spesifisert handlingsplan. 

Handlingsplanen skal inneholde konkretiserte mål og delmål på grunnlag av omforente diskusjoner i 

hovedstyret, på forrige representantskapsmøte samt møter gjennomført med avdelingenes representanter 

i året som har gått. Handlingsplanen skal være det konkrete arbeidsverktøy for å sette klubbens 

hovedstrategi ut i praksis. Oppnåelse av handlingsplanens mål og delmål skal tidfestes. 

Vi har i dag et HBU og et HAR som har sine klart definerte ansvarsområder. Lederne av begge utvalg er 

også nestledere i hovedstyret. Alle handlingsplaner skal være Hovedstyrets handlingsplan. Hovedstyret 

har det totale ansvar for klubbens drift og er således ansvarlig for gjennomføring av tiltak det være seg 

innenfor avl, bruks eller rent administrative tiltak. På denne måten holdes hovedstyret ansvarlig for at 

alle elementer i handlingsplanen gjennomføres. Ingen av våre sentrale tillitsvalgte kan således «gjemme» 

seg bak at dette ikke er mitt bord. Slik vi ser det kan dette sørge for en vesentlig bedre dynamikk i 

arbeidet vi som klubb må gjennomføre i tiden som kommer. 

 

BEGRUNNELSE 

For oss som sitter ute i periferien er inntrykket at klubben slik den drives i dag er helt uten visjoner og 

mål om hvordan vi skal møte framtida. Medlemsmassen er synkende, antall deltakere på avdelingenes 

arrangementer er synkende, antall produserte schäferhunder er synkende og det kommer ingen 

signaler/forslag på hvordan vi skal kunne snu denne utviklingen til det bedre. Omforente og forpliktende 

mål er det eneste som kan føre oss framover. 

 

Norsk Schäferhund Klub avd. Moss og Vestby 

Tor Aspengren 

Leder 
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KOMMENTAR: 

HS går imot forslaget. HS er tilstede for å tilrettelegge for aktiviteter. Det er opp til alle avdelinger å 

skape aktiviteter og innkludere nye medlemmer. 

 

10.5  

Forslag til Representantskapsmøte Norsk Schäferhund klub fra avd Harstad og Omegn 

 

 

Ang. utstillinger Hundeklubb-utstillinger 

 

Vi i Avd. Harstad og Omegn ønsker en diskusjon ang deltakelse av Schäfer på Hundeklubb-utstillinger. 

Begrunnelsen for dette er at i alle fall vi oppe i nord ser at deltakelsen på spesialutstillinger har blitt 

redusert i den grad at utstillinger blir avlyst grunnet alt for få påmeldinger. Det er ikke økonomisk 

forsvarlig å gjennomføre en utstilling med 5-6 påmeldte hunder.  

 

Vi ser også at Narvik-utstillingen ikke har med schäfer i år slik de har hatt tidligere. Vi har også blitt 

kontaktet av Sortland Hundeklubb som har en stor utstilling på Sortland hvor de ikke får har med 

schäfer, noe de ønsker. Her i Harstad har vi forsøkt å ha vår spesialutstilling sammen med NKK i 

oktober, men siden hallen utstillingen arrangeres i er veldig liten (og dette arrangementet er i oktober og 

vær-forholdene kan være veldig ustabile ifht arrangement utendørs), har det vært vanskelig å få 

gjennomført vårt arrangement grunnet liten plass/tid. Vi prøver dog igjen i år. 

 

Vi opplever derfor at det er få plasser vi kan få stilt ut våre hunder her oppe i nord, avstandene er store 

og utstillingene få. Det vi også observerer er at det faktisk er en del schäferfolk på hundeklubb-

utstillingene som publikum. Dette resulterer i at vi ikke får vist frem rasen vår, og inntrykket blant «den 

menige mann» er at schäfer-folket er så spesiell og gjemmer seg bort på sine egne små utstillinger.  

Sør i landet er nok hundetettheten større på vår rase, avstandene mindre, sesongen lengre og kostnadene 

med arrangement sannsynligvis noe lavere. Vi har 4 avdelinger fra Mo i Rana og nordover (og dette 

utgjør nesten halve landet vårt på langs).  

 

Vi er klar over at klubben primært ønsker spesial-dommere på våre utstillinger. Dette har vi full 

forståelse for, og etterlever så godt som det lar seg gjøre. Det vi ønsker en debatt om er hvilke regler som 

gjelder ifht deltakelse på hundeklubb-utstillinger, hvem avgjør dette, har nærliggende avdeling noe 

innvirkning på dette, og kan det være et alternativ å åpne for schäfer på noen av hundeklubb-utstillinger 

dersom det f.eks blir dobbeltutstilling (1 dag spesial). Det kan tenkes at flere vil delta dersom man får 

stilt ut 2 dager når man først reiser. I tillegg vil vi få vist frem rasen vår litt mer i et større miljø.  

 

Harstad 14. februar 2015 

NSChk avd Harstad og Omegn 

Rita Skogvoll 

leder 

 

KOMMENTAR: 

HS, HAR og HBU foreslår at saken ikke realiserer i representantspasmøte, men videreføres til 

samarbeidsmøte/dialogmøte dagen etter. 
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11. TERMINLISTE  

 

11.1  NKK-UTSTILLINGER 2015 
 

 

7.01.2015  

17.01.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Kongsberg  

Sandgata 36  

3370  Vikersund 

schafer.kongsberg@klubb.nkk.no 

150099 

Kongsberg  

Raser  

Utstilling   

Manuell: 

03.01.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

03.01.2015 

14.02.2015  

15.02.2015 

Ølen - Etne - Vindafjord 

Hundeklubb  

Blikrabygdvegen 337  

5576  Øvre Vats 

olen-etne-

vindafjord.hunde@klubb.nkk.no 

150116 

Etne  

Raser  

Utstilling  
32430507183 

Manuell: 

12.01.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

12.01.2015  

Utsatt: 28.01.2015 

21.02.2015  

22.02.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151002 

Bø  

Raser  

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Se resultater 

Manuell: 

19.01.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

19.01.2015  

Utsatt: 02.02.2015 

28.02.2015  

01.03.2015 

Nordhordland Hundeklubb  

Øvre Mjelde  

5286  Haus 

nordhordland.hunde@klubb.nkk.no 

150119 

Knarvik  

Raser  

Utstilling  
36325079740 

Manuell: 

06.02.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

06.02.2015  

Utsatt: 16.02.2015 

14.03.2015  

15.03.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151003 

Kristiansand  

Raser  

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

09.02.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

09.02.2015  

Utsatt: 23.02.2015 

21.03.2015  

21.03.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Hedmark  

Pb 147  

2301  Hamar 

schafer.hedmark@klubb.nkk.no 

150130 

Jømna Ridehall  

Raser  

Utstilling  
18002834800 

Manuell: 

15.03.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

15.03.2015 

11.04.2015  

11.04.2015 

Norsk Schäferhund Klub Bergen  

Pb 6 Blomsterdalen  

5868  Bergen 

schafer.bergen@klubb.nkk.no 

150149 

Bergen  

Raser  

Utstilling  
3414.20.23034 

Manuell: 

29.03.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

29.03.2015 

11.04.2015  

12.04.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151004 

Bergen 

Racketsenter  

Raser  

Utstilling  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

09.03.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

09.03.2015  

Utsatt: 23.03.2015 

18.04.2015  

18.04.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Sarpsborg  

Postboks 67  

1701  Sarpsborg 

schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no 

150158 

Sarpsborg  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

04.04.2015   

25.04.2015  

25.04.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Nordenfjeldske  

Postboks 37 Klett  

7083  Leinstrand 

schafer.nordenfjeldske@klubb.nkk.no 

150177 

Trondheim  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

11.04.2015   

25.04.2015  

25.04.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Romerike  

C/O Malin Theodorsen 

150178 

Lillestrøm  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

11.04.2015   

mailto:schafer.kongsberg%40klubb.nkk.no
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Nordlivegen 17 

2070  Råholt 

schafer.romerike@klubb.nkk.no 

01.05.2015  

02.05.2015 

Hammerfest Og Omegn 

Hundeklubb  

Boks 542, Sentrum  

9615  Hammerfest 

kjersti@fikas.no 

150193 

Kvalsundhallen  

Raser  

Dommere/Annet 

Utst + LP  
4910.20.54430 

Manuell: 

03.04.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

03.04.2015  

Utsatt: 12.04.2015 

02.05.2015  

02.05.2015 

Norsk Schäferhund Klub Agder  

Postboks 4568  

4673  Kristiansand S 

schafer.agder@klubb.nkk.no 

150228 

Kristiansand  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

09.05.2015   

09.05.2015  

10.05.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151005 

Ålesund  

Raser  

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

06.04.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

06.04.2015  

Utsatt: 20.04.2015 

24.05.2015  

24.05.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Hallingdal  

V/ Tine Armann Lunde 

Gallebergveien 180 

3070  Sande i Vestfold 

schafer.hallingdal@klubb.nkk.no 

150225 

Nesbyen  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

09.05.2015   

30.05.2015  

30.05.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Rogaland  

Pb 61  

4301  Sandnes 

schafer.rogaland@klubb.nkk.no 

150263 

Sandnes  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

16.05.2015   

30.05.2015  

30.05.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Helgeland  

Gamle Nesnaveien 116  

8616  Mo i Rana 

schafer.helgeland@klubb.nkk.no 

150261 

Mo i Rana  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

16.05.2015   

30.05.2015  

31.05.2015 

Norsk Schäferhund Klub Oppland  

C/O Kjersti Bjørklund Lars Jordes 

Veg 2 

2615  Lillehammer 

schafer.oppland@klubb.nkk.no 

150255 

Lillehammer  

Raser  

Dommere/Annet 

Utst + LP   Manuell: 

16.05.2015   

06.06.2015  

07.06.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151006 

Drammen  

Raser  

Dommere/Annet 

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

04.05.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

04.05.2015  

Utsatt: 18.05.2015 

07.06.2015  

07.06.2015 

Norsk Schäferhund Klub Oslo  

Postboks 7135 - Majorstuen  

0307  Oslo 

schafer.oslo@klubb.nkk.no 

150296 

Oslo  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

28.05.2015   

13.06.2015  

14.06.2015 

Norsk Schäferhund Klub Møre Og 

Romsdal  

Pb 439  

6501  Kristiansund N 

schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no 

150311 

Kristiansund  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

30.05.2015   

13.06.2015  

13.06.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Finnmark  

Pb 2274 Elvebakken 

9508  Alta 

schafer.finnmark@klubb.nkk.no 

150312 

Alta  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

30.05.2015   

14.06.2015  

14.06.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Fredrikstad  

Opalveien 14  

1639  Gamle Fredrikstad 

schafer.fredrikstad@klubb.nkk.no 

150330 

Fredrikstad  

Raser  

Utstilling  
61050632880 

Manuell: 

01.06.2015   

19.06.2015  

20.06.2015 

Norsk Schäferhund Klub Troms 

Og Omegn  

Postboks 2475  

150342 

Tromsø  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

05.06.2015   

mailto:schafer.romerike%40klubb.nkk.no
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9272  Tromsø 

schafer.troms@klubb.nkk.no 

21.06.2015  

21.06.2015 

Norsk Kennel Klub 

Troms/Finnmark  

Postboks 5820  

9287  Tromsø 

nkk.troms-finnmark@klubb.nkk.no 

151007 

Tromsø  

Raser  

Dommere/Annet 

Utstilling  

 

- STOR CERT 

16442786171 

Manuell: 

18.05.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

18.05.2015  

Utsatt: 01.06.2015 

28.06.2015  

28.06.2015 

Norsk Kennel Klub Nordland  

Lyngveien 38  

8209  Fauske 

nkk.nordland@klubb.nkk.no 

151011 

Bodø  

Raser  

Dommere/Annet 

Utst + LP  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

28.05.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

28.05.2015  

Utsatt: 08.06.2015 

04.07.2015  

05.07.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151008 

Trøndelag  

Raser  

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

01.06.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

01.06.2015  

Utsatt: 15.06.2015 

12.07.2015  

12.07.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Nordenfjeldske  

Postboks 37 Klett  

7083  Leinstrand 

schafer.nordenfjeldske@klubb.nkk.no 

150396 

Trondheim  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

28.06.2015   

16.08.2015  

16.08.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Hedmark  

Pb 147  

2301  Hamar 

schafer.hedmark@klubb.nkk.no 

150450 

Hamar  

Raser  

Utstilling  
18002834800 

Manuell: 

01.08.2015   

22.08.2015  

23.08.2015 

Norsk Schäferhund Klub Harstad 

Og Omegn  

Sandvik  

9475  Borkenes 

schafer.harstad@klubb.nkk.no 

150559 

Harstad  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

05.08.2015   

04.09.2015  

06.09.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

utstilling@nkk.no 

151001 

Lillestrøm  

Raser  

Dommere/Annet 

Utstilling  

 

- STOR CERT 

 Manuell:   

04.09.2015  

04.09.2015 

Norsk Schäferhund Klub  

C/O Arne Kristianstuen Åsheimvn 

4 

1476  Rasta 

schafer@klubb.nkk.no 

150494 

Lillestrøm  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

25.08.2015   

12.09.2015  

12.09.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Helgeland  

Gamle Nesnaveien 116  

8616  Mo i Rana 

schafer.helgeland@klubb.nkk.no 

150545 

Mo i Rana  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

30.08.2015   

12.09.2015  

13.09.2015 

Norsk Schäferhund Klub Troms 

Og Omegn  

Postboks 2475  

9272  Tromsø 

schafer.troms@klubb.nkk.no 

150542 

Tromsø  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

30.08.2015   

19.09.2015  

19.09.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Rogaland  

Pb 61  

4301  Sandnes 

schafer.rogaland@klubb.nkk.no 

150560 

Sandnes  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

05.09.2015   

19.09.2015  

19.09.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Nordenfjeldske  

Postboks 37 Klett  

7083  Leinstrand 

schafer.nordenfjeldske@klubb.nkk.no 

150561 

Trondheim  

Raser  

Utst + LP   Manuell: 

05.09.2015   

26.09.2015  

27.09.2015 

Norsk Kennel Klub Rogaland  

Oddahagen 7  

4033  Stavanger 

nkk.rogaland@klubb.nkk.no 

151009 

Rogaland  

Raser  

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

24.08.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 
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24.08.2015  

Utsatt: 07.09.2015 

03.10.2015  

04.10.2015 

Norsk Kennel Klub 

Troms/Finnmark  

Tønsvikvegen 375  

9022  Krokelvdalen 

nkk.troms-finnmark@klubb.nkk.no 

151012 

Harstad  

Raser  

Dommere/Annet 

Utstilling  

 

- STOR CERT 

16442786171 

Manuell: 

01.09.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

01.09.2015  

Utsatt: 14.09.2015 

10.10.2015  

10.10.2015 

Norsk Schäferhund Klub Indre 

Østfold  

Plogveien 12  

1809  Askim 

schafer.indre.ostfold@klubb.nkk.no 

150591 

Askim  

Raser  

Utst + LP  
05320897868 

Manuell: 

04.10.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

04.10.2015 

10.10.2015  

11.10.2015 

Norsk Schäferhund Klub Møre Og 

Romsdal  

Pb 439  

6501  Kristiansund N 

schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no 

150707 

Kristiansund  

Raser  

Dommere/Annet 

Utst + LP   Manuell: 

10.09.2015   

10.10.2015  

10.10.2015 

Norsk Schäferhund Klub Bergen  

Pb 6 Blomsterdalen  

5868  Bergen 

schafer.bergen@klubb.nkk.no 

150589 

Bergen  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

29.09.2015   

10.10.2015  

10.10.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Grenland  

Landstadsgt Sør 38 A  

3725  Skien 

schafer.grenland@klubb.nkk.no 

150586 

Skien  

Raser  

Utst + LP   

Manuell: 

02.10.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

02.10.2015 

17.10.2015  

18.10.2015 

Norsk Kennel Klub  

Postboks 163, Bryn  

0611  Oslo 

info@nkk.no 

151010 

Hamar  

Raser  

Dommere/Annet 

Utst + LP + AG + AG 

Hopp  

 

- STOR CERT 

 

Manuell: 

14.09.2015    

Påmelding på web 

Ordinær: 

14.09.2015  

Utsatt: 28.09.2015 

31.10.2015  

31.10.2015 

Norsk Schäferhund Klub 

Kongsberg  

Sandgata 36  

3370  Vikersund 

schafer.kongsberg@klubb.nkk.no 

150605 

Kongsberg  

Raser  

Utstilling   Manuell: 

17.10.2015   

07.11.2015  

08.11.2015 

Fitjar - Stord Hundeklubb  

Boks 570  

5403  Stord 

fitjar-stord.hunde@klubb.nkk.no 

150609 

Stord  

Raser  

Utst + LP  
3546 29 01060 

Manuell: 

11.10.2015   
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11.2   UTSTILLING ETTER TYSK MØNSTER 

 

 

11.01.2015          Avd. Fredrikstad                                            Fredrikstad 

 

07.03.2015          Avd. Bergen                                                  Bergen 

         

10.05.2015          Avd. Halden                                                 Halden 

25.05.2015          Avd. Hallingdal                                             Hallingdal 

31.05.2015          Avd. Rogaland                                              Stavanger 

    

13.06.2015         Avd. Møre og Romsdal                                    Kristiansund 

27.06.2014         Avd. Kongsberg                                             Kongsberg 

 

  
12.07.2015         Avd. Nordenfjeldske                                        Trondheim 

  

  

  

19.09.2015        Avd. Finnmark                                                 Alta 

  

 

 

 

TERMINLISTE AVLSKÅRINGER OG TYSKE KÅRINGER 2015 
 

Terminliste Avlskåringer 2015 
 

Januar 

10-11 Avd. Fredrikstad             Fredrikstad 

Februar 
   -01 

07-08 

14-15               

21-22 

28- 

Mars 
01-      

07-08  

14-15 

21-22  

28-29 

April 
04-05  

11-12 Avd. Bergen                  Bergen 

18-19 Avd. Sarpsborg              Sarpsborg 

25-26 Avd. Nordenfjeldske       Trondheim 

 

http://norskschaeferhund.com/medlemsservice/terminliste/136-terminliste-avlskaringer-2013
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Mai 
02-03 

09-10 Avd. Halden                  Halden 

16-17  

23-24 Avd. Hallingdal              Hallingdal 

30-31 Avd. Helgeland              Mo I Rana 

         Avd. Oppland                Biri 

Juni 
   

06-07  

13-14 Avd. Finnmark            Alta 

         Avd. Møre & Romsdal    

20-21 Avd. Tromsø               Tromsø 

27-28 Avd. Kongsberg          Kongsberg 

Juli 
04-05  

11-12 Avd. Nordenfjeldske    Trondheim 

18-19 

25-26 

August 
01-02 

08-09 

15-16  

22-23 

29-30  

September 
     

05-06  

12-13 Avd. Tromsø             Tromsø 

          Avd. Helgeland          Mo I Rana 

19-20 Avd. Finnmark          Alta 

          Avd. Nordenfjeldske  Trondheim 

26-27  

          

Oktober 
03-04 Avd. Finnmark         Alta 

10-11  

17-18  

24-25 

November 
01- 

08-09  

15-16 

22-23  

28-29 

 

 

 



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 

 

 

 

 

Terminliste Avlskåringer 2015 Tysk mønster 
 

Januar 

Februar 

Mars 

April 
04-05   

11-12 

18-19 

25-26 Avd. Nordenfjeldske           Trondheim 

Mai 
02-03 

09-10  

16-17 

23-24  

30-31 Avd. Oppland                      Biri 

Juni 
 

06-07  

13-14 Avd. Finnmark                    Alta 

20-21                    

27-28 Avd. Kongsberg                  Kongsberg 

Juli 
04-05  

11-12 Avd. Nordenfjeldske           Trondheim 

18-19 

25-26 

August 
01-02 

08-09 

15-16 

22-23 

29-30   

September 
   

05-06 

12-13 

19-20 Avd. Finnmark                 Alta 

26-27 

 

 

Oktober 
03-04 Avd. Finnmark                Alta 

10-11  

http://norskschaeferhund.com/medlemsservice/terminliste/135-avlskaringer-tysk-2013
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12.0 REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014 - VALGKOMITÉENS INNSTILLING: 

 

 

 

12.1   VALGKOMITEENS INNSTILLING PÅ KANDIDATER TIL KLUBBENS SENTRALE VERV I FORBINDELSE 
MED REPRESENTASJONSMØTET 2015 
 
Dette er valgkomiteens enstemmige innstilling på kandidater til klubbens sentrale verv etter 
nåværende lover for hvilke verv som skal bekles. Vi håper imidlertid at forslagene til ny sammensetning 
av Hovedstyret som fremlegges på Representantskapsmøtet 2015 skal vedtas. Hvis den nye 
sammensetningen vedtas vil vår andre innsendte innstilling på kandidater være gjeldene.  
 
Ved fristens utløp var det kun innkommet et forslag fra avdelingene.  Dette var fra avd. Tromsø som 
ønsket Mona Søderholm som kandidat til Valgkomiteen.  Vi har vært opptatt av å forsøke og få til en 
god geografisk spreding til både Valgkomiteen og andre komiteer.  Det er som sedvanlig vanskelig å få 
kandidater til å påta seg verv.  Valgkomiteen er imidlertid meget fornøyd med den sammensetningen vi 
er kommet frem til, og vi ønsker Hovedstyret og utvalgene med gamle og nye kandidater lykke til med 
arbeidet fremover for vår klubb og rase. 
 
 
 
STYRET 
 
Formann  John G. Torsvik  Velges for 2 år  (Ny) 
Nestleder  Leder HAR   Ikke på valg 
Nestleder  Leder HBU   Velges for 2 år 
Sekretær  Kristin Karlsen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Kasserer  Svend Følstad   Ikke på valg 
Styremedlem    Arne Kristianstuen  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Varamedlem  Tommy Oftedal  Velges for 1 år  (Ny) 
Varamedlem  Jarle Tjeldstø   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
 
 
HOVEDAVLSRÅDET 
 
Leder   Karl Otto Ojala   Ikke på valg 
Medlem  Leif V. Belgen   Velges for 2 år  (Ny) 
Medlem  Ingemann Auestad  Ikke på valg 
Medlem  Svein Egil Vagle  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
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HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET 
 
Leder   Geir Flønes   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Medlem  Thomas Lindahl  Ikke på valg 
Medlem  Ronny Vestli   Ikke på valg 
RIK-ansvarlig  Ivan Jensen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
 
 
ORDENSRÅD 
 
   Liv Evjen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
   Johnny Johnsen  Velges for 2 år  (Ny) 
   Mimi Lønnum   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
   John G. Torsvik  Ikke på valg 
 
 
REVISORER 
  
Revisor   Knut Brekke   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
Vararevisor  Torill Bjerke   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
 
 
VALGKOMITE 
 
                                    Svein Nilsen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
   Ivan Jensen   Ikke på valg 
   Johnny Johnsen  Velges for 2 år  (Ny) 
Varamedlem  Anders Midtun  Velges for 1 år  (Gjenvalg)        
   Mona Søderholm  Forslag fra avd. Tromsø 
 
 
 
 
 
 
Liv Evjen  Svein Nilsen     Ivan Jenssen              Anders Midtun 
  (sign)                              (sign)                            (sign)                                     (sign) 
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12.2   VALGKOMITEENS INNSTILLING PÅ KANDIDATER TIL KLUBBENS SENTRALE VERV I FORBINDELSE 
MED REPRESENTASJONSMØTET 2015 
 
Dette er valgkomiteens enstemmige innstilling på kandidater til klubbens sentrale verv etter at nye 
forslag på sammensetning av Hovedstyret er vedtatt. 
 
Ved fristens utløp var det kun innkommet et forslag fra avdelingene. Dette var fra avd. Tromsø som 
ønsket Mona Søderholm som kandidat til Valgkomiteen. Vi har vært opptatt av å forsøke og få til en 
god geografisk spreding til både Valgkomiteen og andre komiteer. Det er som sedvanlig vanskelig å få 
kandidater til å påta seg verv.  Valgkomiteen er imidlertid meget fornøyd med den sammensetningen vi 
er kommet frem til, og vi ønsker Hovedstyret og utvalgene med gamle og nye kandidater lykke til med 
arbeidet fremover for vår klubb og rase. 
 
 
 
STYRET 
 
Formann  John G. Torsvik  Velges for 2 år  (Ny) 
Nestleder  Svein Egil Vagle  Velges for 1 år  (Ny) 
Sekretær  Kristin Karlsen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Kasserer  Svend Følstad   Ikke på valg 
Styremedlem  Leder HAR   Ikke på valg 
Styremedlem  Leder HBU   Velges for 2 år 
Styremedlem    Arne Kristianstuen  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Varamedlem  Tommy Oftedal  Velges for 1 år  (Ny) 
Varamedlem  Jarle Tjeldstø   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
 
 
HOVEDAVLSRÅDET 
 
Leder   Karl Otto Ojala   Ikke på valg 
Medlem  Leif V. Belgen   Velges for 2 år  (Ny) 
Medlem  Ingemann Auestad  Ikke på valg 
Medlem  Bjørn Lundberget  Velges for 2 år  (Ny) 
 
 
HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET 
 
Leder   Geir Flønes   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Medlem  Thomas Lindahl  Ikke på valg 
Medlem  Ronny Vestli   Ikke på valg 
RIK-ansvarlig  Ivan Jenssen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
LP-ansvarlig  Svein Nilsen   Velges for 1 år  (Ny) 
RRP/RSP-ansv.  Cato Eriksen   Velges for 2 år  (Ny) 
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ORDENSRÅD 
 
   Liv Evjen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
   Johnny Johnsen  Velges for 2 år  (Ny) 
   Mimi Lønnum   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
   John G. Torsvik  Ikke på valg 
 
 
REVISORER 
 
Revisor   Knut Brekke   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
Vararevisor  Torill Bjerke   Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
 
 
VALGKOMITE 
 
                                   Svein Nilsen   Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
   Ivan Jensen   Ikke på valg 
   Johnny Johnsen  Velges for 2 år  (Ny) 
Varamedlem  Anders Midtun  Velges for 1 år  (Gjenvalg)        
   Mona Søderholm  Forslag fra avd. Tromsø 
 
 
 
 
 
Liv Evjen    Svein Nilsen       Ivan Jenssen         Anders Midtun 
   (sign)                              (sign)                              (sign)                              (sign) 
 

 

 

 

Mottatte forslag fra avdelinger: 

 

Forslag til Representantskapsmøte Norsk Schäferhund klub fra avd Tromsø og omegn 

 

N Sch K avd. Tromsø kommer med følgende forslag til valgkomiteen: 

 

Valgkomiteen: Mona Søderholm avd. Fredrikstad 

 

Kandidaten er forespurt og har sagt ja. 

 

 

Med vennlig hilsen 

N Sch K avd. Tromsø og Omegn 

 

 

Berit Hansen 

leder
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Norsk Schäferhund Klub, Årsmøtet 

Reiseregning for avdelingsrepresentanter til årsmøte. 

 (reisefordelingsoppgjør) 
 

Alle reisekostnader for avdelingsrepresentanter går inn i et reisefordelingsfond som blir 

fordelt på avdelingene etter antall medlemmer som avdelingene har. Det er viktig at alle 

avdelingsrepresentanter leverer reiseregning slik at avdelingene får dekket sine kostnader 

til reisen. 

Opservatører dekkes ikke av reisefordelingsfondet! 

 
Fra hvem   

Avdeling  

Reisens formål 

Årsmøte 2015 

Dato   

 

Fremreise 

Fra sted Tidspunkt Til sted Tidspunkt  

    

 Antall km  

Tilbakereise 

Fra sted Tidspunkt Til sted Tidspunkt  

    

 Antall km  

 

 

Reisemåte og beløp 

 
Flyreise  

Fergebilletter, bompenger eller lignende (angi hva)  

Bussbilletter  

Drosjeregning  

Egen bil: Sum ant. km  X  sats (2,00) =  

Annet  
 

 

 

Reiseregningen skal dokumenteres med billetter etc. og sendes HS-kasserer Innleveringsfrist 1. mai 

2015 

 

Sted, dato Underskrift 

  

 

   

    


