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Til alle avdelinger og utvalg        19.03.2021 
i Norsk Schäferhund Klub 
 
 
 
Representantskapsmøte 2021 
 
I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover § 3-3 innkaller Hovedstyret herved til 
Representantskapsmøtet på TEAMS - Smartdialog 
 
 
Møtet begynner kl. 10.00 lørdag 10. april. Utfordrende å sette møteslutt da det er to mapper 
som skal behandles samt flere innkomne forslag. 
Oppkobling startes fra kl. 0900. 
 
Vi ønsker alle vel møtt til et trivelig og saklig møte. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Schäferhund Klub 
Hovedstyret 
 
Geir Flønes 
Leder 
sign. 
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Medlemsgrunnlag for representantskapsmøtet 2021

Antallet inkl. æresmedlemmer

Avdelingens Antall Antall Endring Antall

navn pr. 31.12.20 pr. 31.12.19 fra året før Endring % delegater

01 Agder 123 96 27 28 % 2

02 Arendal 58 55 3 5 % 1

03 Bergen 163 143 20 14 % 2

05 Finnmark 36 31 5 16 % 1

06 Fredrikstad 129 111 18 16 % 2

07 Grenland 79 66 13 20 % 1

08 Halden 37 66 -29 -44 % 1

09 Hallingdal 29 30 -1 -3 % 1

10 Harstad og omegn 26 25 1 4 % 1

11 Haugaland 52 52 0 0 % 1

12 Hedmark 138 122 16 13 % 2

13 Helgeland 54 58 -4 -7 % 1

14 Indre Østfold 118 116 2 2 % 2

15 Kongsberg 104 93 11 12 % 2

18 Moss/Vestby 59 29 30 103 % 1

19 Møre og Romsdal 70 69 1 1 % 1

20 Nordenfjeldske 237 229 8 3 % 3

22 Oppland 127 122 5 4 % 2

23 Oslo 184 164 20 12 % 2

25 Rogaland 151 145 6 4 % 2

26 Romerike 244 210 34 16 % 3

27 Sarpsborg 107 77 30 39 % 2

30 Tromsø og omegn 78 83 -5 -6 % 1

Totalt 2403 2192 211 10 % 37
Medlemmer under hovedklubb 0 50

Totalt 2403 2242
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STYRE/UTVALG  

Hovedstyret leder Geir Flønes 

Hovedstyret nestleder Rune Gundersen 

Hovedstyret sekretær John-Harald Nymoen (konstituert) 

Hovedstyret kasserer Lisbeth Kvinge 

Hovedstyret styremedlem Arne Kristianstuen 

Hovedstyret  AVL leder (Tommy Oftedal) 

Hovedstyret   

Hovedstyret-varamedlem Tommy Oftedal 

Hovedstyret-varamedlem Christopher Andersen 

Avl medlem Tommy Oftedal 

HBU Rolf Arne Syversen 

HBU medlem Zarif Hamzik 

HBU medlem Kari Strande 

HBU medlem  

HBU medlem  

HBU medlem  

Ordensråd Liv Evjen 

Ordensråd Arvid Strømsvik 

Ordensråd Rolf Mangerud 

Ordensråd Johnny Johnsen 

Revisor Knut Brekke 

Vara-revisor Toril Bjerke 

Æresmedlem Liv Evjen 

Æresmedlem John G Torsvik 

Æresmedlem Rolf Mangerud 

Æresmedlem Johnny Johnsen 

Æresmedlem Tor Aspengren 

Æresmedlem Else Carlsen 

Valgkomite Svein Nilsen 

Valgkomite Johnny Johnsen 

Valgkomite Odd Brattøy 

Valgkomite Magne Henne 
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 STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2021: 

 
 

   

 AVDELINGER REPRESENTANTER VARA   

1 Agder Ingemann Auestad Anita Auestad   

1 Agder Morten Marcussen Kenneth Henriksen   

1 Arendal Tore Larsen Kjell Olav Olsen   

1 Bergen Kai Karlsen Svenn Børre Steinsland   

1 Bergen Espen Fjeldstad Jarle Tjeldstø   

1 Finnmark Karl Otto Ojala Ilone Maria Søderholm   

1 Fredrikstad Grethe Lindahl Mona Søderholm   

1 Fredrikstad Helle Hansen     

1 Grenland Thor Arne Moen     

1 Halden Kristian Larsen     

1 Hallingdal Tine Lunde     

1 Harstad Rita Skogvoll     

1 Haugaland Jan Helge Aske     

1 Hedmark Frode Th. Larsen Jannicken Larsen   

1 Hedmark Bjørn Lie Lisbeth Hyllvang   

1 Helgeland Kenneth Ræstad     

1 Indre Østfold Roy Hesjedal Skjellum Bente Irene Olsen   

1 Indre Østfold Leif Belgen Ann-Cathrin Opsahl-Engen   

1 Kongsberg Mai Lill Strysse Trude Hauge-Iversen   

1 Kongsberg Tanya Lily Voss     

1 Moss/ Vestby Christelle Scott-Winge Øyvind Thorvaldsen   

1 Møre og Romsdal Odd Brattøy     

1 Nordenfjeldske Bjørn Karlsen     

1 Nordenfjeldske Unni Wikstrøm     

1 Nordenfjeldske Hilde Aspaas Eriksen     

1 Oppland Heidi Tokstad Line Hamar   

1 Oppland Linn Heiberg     

1 Oslo Lise U. Kirkemo     

1 Oslo Stig A. Kristiansen     

1 Rogaland Morten R. Larsen     

1 Rogaland Svein Vagle     

1 Romerike Nils Øyvind Andersen Atle F. Olsen   

1 Romerike Kenneth Lysaker Bakke Kari Strande   

1 Romerike Rolf Mangerud Ellen Gjerstad   

1 Sarpsborg Jostein Berndt     

1 Sarpsborg Hilde Christiansen     

1 Tromsø Berit Hansen     

         

1 Hovedstyret Geir Flønes     

1 Hovedstyret Rune Gundersen     

 39 Stemmeberettiget   
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Innhold: 

 Representantskapsmøtet 10. April 2021 

 Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret,  

ønsker representantene vel møtt.  

 Med innkallingen følger: 

       

1.  Saksliste         Side 7 
2.  Hovedstyrets årsberetning      Side 8 
3.  Hovedstyrets regnskap med revisors årsberetning   Side 12 
4.  Hovedstyrets budsjettforslag      Side 17 
5. Avl årsberetning        Side 19  
6.  Hovedbrukshundutvalgets årsberetning    Side 24 
7.  Ordensrådets årsberetning      Side 26 
8.  DU’s årsberetning       Side 27 
9.  Hovedstyrets handlingsplan      Side 28 
10. Hovedstyrets forslag       Side 33 
11. Innkomne forslag 2020       Side 68 
12. Innkomne forslag 2021       Side 80 
13. Terminlister        Side 89 
14. Valg         Side 96 

 
 
 
 

Norsk Schäferhund Klub 
Hovedstyret 

 
 
 

 
Geir Flønes 
Leder 
sign. 
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1. SAKSLISTE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 10. April 2021 
 
1. SAKSLISTE           

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

2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING        
3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING   
4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 
5. AVL ÅRSBERETNING       
6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING     
7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING        
8. DU’S ÅRSBERETNING          
9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN        
10. HOVEDSTYRETS FORSLAG 
 10.1 Organiseringen av Norsk Schäferhund Klub 
 10.2 Lovverk Norsk Schäferhund klub 
 10.3 HS foreslår å endre §1-2 i våre stattutter for avl. 

10.4 Kontingent 
10.5 Retningslinjer for fagansvarlig og utvalg i avlsarbeid innen NSchK 
10.6 Retningslinjer for fagansvarlig og utvalg i brukshundansvarlig innen NSchK 
10.7 HD og AD røntgen i Norge 
10.8 Endring kap.1. Krav til avlsdyret §1-4 og §1-5 
10.9 Endring kap. 4 Brudd på statuttene 
10.10 Endring §3-1-1 Høyeste myndighet på avdelingsnivå 

11. INNKOMNE FORSLAG 2019 
11.1 Fra avd. Bergen 
11.2 Fra avd. Finnmark 
11.3 Fra avd. Finnmark 
11.4 Fra avd. Sarpsborg 
11.5 Fra avd. Oslo 
11.6 Fra avd. Fredrikstad 
11.7 Fra avd. Hedmark  

12. INNKOMNE FORSLAG 2020 
12.1 Fra avd. Sarpsborg 
12.2 Fra avd. Sarpsborg 
12.3 Fra avd. Romerike 
12.4 Fra avd. Fredrikstad 
12.5 Fra avd. Fredrikstad 
12.6 Fra avd. Nordenfjeldske 
12.7 Fra avd. Agder 

13. TERMINLISTER 2021 
Terminliste utstilling/kåring i 2021 
Terminliste bruks/HBU i 2021    

14. VALG 
14.1 Valgkomiteens innstilling       
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2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2020 
 

Hovedstyret har i 2020 bestått av: 
 

Leder:     Geir Flønes 
Nestleder:      Rune Gundersen 
Konstituert brukshundansvarlig:  Rolf A. Syversen  
Konstituert avlsansvarlig:   Tommy Oftedal  
Sekretær:    
Konstituert sekretær:       John Harald Nymoen 
Kasserer:     Lisbeth Kvinge  
Styremedlem:    Arne Kristianstuen  
Varamedlem:    Christopher Andersen 
Varamedlem:     Tommy Oftedal  

 
 

 
SAMARBEID HS 
Året 2020 går inn i historien som et annerledes år. Grunnet den pågående pandemien har det 
vært meget utfordrende å få gjennomført de planer vi hadde tenkt dette året. 
Til tross for denne pandemien så har det i perioden blitt avholdt 19 styremøter 2 av 
hovedstyremøtene har vært samlingsmøter på Gardermoen, resten av møtene har foregått via 
Teams. Det har vært ønskelig fra HS side å ha flere samlingsmøter, men med bakgrunn i den 
ustabile situasjonen vi har, så her ikke det latt seg gjennomføre. Samarbeidet i HS har fungert 
utmerket, og det samme gjelder samarbeidet med HBU. 
 
HBU ved Rolf Syversen representerte HS ved NM IPO/SL og SPH på Romerike. 
 
Grunnet den pågående pandemien har ikke HS vært representert på andre arenaer, da 
arrangementer i både inn og utland ble avlyst. 
 
 

ØKONOMI  

Klubbens økonomi er meget god og vi kan vise til et resultatregnskap med stort overskudd. 
Dette skyldes momskompensasjon og kompensasjon for Covid 19 tiltak, på den andre siden 
manglende innkjøp til avlyste arrangement. 
 
Det er gledelig å se at nesten samtlige avdelinger har økt medlemsmassen i 2020 med totalt 
over 200 nye medlemmer i forhold til året før. 
 
Også i år viser det seg at enda flere oppdrettere benytter seg av muligheten HS gir ved å sponse 
medlemskap for nye valpekjøpere. Av en tilvekst på 70 stk. i 2020 er fortsatt 48 stk. med oss 
videre i 2021. 
 
HS har i 2020 satset mer på PR og reklame med Finn klikk og fortsatt annonsering i Hund & 
Fritid, noe vi vil fortsette med inntil videre. 
 
Vi viser for øvrig til regnskap med noter. 
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NORSK VINNER / NM LP 
 
Norsk Vinner skal være vår festhelg, hvor vi ønsker at flest mulig med vår rase møtes til 
konkurranser samt felles hygge. I 2020 måtte vi dessverre avlyse da fokus på helse kommer 
først. Vi satser på at vi kan få gjennomført dette som planlagt i 2021.  
 

NM BRUKS 
Vi viser her til HBU’s årsberetning. 
Vi gratulerer årets Norgesmestere. 

 

AVDELINGENE 
HS har hatt et godt samarbeid med avdelingene. 
Vi har også i år bistått både avdelinger og enkeltmedlemmer med problemløsninger.  Det er 
meget gledelig at mange av våre avdelinger har klart å gi medlemmer et tilbud igjennom året. 
Stor kudos til dere alle.   
  
Det er med stor glede og begeistring at flere og flere av klubbens oppdrettere benytter seg av 
klubbens vervetilbud til nye valpekjøpere med gratis medlemskap. Dette er en gavepakke til 
avdelingene og våre aktive oppdrettere med tanke på nye og flere medlemmer.   
 
UNGDOMSARBEID 2020  
Sesongen 2019-2020 er avsluttet, og vi jobber med å komme oss videre. Året har bydd på flere 
utfordringer. Å skulle arrangere samlinger med deltakere på tvers av landet, og ta hensyn til 
lokale, regionale, og nasjonale tiltak. Det betyr dessverre at ungdomsarbeidet i NSchK har vært 
skadelidende under den nasjonale dugnaden.  
 
Det ble satt opp to samlinger i fjor, en på førsommeren og en på høsten. Den første samlingen 
skulle gå av stabelen hos avd. Nordenfjeldske i forbindelse med deres sommer-utstilling. Den 
andre samlingen skulle avholdes hos avd. Romerike. Begge arrangementer ble dessverre et 
offer for pandemien.  
 
Vi har heldigvis noen lyspunkter fra fjoråret. Det ble gjort mange gode prestasjoner av 
ungdommer, spesielt på utstillingsfronten. På en helg kom det inn resultater på utstilling 
arrangert hos tre forskjellige avdelinger. Det er kjempegøy at ungdommene klarer å være så 
slagkraftige at de viser seg frem i hele landet!  
 
Det er gjort flere forsøk på å fornye utseendet til gruppen. Det er lagd en egen FB-gruppe for 
ungdommene, der de kan dele prestasjoner og hva de føler for. Siden er også brukt av 
undertegnede for å gi ungdommene forskjellige utfordringer gjennom pandemien. Det er 
planlagt endringer på klesfronten, for å øke profilering og promotering. Sist, men ikke minst er 
brukt tid å finne muligheter for å avholde samlinger i 2021.  
 
Vi hadde to vinnere i fjorårets handler konkurranse. Pernille Larsen avd. Hedmark vant eldste 
klasse, og Anine Ludvigsen vant yngste klasse. Totalt var det fem ungdommer som sendte inn, 
en liten økning fra året før. 
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SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER  
 
 
NKK 
Vi har også i 2020 hatt en god dialog med NKK, og med flere møter med juridisk avdeling.   
Vi har adressert flere utfordringer og spørsmål ovenfor NKK som både HS, medlemmer og 
avdelinger har hatt. Har stort sett fått svar på det meste, men fortsatt noen utfordringer som 
NKK må bruke mer tid på. 
Vi hadde ett medlem som var med i Brukerutvalg for IT (BIT) i NKK. Dette ble nedlagt i 2020. 
NKK fikk ett lån av NSchK på 50,- per medlem. Dette utgjorde 112 100,-. 
 

WUSV / SV 
Klubben mottar jevnlig informasjon fra WUSV / SV og alle offisielle e-poster blir fortløpende 
lagt ut på vår hjemmeside.  
 
 
TIDSSKRIFTET 
Redaksjonen har i 2020 bestått av Annett Bäck. Hovedstyret takker for hennes store innsats    
og engasjement gjennom året. Det er utgitt 4 nummer i 2020. 
 
Noen avdelinger og enkeltpersoner har bidratt med resultater, bilder og artikler, noe vi setter 
stor pris på, og er helt avgjørende for å kunne opprettholde kvaliteten på tidsskriftet.  
Vi oppfordrer avdelingene og enkeltpersoner til å bli flinkere med å sende inn bilder og referat 
til bladet. Helst så snart som mulig, for å få beholdt noe av nyhetsverdien.  
 
Bladet kan også leses digitalt og den digitale versjonen ligger på klubbens hjemmeside.  
Tusen takk til sponsorer og annonsører i 2020.  
 
 
WEBSIDEN/ SOSIALE SIDER 
Siden oppstart av den nye hjemmesiden 22/10-19 har vi hatt 25 401 brukere på hjemmesiden, 
med 159 067 sidevisninger. Norge står for 89,77% av besøkende, med resten av Skandinavia 
følgende etter.  
De 5 mest besøkte sider er Valpelistene, Oppdrettere, Siste nytt, HS referater og terminlister. 
 
Hjemmesiden er levende og vi henviser ofte nye, og de som vil vite mer om vår rase dit. Men vi 
har samme utfordringer som bladet «Schäferhunden», nevnt i tidligere beretninger. Vi er 
avhengig av avdelinger og medlemmer for å få informasjon vi kan distribuere ut til andre 
medlemmer. 
 
Det er 4338 brukere som har kommet til oss via reklamen vi har på Finn.no. 
 
Vi har ett interaktivt kart over alle avdelinger og en terminliste på Google, med alle våre 
avdelingers arrangementer. Denne kan også lastes inn på deres egen Google konto. 
 
På vår Facebook side har vi 1560 følgere. HBU har 992 følgere. 
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SPONSORER 
Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2020. Samarbeidet har vært meget godt. 
Royal Canin bidro med utstyr og premier i forbindelse med, NM IPO og NM bruks. Selskapet har 
også bidratt økonomisk i løpet av året. 
 
Avtalen er fornyet og gjelder ut 2021. 
 
HS sier seg meget godt fornøyd med støtten og innsatsen fra Royal Canin Norge AS i løpet av 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
Geir Flønes   Rune Gundersen John-Harald Nymoen  
sign    sign   sign    
 

       
Christopher Andersen     Lisbeth Kvinge  Arne Kristianstuen Tommy Oftedal 
sign    sign   sign   sign 
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3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatregnskap 2020 Norsk NM,VM Sølen Totalt Totalt

Konto Inntekter Vinner Bruks, HBU HBU AVL Tidsskrft HS 2020 2019

3060 Annonser tidsskrift 34 500     34 500       47 300       

3070 Annonser katalog NV -              7 500         

3075 Stands NV -              3 000         

3110 Salg kataloger, loddsalg -              26 983       

3120 Fårehunden 11 350       11 350       13 045       

3600 Medlemskontingent 415 111     415 111     386 962     

3610 Startkontingenter NV/IGP-NM 1 1 688       1 688         82 473       

3640 Juniorsponsing 1 6 314         6 314         -              

3650 Inntekter kurs/deltakeravgift 2 167 357   167 357     163 675     

3660 Avlskåringer/DNA-kit 17 650   17 650       14 000       

3710 Natur og miljø Studieforbundet 37 300     6 400         43 700       52 200       

3730 Sponsormidler Royal Canin 25 000       25 000       30 000       

3780 Bjerke I.L. 30 000       

3800 Momskompensasjon 72 040       72 040       66 206       

3805 Kompensasjon Covid 19 tiltak 132 300     132 300     6 500         

3900 Portofordeling tidsskrift 110 852   110 852     98 989       

Kreditering utgifter tidligere år -5 006        -5 006        102 520     

1 688       -             204 657   17 650   145 352   663 509     1 032 856 1 131 252 

4110 Innkjøp  premier, NV og NM 12 199      12 199       54 824       

4120 HS gaver og utmerkelser 28 424       28 424       26 035       

4130 Ekstra startnummer NV 14 911     14 911       -              

5510 Dommer/-instruktørkostnader 3 200        63 300     66 500       97 264       

6300 Leie lokaler/ bane 7 800       7 200         15 000       16 840       

6430 Leie, innkjøp utstyr 4 318      4 318         24 792       

6550 Kjøp og drift av datasystemer 3 2 873      1 180       20 396       24 449       34 765       

6560 Kontorrekvisita 1 172      4 046         5 217         7 839         

6820 Trykking katalog NV/div. materiell -              28 044       

6840 Trykking ,"Schäferhunden" 133 987   133 987     129 332     

6860 Møter, kurs, oppdatering 4 41 787       41 787       52 694       

6865 Deltagelse på stands NKK -              17 737       

6940 Porto Schäferhunden, HS, AVL 1 235      136 919   2 014         140 168     129 373     

7017 Juniorer 2017/2018 -              -              

7120 Kostnader VM-lag -              -              

7140 Reisekostnader 8 733        8 400       13 942       31 075       88 607       

7210 Aktivitetsavgift NKK -              540             

7300 Oppdretter-medlemsverving 15 537       15 537       12 760       

7320 Reklamekostnader 5 110 473     110 473     34 625       

7360 Representasjon og gaver 2 610        2 318       3 806         8 734         6 125         

7600 Richterfreigabe SV 3 028       3 028         4 407         

7700 WUSV, medlemskontingent 21 355       21 355       18 447       

7710 Representantskapsmøte-no show 82 885       82 885       135 742     

7720 Hotell, opphold/ ved arrangement 75 948     75 948       166 259     

7730 Div, kostnader v/arrangement 1 906        699           2 605         35 122       

7770 Bank og kortgebyrer 205           1 073         1 278         1 925         

7800 Avskrivning  fordringer 3 000         3 000         -904           

17 939     28 648      158 670   9 598      272 086   355 937     842 878     1 123 193 

8040 Renteinntekter/Renter lån NKK 3 936         5 310         

Resultat -16 250    -28 648     45 987     8 052      -126 734 307 572     193 915     13 369       

Budsjett 2020 -21 000 -69 000 11 100 7 500 -130 000 95 800 -101 600

N
o

te
r

Sum inntekter

Kostnader  

Sum kostnader
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Noter til regnskapet 2020

1 Startkontingent Norsk Vinner

Er i sin helhet tilbakeført deltagerne med unntak fra kr 1.688 som vi ikke har funnet 

opphavet til - og kr 6.314,- - donert fra startkontingent til juniorsponsing.

De som har sponset juniorene er:

Merethe Andersen, Rune Gundersen, Uta Horn, Bjørn Lundberget, Sølvi Nordstrand,

Bente Irene Olsen, Nina Røstad, Svenn Børre Steinsland, Terje Vehus og

Tanya Lily Brekke Voss.

Tusen takk til dere alle!

2 Sølenkurs

kr 116.462 deltakeravgift

kr   50.895 Innbet. mat deltakere, utleie av storhytte

kr 167.357

3 Kjøp og drift av datasystemer

Abonnement SV-DOxS, Adobe, WinSiS, regnskapsprogram og hjemmesiden

4 I sin helhet HS-møter

5 Reklamekostnader

kr   22.500 Redaksjonelt arbeid Krink TV/Rebox Fokus AS

kr   31.250 Helårsannonsering Hund & Fritid

kr   56.723 Finn klikk 2020

kr 110.473

Alt i kolonnen under HBU vedr, IGP-NM
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Norsk Schäferhund Klub

Org.nr. 983 992 811

Årsregnskap 2020

Balanse pr. 31.12 Noter 2020 2019

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

1390 Langsiktig utlån til NKK 112 100               

Omløpsmidler

Fordringer og bankinnskudd

1510 Kundefordringer 1 64 543                 89 155                 

1700 Forskuddsbetalte kostnader 2 14 955                 20 105                 

1930-1980 Bankinnskudd 3 1 132 899             917 347               

Sum omløpsmidler 1 212 397             1 026 607             

Sum eiendeler 1 324 497   1 026 607   

Egenkapital

Opptjent egenkapital

2050 Annen egenkapital, inkl. årets resultat 4 1 205 567             1 011 652             

Sum egenkapital 1 205 567             1 011 652             

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2410 Leverandørgjeld 5 118 929               14 955                 

Sum kortsiktig gjeld 118 929               14 955                 

Sum egenkapital og gjeld 1 324 497   1 026 607   

Fet, den 27.02.2021

Styret i Norsk Schäferhund Klub 

leder  nestleder kasserer

Geir H. Flønes Rune Gundersen Lisbeth Kvinge

Sign. Sign. Sign.

sekretær styremedlem styremedlem

John-Harald Nymoen Arne Kristianstuen Tommy Oftedal

Sign. Sign. Sign.
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Norsk Schäferhund Klub

Org.nr. 983 992 811 

Noteopplysninger til årsregnskapet 2020

Note 1 Kundefordringer

Kundefordringer er i all hovedsak avdelinger, samt

utfakturering av siste Schäferhunden

Note 2 Forskuddsbetalte kostnader

Visma Mamut regnskapsprogram 2021 14 955kr        

Sum 14 955kr        

Note 3 Bankinnskudd, spesifisert

1930 Bank DNB 1503.48.17437 Plasseringskto 708 746kr       

1940 Bank DNB 1503.95.09005 Juniorkto 14 394kr        

1970 Bank DNB 7874.05.75030 HS 309 736kr       

1975 Bank DNB 1503.20.07993 HBU 6kr                

1980 Bank DNB 1503.19.55049 Jubileumskonto 100 017kr       

Sum 1 132 899kr    

Note 4 Egenkapital

Annen Sum

egenkapital

Pr. 01.01.2020 1 011 652kr    1 011 652kr    

Årets resultat (overskudd) 193 915kr       193 915kr       

Pr 31.12.2020 1 205 567kr    1 205 567kr    

Dommerfond er inkludert i annen egenkapital med kr 182.900, samme som i 2019

Note 5 Trykking og porto Schäferhunden 04-2020 kr 67.708,-,  

annonsering i Hund og Fritid i 2021 kr 31.250,- og Finn klikk desember.



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2021 
 

16 
 

REVISJON 
 

 
 
 



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2021 
 

17 
 

 4. HOVEDSTYRETS BUDSJETT 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til budsjett 2021 Norsk NM,VM Sølen Totalt Resultat

Konto Inntekter Vinner Bruks, HBU HBU AVL Tidsskrft HS 2021 2020

3060 Annonser tidsskrift 70 000     70 000       34 500        

3070 Annonser katalog NV 6 000       6 000         -               

3075 Stands NV 7 000       7 000         -               

3110 Salg kataloger, diverse 30 000     30 000       -               

3120 Fårehunden 20 000       20 000       11 350        

3600 Medlemskontingent 1 465 500     465 500     415 111      

3610 Startkontingenter NV 2 90 000     90 000       1 688           

3630 Startkontingent IGP-NM 12 000      12 000       -               

3640 Juniorsponsing -              6 314           

3650 Inntekter kurs/deltakeravgift 12 000      156 100   168 100     167 357      

3660 Avlskåringer/DNA-kit 20 000   20 000       17 650

3710 Natur og miljø Studieforbundet 14 000      35 000     15 000       64 000       43 700

3730 Sponsormidler Royal Canin 5 000       20 000       25 000       25 000

3780 Bjerke I.L. 30 000     30 000       0

3750 Støtte til premie NV/IGP-NM 15 000     5 000        20 000       0

3800 Momskompensasjon 70 000       70 000       72 040

3805 Kompensasjon Covid 19 tiltak 132 300

3810 Midlertidige inntekter 3 8 000         8 000         0

3900 Portofordeling tidsskrift 100 000   100 000     110 852

3920 Andel kostnader representantskapsmøte 110 000     110 000     0

Kreditering utgifter tidligere år -5 006

183 000   43 000      191 100   20 000   170 000   708 500     1 315 600 1 032 856

4110 Innkjøp  premier, NV og NM 55 000     5 000        60 000       12 199        

4120 HS gaver og utmerkelser 17 000       17 000       28 424        

4130 Div. innkjøp 15 000       15 000       14 911        

5510 Dommer/-instruktørkostnader 4 18 000     15 000      81 000     114 000     66 500        

5520 Videreutdanning dommere/instr.tører5 20 000      110 000     130 000     -               

6300 Leie lokaler/ bane 4 000        14 000     7 200         25 200       15 000        

6430 Leie, innkjøp utstyr-varehenger 60 000       60 000       4 318           

6550 Kjøp og drift av datasystemer 6 25 000       25 000       24 449        

6560 Kontorrekvisita 2 000       2 500      2 500         7 000         5 217           

6820 Trykking katalog NV/div. materiell 30 000     30 000       -               

6840 Trykking ,"Schäferhunden" 130 000   130 000     133 987      

6860 Møter, kurs, oppdatering 7 60 000       60 000       41 787        

6865 Deltagelse på stands 20 000       20 000       -               

6940 Porto Schäferhunden, HS, AVL 5 000      130 000   5 000         140 000     140 168      

7017 Juniorer 2017/2018 -              -               

7120 Kostnader VM-lag/universalsieger 8 35 000      35 000       -               

7140 Reisekostnader 10 000     25 000      10 000     50 000       95 000       31 075        

7210 Aktivitetsavgift NKK 1 000        1 000         -               

7300 Oppdretter-medlemsverving 9 23 400       23 400       15 537        

7320 Reklamekostnader 80 000       80 000       110 473      

7360 Representasjon og gaver 3 000       1 000        2 000       5 000         11 000       8 734           

7600 Richterfreigabe SV 4 000       2 000        6 000         3 028           

7700 WUSV, medlemskontingent 20 000       20 000       21 355        

7710 Representantskapsmøte 140 000     140 000     82 885        

7720 Hotell, opphold/ ved arrangement 10 60 000     10 000      71 000     20 000       161 000     75 948        

7730 Div, kostnader v/arrangement 10 000     4 000        2 000       5 000         21 000       2 605           

7770 Bank og kortgebyrer 3 000         3 000         1 278           

7800 Avskrivning  fordringer -              -              3 000           

192 000   122 000    180 000   7 500      260 000   668 100     1 429 600 842 878      

8040 Renteinntekter/Renter lån NKK 4 000         3 936           

Resultat -9 000      -79 000     11 100     12 500   -90 000    40 400       -110 000   193 915      

N
o

te
r

Sum inntekter

Kostnader  

Sum kostnader
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Noter til budsjett 2021

I budsjettet for 2021 har vi lagt til grunn tilnærmet samme aktivitetsnivå som i budsjettet fra 2020

Vi ser for oss et noe høyere medlemstall enn fjoråret, og ser også at flere oppdrettere

gjør bruk av den gunstige avtalen om medlemsverving.

Note 1 - 3600 Det er lagt til grunn 2.450 medlemmer, en liten økning fra fjorårets medlemstall (2.403)

 2.450 x 190,-= 465.500,-

2 - 3610 Holdes på nivå med fjoråret.

3 - 3810 Midlertidig utlegg for Freigabe, tyske dommere hos avdelingene

4 - 5510 Honorar tyske dommere NV, dommere NM, instruktører og figuranter

5 - 5520 HS vil i år avholde en dommersamling, samt avholde et nytt dommerkurs og 

videreutdanne de dommerne vi allerede har. HBU vil utdanne nye og videreutvikle

eksisterende figuranter

6 - 6550 Win-Sis, regnskapsprogram og hjemmesider og ab. Adobe

7 - 6860 3 HS-møter, samt et fellesmøte

8 - 7120 VM-lag sponset med kr 3.000 pr. deltaker + lagleder/resten til Universalsieger

9 - 7300 HS sponsing av verving nye medlemmer, grunnkontingent til NKK kr 234 x 100 = 23.400

10 - 7720 Hotell Norsk Vinner, hotell NM, overnatting under Sølenuka

Det er avsatt kr 250.000 på egen jubileumskonto til vårt jubileum i 2022
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5. AVL - ÅRSBERETNING 2020 
 
Avlsarbeidet har bestått av følgende: 
 
Tommy Oftedal                          Avls ansvarlig 
Mona Søderholm                         Avls sekretariat 
Ann-Cathrin Opsahl Engen        Avls sekretariat  
 
 
Som en konsekvens av vedtaket som ble fattet av rep.møtet 2019, og den 
bestillingen/mandatet HS fikk om å se på ny organisasjon til neste rep. møte har vi opplevd litt 
oppstartsproblemer som f.eks. innhenting av nødvendig informasjon vedrørende kåringer.  
Vi måtte blant annet lage en helt ny oversikt over kårede dyr, da oversikten i 2018/19 var 
særdeles mangelfull, men vi har nå begynt og få kontroll på de fleste punkter.  
Vi ser med bekymring på den negative utvikling på fri-rønget dyr, sammenlignet med tidligere 
år. 
Vi ønsker også å få kartlagt schäferhunden mentale helse i samarbeid med HBU, som mål å få 
kartlagt status. 
Vi ønsker også å få sammenfattet alle kåringsresultat for å belyse positiv og negativ utvikling i 
samarbeid med kåringsdommere.  
Samarbeidet mellom Avl og HS har vært bra. 
 
 
Nytt av året: 

 

• Vi har i 2020 hatt jevnlig dialog med WUSV og SV  

- Saker som er blitt diskutert og hvor vi blitt involvert: 

- FCI vs WUSV konflikten som gjelder registrering av stamtavler for hunder født etter 

01.05.2018 og våre utfordringer knyttet opp til dette. Det foreligger nå en dom fra 

retten i Tyskland som gir WUSV medhold i sine krav om at en hundeorganisasjon 

ikke har anledning til å ikke anerkjenne en annens stamtavle så lenge grunnlaget er 

det samme. 

- Tysk Wesentest opp mot Norsk Karakter test, Karakter testen er nå godkjent som 

mental test i Tyskland på lik linje med svensk MH test, dette vil se att en kan delta på 

utstillinger etc i Tyskland med K-test, men den er ikke pdd godkjent for avl i 

Tyskland, dette jobbes det videre med.  

- Samarbeid med WUSV, som følge av korona situasjonen som oppstod i 2020 og 

NKKs påfølgende økonomiske problemer hvor en konkurs var et reelt utfall, ble det i 

HS besluttet att en skulle undersøke mulighetene for Norske oppdrettere og kunne 

få de samme tjenestene som NKK bidrar med hos en annen aktør, vi sjekket opp 

flere muligheter og etter en vurdering kom vi frem til att et tettere samarbeid med 

WUSV/SV var den mest fornuftige løsningen, vi har nå etter flere møter med WUSV 

fått aksept for å utarbeide en avtale mellom NSchK og WUSV, denne avtalen har 

som utgangspunkt att våre medlemmer skal kunne få følgende tjenester utført av 

WUSV/SV: 
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1. Registrering av hunder og kull og utstedt Tyske stamtavler 

2. HD / AD avlesning i Tyskland hvor bildene er sent inn av Norske veterinærere 

som er godkjent av NSchK  

3. Norsk K-test godkjent som fullverdig alternativ til Tysk Wesentest 

4. Prøver og resultater gjennomført / oppnådd i Norge vil bli godkjent og få 

samme status i WUSV som om disse ble tatt i Tyskland så lenge resultatene er 

oppnådd for en WUSV/SV godkjent dommer  

5. NSchK forplikter seg til å innføre WUSV sitt regelverk for avl, noe vi allerede 

er gjennom dagen medlemskap  

• Standardisering av Tysk mønster. 

• Planlegging av nytt dommerkurs og dommerseminar for klubbens dommere 

- 2 dommere fullførte sin dommer utdannelse i 2020  

- Vi besluttet grunnet Covid 19 og utsette ny dommerutdannelse  

• Saksbehandling og svar på spørsmål fra våre medlemmer 

- Vi har mottatt flere henvendelser ang Indexkrav 

- Vi har hatt flere tlf. / e-poster om avlskrav (ca 1 gang pr uke) 

- Vi har mottatt flere henvendelser rundt generelt hundehold, kjøp av valp, røntgen 

NKK vs SV. 

• Valpeliste  

- Vi har i 2020 erfart att flere benytter seg av Valpelisten og vi er følger med på 
utviklingen av dette. Vi minner om at dette er ett krav i våre avlstatutter og vi 
kommer til å følge opp dette fremover. 

• Avlsgodkjente og kårede hunder 

- Vi har i 2020 fått oversikt over kårede hunder, fortsatt ser vi at vi har forbedrings 

potensiale her og det vil i 2021 bli et fokus område. 

• Terminlister 

- Kvaliteten på søknadene fra avdelingene om å avholde utstillinger og kåringer, var 

av varierende kvalitet. Dette gjorde jobben utfordrende. Vi ser på muligheten for å 

opprette web løsning for dette. I den situasjonen Norge befant seg i, var vi fleksible 

med flytting av arrangement. 

• Dialog med WUSV ang FCI / WUSV konflikt 

- Vi har vært i jevnlig i dialog med WUSV for å få status på konflikten mellom FCI og 

WUSV. Vi har flagget våre utfordringer gjennom WUSV director group. 

- Vi har mottatt oppdatert regelverk fra WUSV. Regelverket har en overgangsfase på 5 

år, og det er forventet at alle medlemsland har gjennomført dette innen utgangen 

av 2025.  

Slik vi kan se det er vi ajour med de fleste kravene, WUSV har satt et minimumskrav 

til avl, men det er viktig å påpeke at dette forhindrer ikke medlemslandene å ha 

strengere krav. 

Følgende må vi se nærmere på: 

1. DNA registrering. 

2. Alder på tispe ved avl. 
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3. Kvalitetsrøntgen på avls-hanner i Norge ved mer enn 30 kull. 

4. Maks antall innlands- og utlands-parringer for hanhunder i forhold til 

populasjon i Norge per år. 

 

 

 

• Dommere Norsk vinner 2020 

- Vi hadde invitert følgende dommere til å dømme Norsk Vinner og disse har takket ja: 

Hannhunder over 12mnd: Lothar Quoll 

Tisper over 12mnd: Joachim Stiegler 

Hann Valper: Arvid Strømsvik 

Tispe Valper: Kjell Pollestad 

• Oversikt over hanhunder brukt i avl i Norge 

- Vi har i flere nummer av Schäferhunden publisert statistikker og tilbakemeldingene 

er positive så dette vil vi fortsette med i 2021 

 

LD-utstillinger  
Ingen LD utstillinger i 2020.  
 
 
Norsk Vinner  
 
Påmeldinger 
 

Norsk 

Vinner  

NV 

2020 

NV 

2019 

NV 

201

8 

NV 

2017 

NV 

2016 

NV 

2015 

NV 

2014 

NV 

2013 

Totalt Avlys

t 

207 205 236 233 157 174 155 
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Statistikker 2020 
 

 
 
Hannhunder til avl i Norge:  

 
 
AD utvikling:  

 
 
 
 

Antall kull / avkom  født i 2020 registrert i NKK

Ant. kull Tisper Hann Sum Snitt pr kull

Normalhår Medl. NSchK 105 283 299 582 5,5

Langhår Medl. NSchK 14 26 46 72 5,1

Normalhår Ikke medlem 29 89 91 180 6,2

Langhår Ikke medlem 6 19 20 39 6,5

Import 8 7 15

Total 154 425 463 888

Mest brukte hannhunder i NSchK 2020  (4 kull eller mer)

582 Ant kull Tsper Hann Sum Snitt pr kull % av total

Falkøen's Vasko 13 28 31 59 4,5 10,14 %

Fynn vom Suentelstein 7 25 19 44 6,3 7,56 %

Hylteland's Akiro 6 18 17 35 5,8 6,01 %

Team Marlboro Uno 5 9 12 21 4,2 3,61 %

Falkøen's Bono 4 11 16 27 6,8 4,64 %

Caspar vom Pendler 4 13 10 23 5,8 3,95 %

Rustøl's Maestro 4 12 10 22 5,5 3,78 %

Abiaga's Octavio 4 5 12 17 4,3 2,92 %

AD statistikk 2016 - 2020

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder)

År Ant. røntget 0 1 2 3 0 1 2 3

2016 300 247 26 11 16 82,3 % 8,7 % 3,7 % 5,3 %

2017 306 258 27 7 14 84,3 % 8,8 % 2,3 % 4,6 %

2018 242 212 13 4 13 87,6 % 5,4 % 1,7 % 5,4 %

2019 349 303 20 6 20 86,8 % 5,7 % 1,7 % 5,7 %

2020 297 261 13 9 14 87,9 % 4,4 % 3,0 % 4,7 %

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder)

År Ant. røntget 0 1 2 3 0 1 2 3

2016 41 36 3 2 0 87,8 % 7,3 % 4,9 % 0,0 %

2017 44 33 4 1 6 75,0 % 9,1 % 2,3 % 13,6 %

2018 58 43 8 3 4 74,1 % 13,8 % 5,2 % 6,9 %

2019 43 35 3 3 2 81,4 % 7,0 % 7,0 % 4,7 %

2020 48 40 4 0 4 83,3 % 8,3 % 0,0 % 8,3 %

Schäferhund (Import)

År Ant. røntget 0 1 2 3 0 1 2 3

2014 63 55 4 2 2 87,3 % 6,3 % 3,2 % 3,2 %

2015 50 40 5 3 2 80,0 % 10,0 % 6,0 % 4,0 %

2016 81 63 9 4 5 77,8 % 11,1 % 4,9 % 6,2 %

2017 64 46 9 5 4 71,9 % 14,1 % 7,8 % 6,3 %

2018 58 49 4 4 1 84,5 % 6,9 % 6,9 % 1,7 %

2019 65 57 4 2 2 87,7 % 6,2 % 3,1 % 3,1 %

2020 58 52 3 0 3 89,7 % 5,2 % 0,0 % 5,2 %
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HD utvikling:  

 

 
 
 
For kårende/ avlsgodkjente hunder i perioden, se www.nschk.no 
 
 
Norsk kåringsdommere/ Tyske kåringsdommere 
Se https://www.nschk.no/dommere-ringsekretaerer-27723s.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HD statistikk 2016-2020

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder)

År Ant. rø. Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri A B C D E A og B Godkjent

2016 313 90 125 60 29 9 215 28,8 % 33,2 % 19,2 % 9,3 % 2,9 % 68,7 % 81,2 %

2017 314 122 111 58 20 3 233 38,9 % 35,4 % 18,5 % 6,4 % 1,0 % 74,3 % 92,8 %

2018 254 63 95 66 25 5 158 24,8 % 37,4 % 26,0 % 9,8 % 2,0 % 62,2 % 88,2 %

2019 350 84 140 99 24 3 224 24,0 % 40,0 % 28,3 % 6,9 % 0,9 % 64,0 % 92,3 %

2020 325 71 119 109 23 3 190 21,8 % 36,6 % 33,5 % 7,1 % 0,9 % 58,5 % 92,0 %

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder)

År Ant. rø. Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri A B C D E A og B Godkjent

2016 42 13 13 14 1 1 26 31,0 % 31,0 % 33,3 % 2,4 % 2,4 % 61,9 % 95,3 %

2017 45 14 15 5 10 1 29 31,1 % 33,3 % 11,1 % 22,2 % 2,2 % 64,4 % 75,5 %

2018 55 10 22 19 2 2 32 18,2 % 40,0 % 34,5 % 3,6 % 3,6 % 58,2 % 92,7 %

2019 43 7 19 12 5 0 26 16,3 % 44,2 % 27,9 % 11,6 % 0,0 % 60,5 % 88,4 %

2020 52 6 18 22 4 2 24 11,5 % 34,6 % 42,3 % 7,7 % 3,8 % 46,2 % 88,5 %

Schäferhund normalhår (Import)

År Ant. rø. Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri A B C D E A og B Godkjent

2017 64 25 26 9 4 0 51 39,1 % 40,6 % 14,1 % 6,3 % 0,0 % 79,7 % 93,8 %

2018 54 19 17 12 6 0 36 35,2 % 31,5 % 22,2 % 11,1 % 0,0 % 66,7 % 88,9 %

2019 78 27 28 17 5 1 55 34,6 % 35,9 % 21,8 % 6,4 % 1,3 % 70,5 % 92,3 %

2020 56 17 21 12 5 1 38 30,4 % 37,5 % 21,4 % 8,9 % 1,8 % 67,9 % 89,3 %

Schäferhund langhår Iimport)

År Ant. rø. Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri A B C D E A og B Godkjent

2017 64 25 26 9 4 0 51 39,1 % 40,6 % 14,1 % 6,3 % 0,0 % 79,7 % 93,8 %

2018 3 0 1 0 1 1 1 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 33,3 %

2019 2 0 1 1 0 0 1 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 %

2020 4 1 2 0 1 0 3 25,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 75,0 % 75,0 %
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6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING 2020 
HBU’s sammensetning  
Rolf Arne Syversen, Zarif Hamzic og Kari Strande  
 
2020 har vært et spesielt år for oss i HBU, med mange avlyste prøver og arrangementer. Vi har 
flyttet, fikset og ordnet for å prøve å få til noen av de planlagte aktivitetene for våre 
medlemmer, og det har vi klart!  
 
HBU har i 2020 planlagt figurantsamlinger, en i nord, en i syd, en i vest og en i øst. Dette lot seg 
dessverre ikke gjøre pga Corona. Vi flytter disse planene til 2021.  
 
Den populære Schäferhunduka på Sølen ble arrangert som planlagt med stor deltagelse. En stor 
takk til instruktører, deltagere og primus motor, Ronny Vestli for en perfekt utført uke. 
 
HBU gjorde klart alt for å få arrangert NM LP på NV med dommere og bane, men måtte avlyse 
grunnet Corona.  
 
NM IPG som var planlagt på Sviland i juni, ble avlyst på grunn av Corona. Vi i HBU mente at vi 
måtte prøve å få til et NM høsten 2020. Det var mye fram og tilbake med blant annet dommere 
og figuranter som skulle komme fra Danmark, men som i siste liten meldte avbud grunnet 
Corona regler.  
Vi klarte å få tak i Dommere og figuranter så vi klarte til slutt å arrangere et NM. Vi er 
takknemlige for at Avd. Romerike og LL Alme tok på seg jobben med å bistå og arrangere både 
NM IPG og IPGFH. Det ble mye ekstra jobb grunnet Coronatiltak for å få arrangert et trygt NM.  
Det var 13 deltagere og med gode tilbakemeldinger om et godt arrangement, ser vi oss veldig 
godt fornøyd. Gratulerer til alle deltagere og spesielt Ingrid Austad som ble Norgesmester. 
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I 2020 har vi også jobbet med å få til et nytt Brukshundprogram i skogsbruks. Dette har vi gjort i 
samarbeid med en del andre raseklubber. Dette har vært en spennende og viktig oppgave og vi 
er spente og stolte av det programmet som nå er test klart. Dette nye programmet vil vi legge 
ut på våre hjemmesider nå i mars 2021. 2021 blir et prøveår slik at ting kan justeres litt før alt 
blir godkjent. Håper dere vil støtte opp om dette tiltaket og vi i HBU håper så mange som mulig 
av dere vil melde dere på disse og andre prøver i 2021.  
 

Husk vår formålsparagraf – En schäferhund er en brukshund! 
 

 
 
 
 
 
Rolf Syversen Zarif Hamzic   Kari Strande 
(sign) (sign)    (sign) 
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7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2020 
 
Ordensrådet har som all annen aktivitet i 2020 hatt et rolig år. De av våre medlemmer som har 
blitt honorert med Fårehunden i 2020 har blitt tildelt denne i årets første måneder. Etter den 
tid har det både hos oss og tydeligvis også i avdelingene vært et stille og rolig år på denne 
fronten. 
Vi minner om at søknader skal innsendes senest to – 2 – måneder før utdeling skal finne sted.  
Søknadene skal inneholde opplysning om når vedkommende ble medlem og historikk om hva 
vedkommende har gjort gjennom tiden. Retningslinjer og lover ligger på klubbens hovedside. 
I løpet av 2020 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse 
æresbevisningene: 
 
 
Fårehunden i sølv:  Ingemann Auestad   avd. Agder 
      Jarle Tjeldstø    avd. Bergen 
    Odd Inge Christensen   avd. Nordenfjeldske 
 
Fårehunden i bronse:  Anett Andersen    avd. Bergen 
    Espen Fjeldstad    avd. Bergen 
    Arne Johan Larsen   avd. Bergen 
    Gro Anita Midtvedt   avd. Bergen 
    Marianne Svendsen   avd. Nordenfjeldske  
    Lene Sølberg    avd. Nordenfjeldske 
    John-Harald Nymoen   avd. Romerike 
 
 
 
 
 
 
Liv Evjen  Johnny Johnsen       Rolf Mangerud  Arvid Strømsvik 
  (sign)                  (sign)                                      (sign)                                          (sign) 
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8. DISIPLINÆRUTVALGETS (DU) ÅRSBERETNING 2020 
 
Disiplinærutvalget har i 2020 bestått av Knut Brekke og Arne Kristianstuen.  
 
2020 har i DU sammenheng ikke i vesentlig grad skilt seg mye ut fra forrige år.  
 
I løpet av året har DU hatt 6 disiplinærsaker, med varierende alvorlighetsgrad. Anbefalingene 
fra DU til HS har vært fra henleggelse til oversendelse NKK for avgjørelse. HS har fulgt DU’s 
anbefalinger.  
 
HS har i flere sammenhenger anmodet DU om å komme med betraktninger av diverse forhold, 
sett opp mot klubben og NKK’s regelverk eller lover, eller grensegangen opp mot Straffeloven. 
De fleste opp mot uttalelser / innlegg på sosiale medier. Flere forhold har vært på grensen av 
hva som kan aksepteres, og med et litt klarere regelverk for hva som tillates på sosiale medier, 
har nok noen tilfeller vært på feil side av regelverket. 
 
 
 
Knut Brekke  Arne Kristianstuen       
  (sign)                  (sign)                                       
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9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN  
 

Hovedstyrets handlingsplan 2019 – 2023 
 
 

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

Strategi forankring Hovedstyrets handlingsplan 2019-2023 Område/nøkkel-
ord/tidspunkt  

2. Profilering av rase 
og klubb 
  

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

Utført 
  
  
  
  
Utført 
  
  
  
  
 
Kontinuerlig 
  
  
  
 
2021 
  
  
  
  
AVL jobber med 
dette kontinuerlig. 
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medlemmer og potensielle nye eiere av 
rasen riktig informasjon om rasens helse og 
utvikling. 
  
Tiltak 2.6 Annonsering/profilering i Hund & 
Fritid. 
 
Tiltak 2.7 Økt profilering av klubbens 
oppdrettere på f.eks. Finn.no. Undersøke 
om det er mulig og hva det koster og 
«kjøpe» plass som anbefaler alle som 
ønsker å kjøpe schäferhund om å gjøre 
dette hos klubbens oppdrettere. Blir linket 
inn til klubbens hjemmeside/valpeliste. 

  

Utført 
  
 
  
Utført  
  
  

3. Organisasjons-
utvikling 
  

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

  

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

4. 
Informasjonsarbeid 
  

Tiltak 4.1:” Schäferhunden” skal ennå i lang 
tid være en prioritert informasjonskanal. 
Det bør settes i gang tiltak for å øke 
annonseinntektene. 
  
Tiltak 4.2: Bladets innhold må appellere til 
alle schäferhund-eiere, også dem som ikke 

Ikke utført 
  
  
  
Kontinuerlig 
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driver med hundesport. Redaktøren må få 
hjelp til stoff som gir et variert innhold. 
  
Tiltak 4.3: En digital versjon av bladet blir 
lagt ut på klubbens hjemmeside. 
  
Tiltak 4.4: Hjemmesiden skal videreutvikles 
og oppdateres. Arbeide med å få på plass 
en aktivitetskalender på hjemmesiden slik 
at det blir enklere å holde seg oppdatert på 
hva som skjer og når. (Utstillinger, prøver, 
tester, frister etc.) 
Avdelingene kan annonsere kostnadsfritt 
på klubbens hjemmeside. 
  
Tiltak 4.5: HS har opprettet en egen 
Facebook profil som skal være et 
supplement til klubbens hjemmeside. 
  
  

  
Utført 
  
  
Utført/kontinuerlig 
  
  
  
  
  
 
 
Utført 

5. Avlsarbeidet 
  

Tiltak 5.1 RAS-dokumentet legges til grunn 
for avlsarbeidet. 
  
Tiltak 5.2 Sette inn tiltak for at flere bruker 
valpelista med blant annet bedre hjelp til 
dem som har problemer med å få lagt inn 
opplysninger. AVL jobber med en enklere 
løsning. 
  
Tiltak 5.3 Det ble satt i gang med 
utdanning av nye eksteriørdommere i 
klubben i 2017. Målet er å starte opp 
utdannelse av nye dommere hvert 2. år. 
Det gir da mulighet for nye søkere. 
  
Tiltak 5.4 Vi planlegger å gjennomføre en 
sentral oppdretterkonferanse i forbindelse 
med NV, samt ved alle LD-arrangement. 
  
Tiltak 5.5 Gjennomføring av 4 LD-
utstillinger. 
  
Tiltak 5.6 Utdanning av flere 
kåringsdommere for norsk og tysk kåring. 
  
Tiltak 5.7 Utdanne flere ringsekretærer og 
skrivere etter tysk mønster. 
  

På hold 
  
  
 
Kontinuerlig 
  
  
   
 
Kontinuerlig 
  
  
  
  
Ikke utført 
  
  
  
Kontinuerlig 
   
Kontinuerlig 
  
  
Ikke utført 
  
 
Kontinuerlig 
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Tiltak 5.8 Korrekte og oppdaterte 
kåringslister. 
  
Tiltak 5.9 Utarbeide DNA rutiner. 
  
Tiltak 5.10 NSchK skal spre generell 
kunnskap om avl og avlsarbeid. Avl skal 
være basert på kunnskap. 
  
Tiltak 5.11 Holde kurs/seminar for 
klubbens eksteriørdommere og 
kåringsdommere. 
  
Tiltak 5.12 Oppdretter seminar. 
  
Tiltak 5.13 Utdanne karaktertest dommere 
og figuranter. 
   

Utført 
  
Kontinuerlig 
  
  
 
2021 
  
  
2021 
  
2021 

6. Brukshund-
arbeidet 

Tiltak 6.1 Legge til rette for at det er flere 
treningsfiguranter ute i avdelingene. 
  
Tiltak 6.2 Utvide tilbudet med kurs for 
hundeførere. Schäferhunduka på Sølen er 
svært populær. Oppfordrer avdelinger til å 
arrangere tilsvarende kurs, med 
støtte/bistand fra HS. 
  
Tiltak 6.3 Få utdannet flere 
ferdselsprøveinstruktører. Her ligger 
kompendiet klart. Her kan alle avdelinger 
søke støtte fra studieforbundet på slike 
kurs. Avdelinger kan også samarbeide med 
å arrangere slike kurs for å få utdannet 
flere. 
  
Tiltak 6.4 Jobber for å få våre dommere 
godkjent i SV. 
  
Tiltak 6.5 Ønsker å få til årlige 
figurantsamlinger. 
  
Tiltak 6.6 Tilrettelegge for 
brukshundaktivitet for våre juniorer i 
samarbeidet med juniorhandlerne. 
  
Tiltak 6.7 HBU skal etterstrebe norske 
dommere og figuranter på våre NM i IPO. 
  

Kontinuerlig 
  
  
Pågående 
  
  
  
  
Pågående 
  
  
  
  
 
  
Pågående 
  
 
Pågående 
  
 
Ikke utført 
  
  
 
Kontinuerlig 
  
  
Kontinuerlig 
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Tiltak 6.8 Øke LP deltakere på landsbasis. 
  
Tiltak 6.9 Sørge for at det nye 
skogshundprogrammet lykkes. 
  
Tiltak 6.10 Mål om at vi stiller fullt lag på 
Universal VM. 
   

2021 
  
  
2021 
  
  

7. Aktiviteter 
  

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

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

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

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

Kontinuerlig 
  
Kontinuerlig 
  
Pågående  
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10. HOVEDSTYRETS FORSLAG 
FORSLAG 10.1 
 

Ny organisasjonsstruktur og stillingsbeskrivelse på vervene  
 

Hovedstyret har sett på organiseringen av Norsk Schäferhund Klub, og mener at dagens 
organisasjon fremstår som litt rigid. Større fleksibilitet for å raskere tilpasse seg de til enhver tid 
gjeldene arbeidsoppgaver vil være en fordel. 
 
I tillegg legges til grunn vedtaket som ble fattet av Rep.møtet 2019, og den 
bestillingen/mandatet HS fikk om å se på ny organisasjon til neste rep. møte.  
I tillegg må HS legge frem revidert instruks for HAR / avlsansvarlig.  Denne må inneholde 
arbeidsoppgaver, antall personer og krav til spesielle kvalifikasjoner for en eller flere i utvalget.  
 
Med den nye foreslåtte organisasjon vil medlemmer i utvalg / komiteer utnevnes av HS, med 
unntak av ansvarlig for bruksarbeid og avlsarbeid som velges inn i Hovedstyret. 
Dette er en struktur som NKK anbefaler og bifalles av HS. Det sikrer større fleksibilitet dersom 
man må bytte ut medlemmer. Man slipper å avholde ekstraordinært rep. møte for å oppnevne 
nye medlemmer til komiteene/ utvalgene, noe som også ville medføre store kostnader for 
klubben. 
 
Organisasjonskartet viser hvordan vi ser for oss NSchK med de vervene vi skal ha. 
Stillingsbeskrivelsen viser hvilke arbeidsoppgaver det forventes av de som skal befeste de 
posisjonene i organisasjonen. 
 
De vervene som skal velges på rep. møte er:  
Leder - Nestleder - Kasserer - Sekretær - Avlsansvarlig - Bruksansvarlig - Styremedlem - Vara - 
Vara. 
Revisor, Valgkomité og Ordensråd velges som tidligere. 
 
Medlemmer i utvalg under Avlsansvarlig og Bruksansvarlig utnevnes av HS. DU utnevnes også 
av HS, da dette er et arbeidsutvalg for HS og rapporterer direkte til dem. (Se også kommentarer 
etter forslag 11.4 og 11.5.)  
Styret utnevner også de som skal sitte i Sekretariatet, PR / Webmaster / Redaktør og Utdanning 
HS står fritt til å utnevne andre komiteer / arbeidsgrupper ved behov, f.eks. 100 års jubileet i 
2022. Hovedstyret utnevner også de som skal sitte i sekretariatet.  
 
Begrunnelsen for at styret skal kunne utvide f.eks. sekretariatet og andre komiteer er etter hva 
som skal gjøres etc. Vi får en mer fleksibel organisasjon som kan raskere tilpasse seg behovet. 
Dette gjør alt mer strømlinje formet, og vi kan på den måten knytte til oss ressurspersoner 
enklere. 
 
I boksen "Sekretariat" vil det være personer med riktig kompetanse og kapasitet til å kunne 
påta seg de oppgaver som blir tildelt fra HS i samarbeide med f.eks. Avlsansvarlig / 
Bruksansvarlig. 
 
HS Norsk Schäferhund klub 
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Stillingstittel: HS Leder Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Være foresatt for styret og styrets medlemmer. 

• Ansvarlig for hele styrets arbeid og framdrift. 

• Fordele oppgaver på en måte som tar hensyn til interesse, kompetanse og kapasitet 
hos det enkelte styremedlem. 

• Følge opp styremedlemmene med hensyn til utførelse av deres arbeidsoppgaver. 

• Følge opp og kontrollere tiltak besluttet på styremøter. 

• Motivere og inspirere styrets medlemmer. 

• Forankre organisasjonens visjoner blant styrets medlemmer og resten av 
organisasjonen. 

• Sørge for at medlemmer får relevant informasjon. 

• Sette opp agenda til styremøtene. 

• Kalle inn til styremøter, evt følge opp sekretær ang innkalling. 

• Forberede og lede styremøtene. Ivareta funksjon som ordstyrer på disse. 

• Ansvar for å forberede og innkalle til årsmøte i henhold til vedtekter. 

• Åpne og avslutte årsmøte. 

• Være organisasjonens kontakt utad. Drive utadrettet virksomhet. 

• Sørge for god kontakt med medlemmer, og skape engasjement 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer, over snittet kompetanse på data og organisasjonsledelse. 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha god kompetanse på pc. 
Bør ha god kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha god kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 

Ekstra notater 

•  
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Stillingstittel: HS Nestleder Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Stedfortreder i leders fravær.  

• Med alle hans oppgaver når han ikke er tilstede 

• Ansvar for andre oppgaver pålagt av leder.  

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer, over snittet kompetanse på data og organisasjonsledelse. 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha god kompetanse på pc. 
Bør ha god kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha god kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 

Ekstra notater 

•  
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Stillingstittel: HS Kasserer Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Betale alt av fakturaer/regninger for HS, AVL og HBU 

• Kontere bilag og føre regnskapet hver måned 

• Utregning av portofordeling etter hvert blad 

• All fakturering til avdelinger, annonsører, abonnenter og andre 

• Fakturering består av portofordeling til avdelingene, annonser i Schäferhunden og 
Norsk-Vinner katalogen, stands under Norsk Vinner 

• Utregning av reisefordeling etter representantskapsmøte, med hotellfordeling og 
fakturering til avdelingene av denne utregningen. 

• Norsk Vinnerregnskap 

• Søke om momskompensasjon til NKK 

• Gjøre endringer i Brønnøysundregisteret 

• Alt vedr. medlemsverving gjennom oppdrettere  

• Purringer med telefoner og alt det medfører 

• Årsregnskap: balanse med noter, resultatregnskap med noter og avdelingsregnskap 
med noter 

• Budsjett 

 
Medlemsregisteret/Bladet Schäferhunden 

• Retter opp i medlemsregisteret og ringer alle som har fått bladet i retur (etter lister 
fra Arne) 

• Medlemskontakt pr. telefon 

• Hjelper med endring av medlemsskap 

• Lager adresseliste til trykkeriet før utsendelse av Schäferhunden 

• Sjekker tilknytninger og kontingentsummer før utsendelse av faktura fra NKK 

 

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer og over snittet kompetanse på data. 
Regnskapskyndig 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha god kompetanse på pc. 
Bør ha god kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 

Ekstra notater 
 

 



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2021 
 

38 
 

Stillingstittel: HS Sekretær Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Behandle all inngående post på post@nschk.no og sortere dette på aktiviteter. 

• Arkivere og logge all e-post for NSchK i Excel. 

• Følge opp inngående post, og purre opp om nødvendig. 

• Bindeleddet i all e-post korrespondanse mellom HS medlemmer og avdelinger. 

• Bindeleddet mellom avdelinger/HS og SV/WUSV mtp Freigabe eller annet. 

• Bindeleddet mellom NKK og HS. 

• Besvare alle e-poster som kommer inn fra medlemmer på en ryddig og saklig måte. 
Innhent evnt kompetanse. 

• ALLE e-poster som sekretær ikke skal ta stand til, skal uansett besvares med mottatt. 

• Sende ut terminlister og følge opp at det kommer inn i hht satt tid. 

• Være den foretrukne referenten på alle HS møter. 

• Bestille hotell, møterom og middager ved behov. 

• Sende ut innkalling og hvem som kommer til Rep. møte. 

• Booking av møterom, hotellrom, luncher og middager til rep. møte. 

• Hjelpe til med å lage rep. mappe. 

• Sørge for at rette vedkommende får bestillingene fra ordensrådet og ærespriser. 

• Lage, laminere og sende ut Ærespriser på hunder mtp utstillingskrav. 

• Informere godt og tydelig til webmaster om hva som skal legges ut på web. 

• Være behjelpelig mot redaktør og bladet Schäferhunden. 

• Sørge for at HS arr blir gjennomført og ha kontroll på alle oppgaver som skal gjøres. 

• Delta på D4A og/ eller andre messer. 

• Delta på møter mellom HS og leverandører/andre aktører. 

• Legge ut nyheter og annet vi foretar oss på FB. 

• Være den som kommenterer andre saker på sosiale medier? Innhent evnt svarene fra 
resten av HS. 

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer og over snittet kompetanse på data. 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha god kompetanse på pc. 
Bør ha god kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha kompetanse i Acrobat Reader. 
Bør ha god kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 

 

mailto:post@nschk.no
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Stillingstittel: HS Styremedlem Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Ansvar for oppgaver pålagt av leder  

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer. 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha kompetanse på pc. 
Bør ha kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 

Ekstra notater 
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Stillingstittel: Avlsansvarlig Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Avlsansvarlig er klubbens valgte person som har det øverste ansvaret for å opplyse våre 
medlemmer om de kriterier som er satt for rasen vedrørende utstilling og avl.  

 

Rolle og ansvar 

• Ha tett dialog med SV/WUSV/NKK ang gjeldende regelverk og jobbe med og få dette 
implementert i våre retningslinjer 

• Gjennom sekretariatet påse at alle kåringer (Norsk / Tysk) blir gjennomført og registrert. 

• Gjennom sekretariatet å påse at alle parringer som blir foretatt av klubbens medlemmer 
er iht klubbens gjeldene regelverk. 

• Gjennom sekretariatet å påse at k-test / Vesenstest blir loggført og registrert når denne 
er godkjent av WUSV. 

• Sette opp sammen med HS utdanning av dommere iht til Norsk Schäferhund Klub og 
WUSV.  

• Sammen med HS utarbeide prioriterings liste av dommere for Norsk Vinner og invitere 
dommere.   

• Delta på WUSV møte under Tysk Vinner sammen med HS leder. 

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
- Imøtekommende 

- Erfaring som oppdretter 

- Kjennskap til nasjonale/ internasjonale blodslinjer  

- Erfaring fra utstilling nasjonalt/ internasjonalt 

- Jobbe for rasens beste 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha god kompetanse på pc. 
Bør ha god kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha kompetanse i Acrobat Reader. 
Bør ha god kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 
 

Ekstra notater 
En bør være hardhudet, da det er/kan være en del tilbakemeldinger på det en gjør frivillig. 
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Stillingstittel: Brukshundansvarlig Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Legge til rette for brukshund aktiviteter 

• Følge opp saker som har med Rik / LP / Skogsbruks 

• Utdanning av nye figuranter 

• Jobbe for utdanning og videreutvikling av figuranter  

• Oppfølging av kurs og utdanning 

• Lede og støtte komitéen 

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer. 

- Imøtekommende 

- Bred erfaring innen brukshundarbeid  

- Kjennskap til nasjonale/ internasjonale regelverk  

- Erfaring fra brukshundarbeid nasjonalt/ internasjonalt 

- Jobbe for rasens beste 

Foretrukket kompetanse 
Bør ha kompetanse på pc. 
Bør ha kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 

Ekstra notater 
En bør være hardhudet, da det er/kan være en del tilbakemeldinger på det en gjør frivillig. 
Legge om til en ny komite struktur: 

• En person til RIK 

• En person til Skogsbruks 

• En person til LP 

• En sekretær 
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Stillingstittel: HS Ungdomsleder Stillingskategori: Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjon: Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Rolle og ansvar 

• Legge til rette for rekruttering og veiledning av ungdommer tilknyttet NSchK. 

• Informerer om saker tilhørende ungdomsarbeidet i klubben, både HS og medlemmer. 

• Påse at arrangementer blir holdt. 

• Holder styr på antall medlemmer og vester. 

 

Kvalifiserings- og utdanningskrav 
Genuint interessert i Schäfer og hjelpe de unge med å lykkes. 
Politiattest 

Foretrukket kompetanse 

Ekstra notater 
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FORSLAG 10.2 
 

LOVVERK NORSK SCHÄFERHUND KLUB 
 

Etter vedtaket på Representantskapsmøtet 2019, om endring av våre lover i samsvar med 
Norsk Kennel Klubs lovmal fra 2017, ble dokumentene innsendt til NKK for godkjenning. 
Vi fikk tilbakemelding om noen rettelser / endringer / justeringer som må vedtas på årets 
Representantskapsmøte, før lovene endelig kan godkjennes av NKK. 
Noe av endringene er pålegg slik at våre lover harmoniserer med NKKs lovmal, mens vi andre 
steder har en viss frihet til å bruke ordlyd som passer best for vår klubb / organisasjon. 
For lettere å kunne se hvor det er endringer, er fjorårets vedtatt lover vedlagt, og forslag til 
endringene er markert. 
 

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB 
Stiftet 1922 

Vedtatt av Representantskapsmøtet, den  6. april 2019. 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]  

  

Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE    
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.  
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er 
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs 
lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). 
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og 
ikke handle motstridende mot disse.    
Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår.   
Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo    

§1-2 FORMÅL    
NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av 

Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl 

skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, 

og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard. 

NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund 

Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med 

omverdenen for å bidra til at schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset 

rase.  

§1-3 DEFINISJONER     
Klubbens organer:      
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Representantskapet 
Ekstraordinært Representantskap 
Hovedstyret  (HS) 
Hovedavlsrådet (HAR) 
Hovedbrukshundsutvalget (HBU) 
Ordensrådet 
Valgkomite 
Avdelingens generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling 
Avdelingsstyre 
Lokallag  

§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING  
NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i 
klubbens lover.   
NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 
lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i 
samsvar med lovmalen.     
 

KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP  

  

§ 2-1 MEDLEMSKAP 

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

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

Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til 

tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg. 

 

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal 

vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en 

schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen. 

 

Definisjoner på medlemskap 

• Hovedmedlem 

• Husstandsmedlem   Familiemedlem 

• Æresmedlem 
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§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP    
Medlemskap i klubben opphører ved:    

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev 

eller e-post ) til klubben   

b) Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7  

 

§ 2-3  MEDLEMSKONTINGENT 

 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 

fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens 

Representantskap 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort. 

 

Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter 

forslag fra HS. 

   
 

§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER     

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner mm gjelder i sin helhet.    
  

KAP. 3 ORGANISASJON  

§3-1 HØYESTE MYNDIGHET    
 Klubbens høyeste myndighet er Representantskapet og avholdes hvert år innen 15. april 

Representantskapet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke 
stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av 
klubben (krever 3/4 flertall)  
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.   
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.   
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et 
forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare 
skal forkastes.  
Alle medlemmer har forslagsrett som må fremmes til avdelingen. Jfr. § 3-1-1   
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§3-2 MØTE OG STEMMERETT  

Møte og stemmerett i Representantskapet har:  
- Representanter for lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100 

medlemmer i avdelingen pr 31. desember foregående år. Max antall representanter for 

en avdeling er 3 

- Avdelingsrepresentanter og vararepresentanter skal være valgt på 

avdelingens generalforsamling. 

- HS leder og nestleder er faste medlemmer av Representantskapet og har 

tale og stemmerett. 

- De øvrige av HS medlemmer og varamedlemmer har møte og talerett, men 

ikke stemmerett. 

- HAR/HBU har møterett, samt talerett i saker underlagt utvalgene. 

- Æresmedlemmer har talerett 

- Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun 

gis til andre valgte avdelingsrepresentanter 

- Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en fullmakt. 

- Avdelingene kan ha observatører, begrenset oppad til antall representanter 

fra avdelingen. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt  

På klubbens Representantskapsmøte og ekstraordinært Representantskapsmøte kan NKK møte 
med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.   
 

§3-3 INNKALLING             
Representantskapets møtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
Hovedstyret publiserer / innkaller avdelingene til representantskapsmøte med minst 3 ukers 
varsel. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på 
klubbens nettsider.   
Forslag til Representantskapsmøtet skal være HS i hende senest 5 uker før 
Representantskapsmøtet avholdes. 
Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 6 uker før møtedato. 
Med innkallelsen skal følge:            

- Saksliste  Dagsorden 

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning  

- Forslag eller saker som avdelingene eller hovedstyret ønsker behandlet.  

- Budsjett for neste år. 

- Forslag til kandidater til valgene. 

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på 

kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare. 

         

§3-4 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER.    
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Representantmøtets oppgaver er å:   

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden 

saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.  

c) Behandle årsberetninger (HS - HAR avlsansvarlig - HBU – Ordensråd)   

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Budsjett for neste år tas til etterretning.  

f) Opprettelse, nedleggelse og sammenslåing av avdelinger  

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

        Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

I tillegg skal alltid stå behandling av kontingent 

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet. (HAR avlsansvarlig -

HBU-Ordensråd) 

i) Velge:  

- Leder for 2 år     

- Nestleder for 2 år  

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år   

- Styremedlem (ansvarlig avl) for 2 år 

- Styremedlem (ansvarlig bruks) for 2 år 

-  1 styremedlemmer for 2 år   

- 2 varamedlemmer for 1 år 

- Medlemmer i sentrale råd og utvalg (HAR-HBU-Ordensråd) for 2 år 

- Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år. Alternativt oppnevne revisjonsfirma 

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

 
  

Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Leder, sekretær, styremedlem og bruksansvarlig styremedlem velges for samme periode. 
Nestleder, kasserer og avlsansvarlig styremedlem for samme, men motsatt av første. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben.  
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.  
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater, eller at 
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater. 
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Forslag fra avdelingene til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen 
senest 6 uker før Rep.møtet. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal 
legges frem for Rep.møtet. 

 

 

  

  

§3-5 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE  
Ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapet, Hovedstyret eller 
minst 20 % av klubbens totale medlemsmasse. Krav om underskrift. Avdelingsstyret opptrer 
ikke på vegne av medlemsmasse i avdeling 
 
Alternativ:  2/3 av avdelingene krever dette.  Avdelingsstyrene må sende dokumentasjon av 
gyldig styrevedtak. 
  
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.     
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 

som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært 

Representantskapsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 

under Representantskapsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinært Representantskapsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag 
til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært 
Representantskapsmøte.   
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært møte. 
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal 
legges med, slik at de er valgbare. 
  

Kap. 4 STYRET 

§4-1 STYRETS MYNDIGHET    

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.   
Dersom et medlem skulle tre ut i perioden, kan suppleringsvalg foretas av HS, i henhold til 
innstilling fra valgkomiteen. 
   

§4-2 VEDTAK OG REPRESENTASJON   
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved 
stemmelikhet er forslaget forkastet.   
Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. 
Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK.  
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Ved nestleders varige forfall avgjør Hovedstyret om det skal innkalles til ekstraordinært 
Representantskaps-møte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende 
styremedlemmer.  
   

§4-3 STYRETS OPPGAVER    

- Lede klubben mellom Representantskapsmøtene    

- Avholde Representantskapsmøte    

- Drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- Gjennomføre beslutninger truffet av Representantskapsmøtet    

- Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer, (HAR avlsansvarlig -HBU-Ordensråd) 

- Oppnevne representant til NKKs RS   

  

  

Kap. 5 REPRESENTANTSKAPSMØTEVALGTE VERV/KOMITÈER   

§5-1 VALGKOMITÈ     
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
verv som skal besettes.    

§5-2 REVISOR    
Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
beretning til representantskapsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med 
kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
Alternativt: Representantskapsmøtet oppnevner revisjonsfirma 
  

  

Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER   

§6-1 LOVENDRINGER   
Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 
flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i 
kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 TOLKING AV LOVENE    
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatoriske som 
følge av medlemskapet i NKK, jf NKKs lover §6-1.    
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§6-3 OPPLØSNING    
For å oppløse NSchK kreves det minst ¾ flertall på ordinært Representantskapsmøte. Vedtaket 
må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.    
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Representantskapsmøte bestemt formål. 
Bestemmer ikke Representantskapsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

§6-4 FLERTALLSDEFINISJONER   
Simpelt flertall (Anvendes ikke i NSchK lovverk) 

• Flest stemmer  

Alminnelig flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller ikke  

Absolutt flertall  (Anvendes ikke i NSchK lovverk) 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller  

Kvalifisert flertall  

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall   

• Blanke stemmer teller  

• Bruk er vedtektsfestet     

  

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler. 

 

§ 6-5 ÆRESMEDLEM 

Hovedstyret eller Ordensrådet kan på Representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente 
medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten 
debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. 

Ordensrådet kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en 
enkeltsak eller på enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 
 
NSchK har 3 ordener; Fårehunden i bronse, Fårehunden i sølv og Fårehunden i gull. 
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LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUB 
                   Vedtatt av Representantskapsmøtet, den  6. april 2019. 

 
Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (avdelingens 
navn) For avdelingene gjelder de av representantskapets vedtatte retningslinjer. 
Kap. 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering. 
 

Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE    
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.  
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er 
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs 
lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). 
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og 
ikke handle motstridende mot disse.    
Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår.   
Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo 

§1-2 FORMÅL    
NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av 

Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl 

skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, 

og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard. 

NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund 

 Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med 

omverdenen for å bidra til at Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset 

rase.  

§1-3 DEFINISJONER     
Klubbens organer:      

Representantskapet 
Ekstraordinært Representantskap 
Hovedstyret  (HS) 
Hovedavlsrådet (HAR) 

Hovedbrukshundsutvalget (HBU) 
Ordensrådet 
Valgkomite 
Avdelingens generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling 
Avdelingsstyre 
Lokallag  
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§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING  
NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i 
klubbens lover.   
NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 
lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i 
samsvar med lovmalen.     
KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP  
  

§2-1 MEDLEMSKAP 

  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.   
  
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs 
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for 
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder 
klubbinternt regelverk og retningslinjer. 
Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse 
fremmes. 
  
Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til 
tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg. 
 
For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal 
vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en 
schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen. 
 
Definisjoner på medlemskap 

• Hovedmedlem 

• Husstandsmedlem   Familiemedlem 

• Æresmedlem 

 
 

§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP    
Medlemskap i klubben opphører ved:    

e) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev 

eller e-post ) til klubben. 

f) Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben.  

g) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 

h) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7  
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§ 2-3  MEDLEMSKONTINGENT 
 
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens 
Representantskap. 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort. 
 
Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter 
forslag fra HS. 
   
 
§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER     

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.    
   

Kap. 3-1 ORGANISASJON  

§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ    
Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. 
februar. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 
av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av 
avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall) 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et 
forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare 
skal forkastes 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling. 
 

§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT  

Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har:  
- Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent, og har vært medlem i minst 3 

uker, har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens Generalforsamling. Alle 

medlemmer over 15 år er valgbare til verv i avdelingen.  

- Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKKs hjemmeside eller annet, 

og har betalt kontingent for inneværende år. Kvittering må fremvises på 

Generalforsamlingen. 

- Det stemmes ved personlig fremmøte.  

Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis Generalforsamlingen 
godkjenner dette. De har ikke stemmerett..  

På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan Hovedstyret møte 
med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.   
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§3-3-1 INNKALLING             
Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med minst 6 ukers 
varsel.  
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens 
nettsider.   
Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før avholdelse av 
avdelingens Generalforsamling 
Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamling 
holdes. 
Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 4 uker før møtedato. 
Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel 
Med innkallelsen skal følge:            

- Dagsorden Saksliste 

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Budsjett for neste år. 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.  

- Valgkomiteens innstiling og evt. andre innkomne forslag til kandidater til 

valgene. 

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på 

kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare. 

         

§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER.    

Generalforsamlingens oppgaver er å:   

j) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede  

k) Godkjenne innkalling.  

l) Godkjenne dagsorden saksliste 

m) Velge møteleder 

n) Sekretæren fører protokoll.   

o) Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag) 

p) Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag) 

q) Budsjett for neste år tas til etterretning 

r) Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1 

s) Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for 

Generalforsamlingen 

t) Velge:  

- Leder for 2 år     

- Nestleder for 2 år  

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år   
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- 1 styremedlem for 2 år 

- 2 varamedlemmer for 1 år 

- Representanter og vararepresentanter til Representantskapet 

- Delegater til NKKs regionsmøte 

- Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år. Avdelingens generalforsamling kan avgjøre om 

revisjonsfirma kan benyttes 

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

- Andre utvalg som måtte være ønskelig. 

- Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer. 

 

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, kasserer og 

styremedlem, og annet år nestleder og styremedlem på valg. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben.  
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt 
Endringsforslag til saker på dagsordenen  sakslisten kan fremsettes under generalforsamlingen, 
dog ikke ved valg 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater eller at 
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater. 
 

Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg. 

Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for orientering. 

 

§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, avdelingsstyret, 
Hovedstyret eller minst 30 % av medlemmene forlanger det.  
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.     
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 

som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinær 

Generalforsamling kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under 

ekstraordinær Generalforsamling, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.   

Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær 
Generalforsamling.   
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært Generalforsamling.   
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal 
legges med, slik at de er valgbare. 
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Kap. 4 STYRET 

§4-1-1 STYRETS MYNDIGHET    

Avdelingsstyret er avdelingens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.     

§4-2-1 VEDTAK OG REPRESENTASJON    
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med 
tilstedeværelse av leder eller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.   
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever det.  
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær 
Generalforsamling eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende 
styremedlemmer.  
    

§4-3-1 STYRETS OPPGAVER    

- Lede avdelingens daglige drift mellom generalforsamlingene.    

- Avholde generalforsamling    

- Drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- Gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen 

- Oppnevne avlskontakt og RIK-ansvarlig for 2 år om gangen.  

- Leder undertegner viktig korrespondanse 

- Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og HS. 

Kasserer fører avdelingens regnskap, som revideres av den valgte revisor hhv 

vararevisor  

All korrespondanse til NKK skal sendes gjennom HS 

 

 

§ 4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG 

Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret. Før 

avdelingsstyrets avgjørelse, skal uttalelse fra Hovedstyret innhentes. 

Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved avdelingens 

generalforsamling. 

Søknaden skal inneholde: 

- Navn på leder 

- Navn på kasserer 

- Sted og grunnlag for etablering 
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For øvrig, se retningslinjer for lokallag 

  

Kap. 5 GENERALFORSAMLINGSVALGTE VERV/KOMITÈER 

§5-1 VALGKOMITÈ     
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør 
fortrinnsvis  ikke sitte i styret. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og 
fremmer forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.  

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som har sagt 
ja til verv, skal legges med, slik at de er valgbare på avdelingens generalforsamling. 
 

§5-2 REVISOR   
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og 
erfaring i regnskapsførsel. 
 
  

  
Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER 

 §6-3-1 OPPLØSNING   

For å oppløse en avdeling kreves det minst fl 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. 
Vedtaket må  
stadfestes av klubbens representantskap. Ved oppløsning av avdeling tilfaller avdelingens 
midler hovedstyret i NSchK. Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene tilbakeføres 
avdelingen.  
 
 
§6-3-2 SAMMENSLÅING AV AVDELINGER  
Dersom 2 eller flere avdelinger ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de respektives 
generalforsamlinger, med krav om 2/3 flertall. Stadfestes av klubbens Hovedstyre, sammen 
med godkjenning av avdelingens nye navn. 
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FORSLAG 10.3 
 

HS foreslår og endre punkt §1-2 I våre stattutter for avl. 
 

Nåværende ordlyd i §1-2:  
§1-2 ALDERSGRENSER 
- Tispe som skal anvendes i avl må ikke pares før fylte 18 måneder. 
- Hannhund som skal anvendes i avl må være fylt 2 år. 
 
 
Ny Ordlyd i §1-2:  
§1-2 ALDERSGRENSER 
- Tispe som skal anvendes i avl må være fylt 20 måneder. 
- Hannhund som skal anvendes i avl må være fylt 24 måneder. 
 
Begrunnelse for Endring: 
Iht WUSVs regelverk for avl, er det ikke lov å avle på ei tispe før fylte 20 mnd, Vi er «pålagt» av 
WUSV å følge deres regelverk for å opprettholde vårt medlemskap i WUSV, det vil si at vi kan 
ikke ha et regelverk som er mildere enn WUSV.  
 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
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FORSLAG 10.4 
 

Kontingent 
 

I henhold til NSchKs lover § 3-4 Representantskapets oppgaver, pkt.g siste linje, er en av 
Rep.møtets oppgaver alltid behandling av kontingent  
 
Hovedstyrets foreslår fortsatt uendret kontingent i kommende år 
 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
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FORSLAG 10.5 

RETNINGSLINJER FOR FAGANSVARLIG OG UTVALG I AVLSARBEID INNEN NSCHK 

§ 1 Avlsarbeid - ansvar  

NSchK har et styremedlem i Hovedstyret med ansvarsområdet avlsarbeid. Vedkommende leder 

et utvalg, hvor medlemmene er utnevnt av HS. HS vurderer til enhver tid antallet medlemmer i 

utvalget, sett opp mot arbeidsoppgaver, prosjekter mm. Medlemmene bør ha særlige 

forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige spørsmål. Fortrinnsvis bør det blant utvalgets 

medlemmer være en eksteriørdommer med kynologikompetanse, og et medlem med god 

innsikt når det gjelder mentalitet. Helst en mentaldommer. Medlem med bred erfaring fra 

oppdrett er også ønskelig. 

Utvalget må ha medlemmer som dekker sekretariatsfunksjonen.  

§ 2 Valg – Utnevnelse 

Avlsansvarlig velges inn av representantskapsmøtet som styremedlem i Hovedstyret for 2 år av 

gangen, med hovedoppgave å lede avlsarbeidet i klubben. De øvrige utnevnes av HS, 

fortrinnsvis med en periode på 2 år. Spesielle forhold eller prosjekter kan medføre at 

funksjonstiden kan variere. 

§ 3 Arbeidsområder / ansvar  

Avlsansvarlig med utvalget har følgende hovedansvar:  

• Hovedansvar for avlsarbeidet i NSchK 

• Være HS’ fagpersonell i avlssaker 

• Ajourføre avlstatuttene og regelverk, og påse at disse blir fulgt. 

• Føre statistikker ang. avl, og legge dette ut på hjemmeside / «Schäferhunden» 

• Være rådgivende om avl 

• Ajourføre avlskåringer og avlsgodkjenninger 

• Rekruttere og utdanne nye dommerelever 

• Sørge for oppdatering av våre spesialdommere 

• Ansvar og kontroll med valpelisten 

• Sette opp terminlister for utstillinger og kåringer 

• Ha god toveiskommunikasjon med oppdretterne 

• Fremme forslag til HS om dommere på Norsk Vinner 

• Utføre sekretariatfunksjonen for avlsarbeidets fagområde 

§ 4 Endringsforslag  

Avlsansvarlig skal fremme forslag vedrørende avlsrådssaker som krever behandling på 
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representantskapsmøtet. Forslaget fremmes gjennom HS. 

§ 5 Tilleggskompetanse  

Ved ressurskrevende prosjekter fremmer avlsansvarlig forslag til HS om å trekke inn 

kompetanse utover den som besittes innad i utvalget.  

 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
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FORSLAG 10.6  
 

RETNINGSLINJER FOR FAGANSVARLIG OG UTVALG I BRUKSHUNDARBEID INNEN NSCHK 

§ 1 HBU’s arbeid - ansvar  

NSchK har et styremedlem i Hovedstyret med ansvarsområdet brukshundarbeid. 

Vedkommende leder et utvalg, hvor medlemmene er utnevnt av HS. HS vurderer til enhver tid 

antallet medlemmer i utvalget, sett opp mot arbeidsoppgaver, prosjekter mm. Medlemmene 

bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme HBU’s spørsmål. Medlem med bred 

erfaring fra RIK er også ønskelig. 

Utvalget må ha medlemmer som dekker sekretariatsfunksjonen.  

§ 2 Valg – Utnevnelse 

Bruksansvarlig velges inn av representantskapsmøtet som styremedlem i Hovedstyret for 2 år 

av gangen, med hovedoppgave å lede bruksarbeidet i klubben. De øvrige utnevnes av HS, 

fortrinnsvis med en periode på 2 år. Spesielle forhold eller prosjekter kan medføre at 

funksjonstiden kan variere. 

§ 3 Arbeidsområder / ansvar  

Brukshundansvarlig med utvalget har følgende hovedansvar:  

• Legge til rette for brukshund aktiviteter 

• Følge opp saker som har med Rik / LP / Skogsbruks 

• Utdanning av nye figuranter 

• Jobbe for utdanning og videreutvikling av figuranter  

• Oppfølging av kurs og utdanning 

• Lede og støtte komitéen 

• Hovedansvar for brukshundarbeidet i NSchK 

• Være HS’ fagpersonell i brukshundsarbeidet 

• Være rådgivende i brukshundarbeid 

• Rekruttere og utdanne nye figuranter 

• Sette opp terminlister prøver, stevner og tester 

• Ha god toveiskommunikasjon med brukshundmiljøet 

• Fremme forslag til HS om dommere/ figuranter på Norsk Vinner og NM 

• Utføre sekretariatfunksjonen for brukshundarbeidets fagområde 

§ 4 Endringsforslag  

Bruksansvarlig skal fremme forslag vedrørende brukshundsaker som krever behandling på 

representantskapsmøtet. Forslaget fremmes gjennom HS. 
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§ 5 Tilleggskompetanse  

Ved ressurskrevende prosjekter fremmer brukshundansvarlig forslag til HS om å trekke inn 
kompetanse utover den som besittes innad i utvalget. 
 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
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FORSLAG 10.7 
 
Forslag til representantskapsmøtet i Norsk Schäferhund Klub 

 
Norsk Schäferhund Klub skal jobbe mot å få endret reglene vedrørende HD og AD røntgen i 
Norge. Vi ønsker at vi skal kunne røntge våre hunder i hvilken som helst FCI land og få dette 
godkjent i Norge. 
Dansk Kennel Klub tilbyr sine medlemmer å røntge sine hunder i utlandet. Vedlegger utdrag fra 
reglene som gjelder i Danmark. Dette er regler som vi i Norge også ønsker. 
 
Utdrag fra reglene i Danmark: 
Det er flere muligheter, når det gjelder røntgenfotografering i utlandet. 
1. Hunden fotograferes i Danmark. Bildene sendes til bedømmelse i utlandet. 

2. Hunden fotograferes og bedømmes i utlandet. 

Det er ikke mulig å få bedømt bilder i Danmark, som er tatt i utlandet. 
Vi ønsker at HS tar saken opp med NKK’s administrasjon. Dersom det ikke er mulig å komme til 
enighet med dem, skal forslaget sendes som egen sak til NKK’s  representantskapsmøte.  
 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
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FORSLAG 10.8 
 
Dagens tekst: 
Kap.1. KRAV TIL AVLSDYRET. 
  
§1-4 HD-INDEKS FRA NKK,  
- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD-indeks fra NKK skal denne 
benyttes. 
- Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200. 

§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS 

- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr. 
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B. 
 
 
Ny tekst: 
Kap.1. KRAV TIL AVLSDYRET.  
 
§1-4 HD-INDEKS FRA NKK 
- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - indeks fra NKK bør denne 
benyttes. 
- Total indeks for kombinasjonen bør være minimum 200. 

- Hunder med svak grad kan kun pares med hunder med grad A. 
- Det er ikke å avle på HD grad D eller E 

Gjelder begge hårlags varianter. 

 
§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS 
Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr. 
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A. 
- Det er ikke tillat å avle på HD grad D eller E 

Gjelder begge hårlags varianter. 
 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
 
Begrunnelse: 
Vi ønsker at krav til avlsdyr blir likt for alle og for begge hårlagsvarianter.  
Vi ser at det er en økende andel av hunder som får HD status C ved avlesning. Vi ser også av 
klubbens valpeliste at en økende andel individ med HD grad C blir brukt i avl sammenlignet med 
tidligere år.  
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Forslag 10.9 
 
Dagens tekst 

Kap. 4 BRUDD PÅ STATUTTENE 

§4-1 FORPLIKTELSE 

- Alle som melder seg inn i NSchK aksepterer disse statuttene og forplikter seg til å følge dem. 

§4-2 BRUDD IHT Kap 1 og Kap 2. 

- Brudd iht. disse kapitler vil medføre disiplinære sanksjoner fra Hovedstyret 

§4-3 BRUDD IHT Kap 3 

- Brudd på dette medfører at parringen ikke kan godkjennes iht. våre statutter og kullene kan 

ikke innføres i NSchKs base for ”Melding om parring” eller ”Melding om fødsler”. 
 
 
Ny tekst 

Kap. 4 BRUDD PÅ STATUTTENE 

§4-1 FORPLIKTELSE 

- Alle som melder seg inn i NSchK aksepterer disse statuttene og forplikter seg til å følge dem. 

§4-2 BRUDD IHT Kap 1, Kap 2 og Kap 3. 

- Brudd iht. disse kapitler vil medføre disiplinære reaksjoner fra Hovedstyret 
 
 
HS 
Norsk Schäferhund Klub  
 
Begrunnelse: 
Muligheten for samme reaksjonform som §4-1 og §4-2. 
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Forslag 10.10 
 
Hovedstyre foreslår følgende endring 
 
§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ 
Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 31. 
januar. 
 
Begrunnelse: 
På Representantskapsmøtet 2013, forslag 10.5, ble fristen for Generalforsamlingen i avdelingen 
endret fra 31. januar til 15.februar, med begrunnelse fra forslagstiller om å unngå 
misforståelser med valgbare medlemmer på GF. 
Som en følge av vedtaket og frister, ble også fristen for Representantskapsmøtet endret. 
Fra vedtaksendingen har NKK endret rutiner, og avdelingene er gitt muligheter for å sjekke 
digitalt. 
Samtidig er Hovedstyrets erfaring at endringene har medført at ønsket dato for Rep.møtet, ofte 
sammenfaller med påsken, slik at i realiteten har man bare en eller maks to valgmuligheter for 
dato. 
Med Rep.møtet så sent på våren, har det i flere tilfeller sammenfalt med avdelingers oppstart 
av vårens aktiviteter, noe som har vært lite ønskelig. 
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11. INNKOMNE FORSLAG 2020 
 
FORSLAG 11.1 FRA AVD. BERGEN  
 
 
Enstemmig vedtatt Forslag fra NSchK avd. Bergen for oversendelse til Rep. møte 2020. 
 
KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I NKK. 
Norsk Schäferhundklub avd. Bergen ber HS fremme forlag til NKK om at alle Schäferhunder av 
begge kjønn og begge hårlagsvarianter, skal ha kjent mental status i henhold til NKK’s regelverk, 
for å kunne registrere valper i NKK. Det vil si, bestått karaktertest eller bestått funksjonsanalyse 
eller gjennomført MH. 
Begrunnelse: 
Norsk Schäferhund klubb er/har vært en foregangsklubb angående krav om både helse og 
mentalitet på rasen.. Vi har våre regler innad i klubben for avl, men det er nå altfor mange som 
avler utenfor klubben og får registret valpene sine i NKK, uten noen form for avlskrav annet enn 
kjent HD/AD status.  
Det er nå åpnet for at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr for 
registrering av valper i NKK. Selv om klubben har sine krav for avl kan man være med på å stille 
krav til de som velger å avle utenfor klubben. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli 
registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller 
kravene på et senere tidspunkt. 
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk Schäferhundklub avd. Bergen 
 
Marianne Solberg 
Sekretær 
 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
Forslaget kan ikke behandles slik det nå er framsatt. HS forslår at det blir gjort om til et 
oversendelsesforslag til HS med oppfordring til og innfør krav til kjent mental status for 
registrering av schäferhunder i NKK. 
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FORSLAG 11.2 FRA AVD. FINNMARK  
 

FRA NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. FINNMARK  

FORSLAG TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2020  

I fjor ble det på representantskapsmøtet vedtatt et forslag om at Hovedavlsrådet skal 

nedlegges. Dette var helt klart et forslag som ikke skulle vært behandlet på dette møtet. For å 

nedlegge HAR må det selvsagt være fremlagt endringer av vårt lovverk på samme tid. I tillegg 

skal vedtaket gjøres med 2/3 flertall da det er et lovendringsforslag, noe forslaget i fjor ikke 

fikk. Selv Representantskapet må følge våre lover og kan ikke bare legge disse til side.  

Da det fremdeles fremkommer i vårt lovverk at vi skal ha et Hovedalvsråd skal det vel ikke være 

nødvendig å fremme dette på nytt. Vi ønsker at Norsk Schäferhund Klub skal ha et 

Hovedavlsråd. Vi mener dette er et at de viktigste organene for en raseklubb. Det er viktig at 

klubben har et organ som jobber med oppdrett, avl og prøver for rasen.  

Vi fremmer følgende endringer i retningslinjene for Hovedavlsrådet; I dag er disse 

retningslinjene slik;  

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB  

REV. 4 – 21.11.2018  

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (AVL)  

§1-1 SAMMENSETNING  

NSchK har et hovedavlsråd (AVL) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal 

være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være eksteriørdommere for 

rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige spørsmål 

og/eller kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.  

§1-2 VALG  

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

medlemmer velges av representantskapsmøtet.  

§1-3 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR  

Utvalget har følgende hovedansvar:  

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger. - Ajourføre våre avlstatutter.  

- Rekruttere nye dommere. - Ha kontakt med oppdrettere. - Påse at avlen foregår etter de 
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retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp.  

§1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER  

Forslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må 

fremmes gjennom AVL. AVL avgjør om eventuelle forslag skal behandles på 

representantskapsmøtet. HS kan overprøve AVLs avgjørelse.  

§1-5 TILLEGGSKOMPETANSE  

Ved ressurskrevende prosjekter kan AVL trekke inn kompetanse utover de på 

representantskapsmøtets tillitsvalgte personer.  

Vi ønsker de endret til; (endringer i rødt)  

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB  

REV. 5 – 04.04.2020  

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR) §1-1 SAMMENSETNING  

NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal 

være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 2 være eksteriørdommere for 

rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige spørsmål 

og/eller kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.  

§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.  

§1-3 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR  

Utvalget har følgende hovedansvar:  

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger. - Ajourføre våre avlstatutter. 

- Rekruttere nye dommere.  

- Avholde dommermøter for våre dommere. - Avholde dommerkurs etter behov for nye 

dommere. - Fremme forslag til HS angående dommere til Norsk Vinnerutstilling. - Ajourføre og 

ansvar for vårt regelverk for utstillinger. - Fremme og behandle terminlister for kåringer og 

utstillinger. - Ansvar for valpelisten. - Behandle spørsmål om avl. - Ha kontakt med 

oppdrettere. - Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket 

opp.  
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§1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER  

Forslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må 

fremmes gjennom HAR. HAR avgjør om eventuelle forslag skal behandles på 

representantskapsmøtet. HS kan overprøve HARs avgjørelse.  

§1-5 TILLEGGSKOMPETANSE  

Ved ressurskrevende prosjekter kan HAR trekke inn kompetanse utover de på 

representantskapsmøtets tillitsvalgte personer.  

 

Norsk Schäferhund Klub Avd. Finnmark 

Trine Strand Ojala 

 

HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
Hovedstyret støtter ikke forslaget. 
 
Begrunnelse: 
HS viser til forslag 10.1 og innledningen ang. ny organisasjonsstruktur, med synspunkter om 
ønsket organisasjonsmodell. HS er også av den formening at HS fikk et klart mandat til å komme 
med endringer i avlsarbeidet til årets Rep.møte. 
Vedtaket som ble fattet er forelagt org.avd / juridisk avd. i NKK, og fikk følgende tilbakemelding: 
Vi har sett på vedtaket som ble fattet av Rep.møtet 2019, og mener at HAR ikke ble nedlagt som 
følge dette vedtaket. Det er etter vår mening en bestilling til HS om å endre lovene på 
førstkommende rep.møte.  
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FORSLAG 11.3 FRA AVD. FINNMARK  

 

FORSLAG TIL REPRESENTANTSKAPET I NORSK SCHÄRFERHUND KLUB  

Vi ønsker følgende endringer i våre lover angående stemmerett;  

Dette fordi vi mener at viktige utvalg som HBU og HAR skal ha stemmerett på vårt 
representantskap. Vi finner det naturlig at HS-leder, HBU-leder og HAR-leder alle har en 
stemme hver.  

Vi ønsker derfor følgende endring i våre lover; I dag;  

§3-2 MØTE OG STEMMERETT  

Møte og stemmerett i Representantskapet har:  

Representanter for lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer i 
avdelingen pr 31. desember foregående år. Max antall representanter for en avdeling er 3 
Avdelingsrepresentanter og vararepresentanter skal være valgt på avdelingens 
generalforsamling.  

HS leder og nestleder er faste medlemmer av Representantskapet og har tale og stemmerett. 
De øvrige av HS medlemmer og varamedlemmer har møte og talerett, men ikke stemmerett.  

HAR/HBU har møterett, samt talerett i saker underlagt utvalgene. Æresmedlemmer har talerett  

Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte 

avdelingsrepresentanter. Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en 
fullmakt. Avdelingene kan ha observatører, begrenset oppad til antall representanter  

fra avdelingen. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt  

På klubbens Representantskapsmøte og ekstraordinært Representantskapsmøte kan NKK møte 
med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

Endres til; (endringer i rødt)  

§3-2 MØTE OG STEMMERETT  

Møte og stemmerett i Representantskapet har:  

Representanter for lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer i 
avdelingen pr 31. desember foregående år. Max antall representanter for en avdeling er 3 
Avdelingsrepresentanter og vararepresentanter skal være valgt på avdelingens 
generalforsamling.  

HS leder, HBU-leder og HAR-leder er faste medlemmer av Representantskapet og har tale og 
stemmerett. De øvrige av HS medlemmer og varamedlemmer har møte og talerett, men ikke 
stemmerett.  



NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2021 
 

73 
 

HAR/HBU har møterett, samt talerett i saker underlagt utvalgene. Æresmedlemmer har talerett  

Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte 
avdelingsrepresentanter  

Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en fullmakt. 

Avdelingene kan ha observatører, begrenset oppad til antall representanter fra avdelingen. Det 
kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt  På klubbens 
Representantskapsmøte og ekstraordinært Representantskapsmøte kan NKK møte med inntil 2 
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

Norsk Schafërhund Klub avd. Finnmark  

 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
Hovedstyret støtter ikke forslaget. 
 
Begrunnelse: 
NSchK har en hierarkisk oppbygd organisasjon, og å frata nestleder stemmerett for å innføre 
det for utvalgsledere, blir å flytte ansvar og balanse innad i HS. Det vil også bli prinsipielt å 
forskjellsbehandle styremedlemmer alt etter hvilke arbeidsoppgaver/ ansvar de har. 
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FORSLAG 11.4 FRA AVD. SARPSBORG  
 
Forslag 11.4.1 
Medlemmer i DU skal ikke sitte i HS eller andre utvalg/komiteer.  
 

Begrunnelse:  
DU skal fremstå uhildet i sine avgjørelser og ikke komme i interessekonflikt dersom det skulle 
komme disiplinærsaker mot medlemmer i HS/utvalg/komiteer.  
 
Forslag 11.4.2 
DU skal bestå av leder, to medlemmer og et varamedlem. 
 

Begrunnelse:  
Med to medlemmer slik det er i dag vil saker kunne stoppe opp, eller klar anbefaling til HS vil 
kunne mangle dersom det er uenigheter.  
Det bør komme frem et flertall i saker der medlemmene i DU måtte være uenige.  
 
Forslag 11.4.3 
Medlemmer til DU velges av representantskapsmøtet. 
 
 Begrunnelse: 
Det er særdeles viktig at medlemmene har full tillitt til DU. Ved selv å ha innvirkning på hvem 
som velges ivaretas dette på best mulig måte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
Forslag 11.4.1  
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse: 
DU er ikke, og skal ikke være representantskapets instrument for å foreta avgjørelser i 
disiplinærsaker. DU er Hovedstyrets organ for utredning av saksforhold knyttet til mulige 
disiplinærsaker. DU velger ikke sine saker til behandling, de blir tildelt saker av HS.  DU avgir en 
innstilling om reaksjon til HS.  HS står fritt i å følge DU’s innstilling helt eller delvis, eller se helt 
bort fra den.  Det er HS som fatter avgjørelsen om reaksjonsform, og det HS som er ansvarlig 
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for denne reaksjonen ovenfor medlemmene og videre behandling hos NKK hvis avgjørelsen blir 
anket. 
Hvorvidt et medlem av klubben som HS mener er egnet for å sitte i dette krevende utvalget 
også måtte inneha andre verv i klubben, er derfor ikke veldig relevant.  Det er uansett et arbeid 
på vegne av HS som skal utføres og hvem HS vil ha til å utføre dette er det HS selv som må stå 
ansvarlig for ovenfor medlemmene gjennom representantskapsmøtet. 
 
 
Forslag 11.4.2 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse: 
Forslagets begrunnelse virker basert på en oppkonstruert problemstilling.  Det er ikke åpenbart 
at et utvalg bestående av fire personer skulle ha bedre forutsetninger for å bli mer enige, eller 
komme frem til tydeligere innstillinger, enn et utvalg bestående av to kompetente personer.   
 
 
Forslag 11.4.3: 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse 
DU er HS sitt arbeidsverktøy. HS står til ansvar for avgjørelsene som fattes i disiplinærsaker, 
ovenfor medlemmene, gjennom representantskapsmøtet.  Hvis DU velges på 
representantskapsmøtet, fratas HS viktig innflytelse på hvorledes de kan organisere sitt arbeid.  
DU skal være et arbeidsredskap for HS, ikke for representantskapsmøtet.  HS står til ansvar for 
representantskapsmøtet, blant annet gjennom kvaliteten på de avgjørelsene de fatter i 
disiplinærsaker.  Da følger det logisk at HS også på selvstendig grunnlag må få velge sine 
arbeidsverktøy som de finner best egnet. 
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FORSLAG 11.5 FRA AVD. OSLO  
 

NSchK avd. Oslo fremmer følgende forslag til behandling på kommende RM:  

Disiplinærutvalget (DU) i NSchK utpekes i dag av hovedstyret (HS) i NSchK. I dag består DU av to 
medlemmer som kommer fra samme avdeling. DU er et viktig utvalg og bør ha en 
sammensetning som speiler medlemsmassen. Medlemmene bør komme fra ulike avdelinger, 
samt ha et varamedlem som kan delta i saker hvor det oppstår inhabilitet.  

NSchK avd. Oslo foreslår derfor at DU velges på RM, og da med følgende sammensetning: 

• Leder 
• 2 medlemmer 
• 1 varamedlem 

 

For avd. Oslo  

Stig A. Kristiansen  

 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
Forslag 11.5 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget er sammenfallende med forslag 2 og 3 til avd. Sarpsborg. Styret viser til sin 
begrunnelse for disse forslagene. Styret er forøvrig av den klare oppfatning at krav om 
nødvendig personlig egnethet og kompetanse bør tillegges større vekt enn tilhørighet til 
lokalavdeling. 
HS vil igjen understreke det prinsipielt uheldige i å redusere HS sitt ansvar for avgjørelser i 
disiplinærsaker, noe som dette forslaget vil medføre. 
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FORSLAG 11.6 FRA AVD. FREDRIKSTAD  
 
Forslag 11.6.1 
Endringer i forkant av Nasjonale mesterskap skal ut på høring blant medlemmene før 
endringer kan tre i kraft. 
 
Begrunnelse: 
Medlemmene får uttalt seg, for å skape eierforhold, og samarbeid på tvers av interesser 
og få frem konsekvenser av eventuelle endringer som skal/ikke gjennomføres. 
Utvise respekt, skape trygghet, forutsigbarhet for utøvere, figuranter og dommere, slik at 
de vet hva de trener mot og eventuelt forbereder seg til, og at de lover og regler som 
gjelder følges i det året fra høring til evaluering fra utøverne. 
 
Forslag 11.6.2 
Retningslinjer for sentrale råd og utvalg i Norsk Schaferhund Klub. 
Kapitel 1 Hovedavisråd (HAR}. 
HAR gjenopprettes til sin opprinnelige form. 
 
Begrunnelse: 
Det ble ikke foretatt en formell Lovendring ved Representantskapsmøte 06.04.2019. 
Henviser til NSchK Lovverk på www.nschk.no 
Et Hoved avisråd må ha tillitsvalgte med fagkompetanse på Schåferhundens kynologi og 
mentalitet. 
 
Forslag 11.6.3 
Tillegg til lover for Norsk Schæferhund klub. 
§ 3.2 Møte og stemmerett. Møte og stemmerett i Representantskapet har: 
Strekpunkt 6. Opprinnelig tekst: 
- Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre 
valgte avdelingsrepresentanter. 
Tillegg til eksisterende tekst: Avdelingen må skriftlig sende sin fullmakt innen 
møtestart, og fullmakten kan ikke endres etter møtet er påbegynt. 
 
Begrunnelse: Sikre en ryddig og oversiktlig prosess. Forenkler HS oppgave med å gi 
Representantskapet riktig antall stemmeberettigede til stede. 
 

 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING på 11.6.1 

Hovedstyrets innstilling: 

Forslaget forkastes. 

Begrunnelse: 

Det er HS sine arrangement og HS må ha den muligheten til og endre/justere eventuelle 
regelendringer vi blir pålagt uten og må ta dette via rep møtet. Ved alle eventuelle 
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regelendringer skal selvsagt klubbens medlemmer grundig informeres i forkant slik at eierskap 
og samarbeid blir ivaretatt på best mulig måte.  

Rep.møtet er vårt høyeste organ, som trekker de store linjer hvert år. Detaljstyring mellom 
møtene er delegert til Hovedstyret. 
 

 
HS KOMMENTAR/INSTILLING på 11.6.2 

Hovedstyret støtter ikke forslaget. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget er veldig likt forslag 11.2 fra Finnmark, og derfor blir HS kommentar likelydende. 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING på 11.6.3 

Hovedstyrets innstilling: 

Forslaget støttes. 
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FORSLAG 11.7 FRA AVD. HEDMARK  

Forslag til endring av statutter for avl  

Avd Hedemark ønsker og endre statuttene for avl da vi ser at noen av punktene i dagens 
statutter komme uheldig ut for klubbens medlemmer.  

Punktet vi ønsker og endre er følgende:  

§1-4 HD-INDEKS FRA NKK - Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - 
indeks fra NKK skal denne benyttes. - Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200.  

Ny tekst vil være:  

§1-4 HD-INDEKS FRA NKK - Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - 
indeks fra NKK skal denne benyttes. - Total indeks for kombinasjonen bør være minimum 200.  

Begrunnelse for endring:  

1. Vi har observert over lengre tid at NKKs håndtering og utregning av HD index ikke 
nødvendigvis gir et korrekt bilde av virkeligheten. Indexen kommer særdeles uheldig ut for 
importerte hunder. Vi er av  

den oppfatning at dette legger en klar begrensning for våre medlemmer når det gjelder å 
importere nye avlsdyr til Norge noe som igjen legger en tydelig begrensning på fornying av avls 
basen i Norge.  

2. Vi ser også at kullsøsken med forskjellig hårlag blir «behandlet» ulikt. Den normalpelset 
hunden får index og den langhåra får ikke. Vi har en rase med to hårlagsvarianter og de bør 
behandles likt.  

3. Vi ser også ut ifra NKK sin dogweb at samme hunder ligger inne med flere 
registreringsnummer og varierer med index. Hvordan er det mulig da dette er en og samme 
hund?  

Pr. nå er stilles det flere spørsmål rundt Index enn det gir svar. Alle opprettere ønsker selvsagt å 
avle fram sunne og friske dyr og at index er et av flere styringsverktøy som man har med seg 
når man planlegger en kombinasjon. 

 

HS KOMMENTAR/INSTILLING  
  

HS støtter ikke forslaget. Se forslag 10.9 fra Hovedstyret. 
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12. INNKOMNE FORSLAG 2021 
 
FORSLAG 12.1 FRA AVD. SARPSBORG  

 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
Forslag 12.1  
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse: 
DU er ikke, og skal ikke være representantskapets instrument for å foreta avgjørelser i 
disiplinærsaker. DU er Hovedstyrets organ for utredning av saksforhold knyttet til mulige 
disiplinærsaker. DU velger ikke sine saker til behandling, de blir tildelt saker av HS.  DU avgir en 
innstilling om reaksjon til HS.  HS står fritt i å følge DU’s innstilling helt eller delvis, eller se helt 
bort fra den.  Det er HS som fatter avgjørelsen om reaksjonsform, og det HS som er ansvarlig 
for denne reaksjonen ovenfor medlemmene og videre behandling hos NKK hvis avgjørelsen blir 
anket. 
Hvorvidt et medlem av klubben som HS mener er egnet for å sitte i dette krevende utvalget 
også måtte inneha andre verv i klubben, er derfor ikke veldig relevant.  Det er uansett et arbeid 
på vegne av HS som skal utføres og hvem HS vil ha til å utføre dette er det HS selv som må stå 
ansvarlig for ovenfor medlemmene gjennom representantskapsmøtet. 
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FORSLAG 12.2 FRA AVD. SARPSBORG  
 

 

HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
HS støtter ikke forslaget. Se forslag 10.9 fra Hovedstyret. 
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FORSLAG 12.3 FRA AVD. ROMERIKE 
 
Dagens tekst: 
Kap.1. KRAV TIL AVLSDYRET.  
§1-4 HD-INDEKS FRA NKK,  
- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD-indeks fra NKK skal denne 
benyttes. 
- Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200. 

§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS 

- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr. 
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B. 
 
Forslag:  
§ 1-4 utgår.  
§ 1-5 Endre overskrift og fjerne første linje i tekst.  
 
Ny tekst: §1-5 HD STATUS.  

- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B. 

 

Begrunnelse:  

Vi ønsker at krav til avlsdyret blir likt for alle og for begge pelsvarianter! 

I dag blir krav til avlsdyret praktisert med ulike løsninger: 

* Dersom begge foreldrene har fått tildelt HD - indeks fra NKK, skal §1-4. benyttes. 

 (Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200) 

* Dersom ett eller begge foreldredyr mangler HD-indeks fra NKK skal §1-5. benyttes. 

 (Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B) 

* Schäferhund langhår blir ikke tildelt HD-indeks av NKK. 

 

Vi ønsker å hindre at 2 hunder med HD grad C i kombinasjon blir brukt! 

Med dagens HD-indeks fra NKK, åpner vi også for bruk av 2 hunder med grad C, dersom samlet 

indeks av foreldredyr er minimum 200.   

 
HD indeks bør være et hjelpemiddel for å ta fornuftig valg. 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
 
HS støtter ikke forslaget. Se forslag 10.9 fra Hovedstyret. 
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FORSLAG 12.4 FRA AVD. FREDRIKSTAD  
 
Se tidligere innsendte Protokoll Årsmøte 2021 - Forslag til endringer til Representantskapsmøte 
NSchK. 
Schæferhunden utgis kun digitalt. 
Begrunnelse: Vil spare klubben sentralt og avdelingene for mange penger. Det meste 
som står i bladet er gammelt nytt, da mesteparten allerede ligger ute på nett før 
trykking. 
Satse mer på sosiale medier og hjemmeside da det er dagens nyhetsplattform. Nyheter 
er ute der med engang. 
Innsendt av Mona Søderholm/NSchK avd, Fredrikstad 
 
 
Mvh 
NSchK avd. Fredriktad 
Styret 
 
 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
Forslag 12.4  
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse: 
Bladet blir satt meget stor pris på, og det er per i dag frivillig om hvem som vil ha det i 
papirform eller ikke. Avmeldingsskjema på bladet finnes på hjemmesiden. Viser til 
handlingsplanen. 
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FORSLAG 12.5 FRA AVD. FREDRIKSTAD 
 
Se tidligere innsendte Protokoll Årsmøte 2021 - Forslag til endringer til Representantskapsmøte 
NSchK. 
Medlemmer kun mulig i EN avd. Eventuelt betale aktivitetsavgift til de forskjellige, noe 
som er vanlig. Begrunnelse: Forenkler oversikt. Eventuelt betale aktivitetsavgift til de 
forskjellige avdelingene, noe som er vanlig. Alle medlemmer i klubben kan trene i alle 
avd. 
Kommentar fra Styret; 
Minimum å kunne synliggjøre hvor mange som er dobbelt medlemmer, og hvor de er 
hovedmedlem. (Stemmeberettiget). 
Innsendt av Mona Søderholm/NSchK avd, Fredrikstad 
 
 
Mvh 
NSchK avd. Fredriktad 
Styret 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING   
Forslag 12.5  
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslaget forkastes. 
 
Begrunnelse: 
NSchK har ingen mulighet til å overstyre NKK, og muligheten til å ikke være i flere avdelinger. 
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FORSLAG 12.6 FRA AVD. NORDENFJELDSKE 
 
Forslag til Representantskapsmøtet 2021 
Endring i avlsstatuttene, § 1-4 og §1-5 
 
Dagens tekst: 
Kap. 1 – KRAV TIL AVLSDYRET 
§ 1-4 HD INDEX FRA NKK 

- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD-Index fra NKK skal denne 

benyttes. 

- Total index for kombinasjonen må være minimum 200. 

§1-5 MANGLENDE HD- INDEX 
- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD-index til ett eller begge foreldredyr. 

- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.  

 
Nytt forslag:  
 
Dagens tekst i §1-4 og §1-5 utgår. 
Ny tekst §1-4 og §1-5: 
 
 §1-4 HD STATUS 
- Det er kun lov å pare hunder med HD grad A og B. 
- Det er ikke tillatt å avle på HD grad C, D eller E. 
- Dette gjelder for både normalhår og langhår. 
 
§1-5 HD INDEX 
- Dersom begge foreldene i en kombinasjon har fått tildelt HD-Index fra NKK, anbefaler 

Norsk Schäferhund Klub at kombinasjonen har en minimum index på 200. 
- Dette skal også gjelde langhår når denne får tildelt HD-index. 
 
  
 
Begrunnelse: 
 
Norsk Schäferhund Klub har et ansvar for utvikling av schäferhunden i Norge. Schäferhundrasen 
(Normalhår og Langhår) har de siste årene hatt en økning i forekomsten av HD. Denne 
utviklingen kan ikke fortsette. Se tabell på utviklingen under! 
 
Vi har i flere år hatt krav til index på normalhår. Dette har ført til en bedring på grad D og E, 
men vi har en økning på C og totalt. På grunn av denne positive utviklingen på D og E må 
fremdeles index være med som en anbefaling til våre oppdrettere. 
 
Når langhår varianten får index en gang i fremtiden, må samme anbefalingen også gjelde for 
denne. 
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NSchK Avd Nordenfjeldske 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING  
  
Forslag 12.6  
 
Hovedstyrets innstilling: 
 
Begrunnelse: 
HS støtter ikke forslaget. Se forslag 10.9 fra Hovedstyret. 
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FORSLAG 12.7 FRA AVD. AGDER 
 
Dagens tekst: 
 
Kapitel 1 – KRAV TIL AVLSDYRET 
 
§ 1-4 HD INDEX FRA NKK 

- Dersom begge foreldene i en kombinasjon har fått tildelt HD-Index fra NKK skal denne 

benyttes 

- Total index for kombinasjonen må være minimum 200. 

 
§1-5 MANGLENDE HD- INDEX 

- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD-index til ett eller begge foreldredyr. 

- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.  

 
 
Nytt forslag til tekst hvor §1-4 utgår: 
 
§1-5 HD STATUS 

- Hunder med grad C kan kun pares med hunder grad A eller B. 

- Gjelder både normalpelsede og langhårede hunder. 

 
 
 
BEGRUNNELSE: 
Index for HD på forskjellige raser ble innført i Norge av NKK i 2008.  Allerede i 2009 kom det et 
forslag fra HAR på Representantskapsmøtet om at Norsk Schäferhund Klub skulle ha et krav til 
minimum 200 for å kunne avle en kombinasjon.  På daværende representantskapsmøte var det 
vel ingen som så annet enn at dette skulle være en positiv ting for fremtiden, og forslaget ble 
vedtatt.  I årene som nå har gått har vi ikke sett en forbedring i forhold til HD, og det var vel 
heller ingen som så hvilke konsekvenser et slik krav i avlen kunne få for vår rase.  Det vi nå ser 
er at veldig mange som planlegger et kull på sin tispe kun ser på hva indexen på foreldredyrene 
samlet vil bli, og ikke vurderer om hanhunden ellers passer til tispen. Hvis utviklingen fortsetter 
slik fremover så vil man etter få år sannsynligvis ha veldig lite avlsmateriell igjen i Norge å avle 
med på grunnlag av kravet om index. Dagens hanhunder med best index blir nå tilført tisper 
med dårligere index for å oppnå 200 tallet. Dette vil igjen normalt føre til at disse hanhundene 
selv, og også avkommene, etter hvert vil få en dårligere index. 
Man kan bl.a. merke seg at hanhunder som levde på 1970-80 tallet, og som var kjent for å 
nedarve kun fritt på HD siden, i dag har en index som ligger helt nede på 70 tallet. 
Man kan omgå index kravet ved å pare sin tispe i utlandet, f.eks. i Sverige eller Tyskland, da 
hanhundene her ikke har norsk index.  Er det dette vi skal oppfordre til? 
Det finnes index i de fleste land, og i dag lar det seg ikke gjøre å omregne de forskjellige index 
tallene til å samsvare med den norske indexen. 
Vi er av den oppfatning at vi nå er på vei til å avle mot en innskrenkning av genmateriellet for 
vår rase.  En slik innskrenkning er uheldig for enhver rase.  NKK og Norsk Schäferhund Klub er 
underlagt FCI, og det er her fornuftig å vise til: 
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FCI,S INTERNATIONAL BREEDING STRATEGIES: 
The FCI members and contract partners should conduct education programmes for breeding, 
preferably on an annual basis. Education of breeders is to be recommended rather than strict 
breeding regulations and stringent demands in breeding programmes, which can easily result in 
reduced genetic diversity in breed as well as exclusion of excellent breed representatives and 
reduced cooperation with conscientious breeders. 
Som det fremgår ovenfor så er det ikke FCI sitt ønske å ha for strenge regler for avl, da 
konsekvensen er at det genetiske mangfoldet blir redusert. Med HD index, slik det er nå, så er 
det akkurat det som skjer. 
Samtidig ser vi at rasens langhårede individer stiller i en annen divisjon.  De er nemlig registrert 
som egen rase, en rase som først oppsto i 2007.  Denne rasen har foreløpig ikke fått registrert 
nok individer til at det lages en index for disse hundene, dette til tross for at det stort sett er 
kullsøsken av de normalpelsede som det er beregnet en index for.  Kan resultatet bli at det 
finnes oppdrettere som kun vil satse på avl av de lett salgbare langhårs valpene, hvor det ikke 
er krav om index på avlsdyrene.?   
Innenfor Norsk Schäferhund Klubs medlemsmasse har det vært en oppfatning at kravet om 
minst 200 i index tall for en kombinasjon er noe som står i NKKs etiske retningslinjer for avl.  
Dette er ikke tilfelle. I forbindelse med presentasjon om hva HD er på NKKs hjemmeside 
fremgår det imidlertid: Summen av index tall for foreldrene i en kombinasjon BØR være over 
200 såfremt man ønsker å tilføre rasen noe positivt med tanke på HD. Her tar man tak i at det 
kun er HD man skal forsøke å forbedre fremover i historien, men som bekjent er det mye mer 
man må tenke på når man lager en kombinasjon. Her viser vi til ovennevnte regler fra FCI. 
NKK opplyser også på sin hjemmeside at det kan være feil i utregningen av HD indexen p.g.a. 
problemer med datauttrekk. Dette tilsier igjen at Norsk Schäferhund Klub baserer sine avlskrav 
på beregninger som kan være beheftet med feil utregninger.  NKK opplyser at utregningen av 
indexen også blir påvirket av hvilken klinikk hunden blir røntgenfotografert på, samt at også to 
kullsøsken med samme HD resultat kan få forskjellig index hvis de blir røntgenfotografert på to 
forskjellige tidspunkt! 
På grunnlag av ovennevnte utførlige redegjørelse oppfordrer vi forsamlingen til at klubbens 
avlskrav om index tall i en kombinasjon mellom foreldrene utgår som et krav til avlsdyr. Index 
skal være et hjelpemiddel for avl og ikke et krav som er bygget på noe som ikke er helt pålitelig. 
 
 
HS KOMMENTAR/INSTILLING  
 
Forslag 12.7  
 
Hovedstyrets innstilling: 
 
Begrunnelse: 
HS støtter ikke forslaget. Se forslag 10.9 fra Hovedstyret. 
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13.  TERMINLISTE  
Utstilling/Kåring 

Dato Dato   Type stevne Avdeling 

31.01.2021 31.01.2021   UTSATT! Tysk Mønster Fredrikstad 

31.01.2021 31.01.2021   UTSATT! Norsk Avlskåring Fredrikstad 

31.01.2021 31.01.2021   UTSATT! Tysk Avlskåring Fredrikstad 

20.02.2021 20.02.2021   AVLYST! Tysk Mønster Arendal 

20.02.2021 21.02.2021 211002 AVLYST! NKK BØ 

06.03.2021 06.03.2021   Tysk Mønster  Nordenfjeldske 

06.03.2021 06.03.2021   Norsk Avlskåring Nordenfjeldske 

13.03.2021 13.03.2021   AVLYST! Norsk Avlskåring Hedmark 

13.03.2021 13.03.2021 210069 AVLYST! Utstilling Norsk Schäferhund Klub Hedmark 

20.03.2021 20.03.2021   AVLYST! Tysk Mønster Bergen 

20.03.2021 20.03.2021   AVLYST! Norsk Avlskåring Bergen 

20.03.2021 21.03.2021 211004 AVLYST! NKK Kristiansand 

17.04.2021 18.04.2021 211005 NKK Bergen 

17.04.2021 17.04.2021   Tysk Mønster Sarpsborg 

18.04.2021 18.04.2021 210237 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg 

18.04.2021 18.04.2021   Norsk Avlskåring Sarpsborg 

25.04.2021 25.04.2021   Norsk Avlskåring Indre Østfold 

01.05.2021 01.05.2021 210141 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Romerike 

02.05.2021 02.05.2021   Tysk Mønster Romerike 

02.05.2021 02.05.2021   Norsk Avlskåring Romerike 

02.05.2021 02.05.2021   Tysk avlskåring Romerike 

08.05.2021 09.05.2021 211019 NKK Ålesund 

15.05.2021 15.05.2021   Tysk Mønster Rogaland 

16.05.2021 16.05.2021 210236 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Rogaland 

16.05.2021 16.05.2021   Norsk Avlskåring Rogaland 

16.05.2021 16.05.2021   Tysk avlskåring Rogaland 

22.05.2021 22.05.2021   Tysk Mønster Agder 

22.05.2021 22.05.2021   LD mesterskap Tysk Mønster  Nordenfjeldske 

23.05.2021 23.05.2021 210230 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Agder 

23.05.2021 23.05.2021 210235 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske 

24.05.2021 24.05.2021   Norsk Avlskåring Nordenfjeldske 

29.05.2021 29.05.2021   Tysk Mønster Helgeland 

29.05.2021 29.05.2021 210256 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Helgeland 

30.05.2021 30.05.2021   Norsk Avlskåring Helgeland 
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05.06.2021 05.06.2021   Flyttet fra 31/1 Tysk Mønster Fredrikstad 

05.06.2021 05.06.2021   Flyttet fra 31/1 Norsk Avlskåring Fredrikstad 

05.06.2021 05.06.2021   Flyttet fra 31/1 Tysk Avlskåring Fredrikstad 

06.06.2021 06.06.2021   Norsk Avlskåring Fredrikstad 

06.06.2021 06.06.2021   Tysk Avlskåring Fredrikstad 

05.06.2021 06.06.2021 211020 NKK Sandefjord 

11.06.2021 12.06.2021 210316 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn 

11.06.2021 13.06.2021   Norsk Avlskåring Tromsø 

12.06.2021 12.06.2021   Tysk Mønster Arendal 

12.06.2021 12.06.2021   Tysk Avlskåring Arendal 

12.06.2021 12.06.2021   Norsk Avlskåring Arendal  

12.06.2021 12.06.2021   Tysk Mønster Hedmark 

12.06.2021 13.06.2021 210322 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Hedmark 

13.06.2021 13.06.2021 211008 Utstilling Norsk Kennel Klub Troms/Finnmark 

13.06.2021 13.06.2021 210343 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Arendal 

19.06.2021 19.06.2021   Tysk Mønster Bergen 

19.06.2021 19.06.2021   Norsk Avlskåring Bergen 

19.06.2021 19.06.2021   Tysk avlskåring Bergen 

19.06.2021 20.06.2021 210140 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Bergen 

19.06.2021 20.06.2021 210355 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Møre Og Romsdal 

20.06.2021 20.06.2021   Norsk Avlskåring Møre og Romsdal  

26.06.2021 26.06.2021   Tysk mønster Kongsberg 

26.06.2021 26.06.2021   Tysk Avlskåring Finnmark 

26.06.2021 27.06.2021   Norsk Avlskåring Finnmark  

26.06.2021 26.06.2021 210392 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Finnmark 

27.06.2021 27.06.2021   Tysk Mønster Finnmark 

03.07.2021 03.07.2021   LD Tysk Mønster Indre Østfold 

03.07.2021 03.07.2021   LD Norsk Avlskåring Indre Østfold 

03.07.2021 04.07.2021 211009 NKK Trondheim 

07.08.2021 08.08.2021 211010 NKK Fauske 

14.08.2021 14.08.2021   Tysk Mønster Hedmark 

14.08.2021 14.08.2021   Norsk Avlskåring Hedmark 

15.08.2021 15.08.2021   Tysk Avlskåring Hedmark 

15.08.2021 15.08.2021 210498 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Hedmark 

21.08.2021 22.08.2021 211011 NKK Hed/Opp 

21.08.2021 21.08.2021   Norsk Avlskåring Sarpsborg 
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04.09.2021 05.09.2021 211012 NKK Rogaland 

10.09.2021 11.09.2021 210602 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn 

10.09.2021 10.09.2021   Tysk Mønster Tromsø 

10.09.2021 12.09.2021   Norsk Avlskåring Tromsø 

10.09.2021 10.09.2021   Tysk Avlskåring Tromsø 

11.09.2021 11.09.2021   Tysk Mønster Helgeland 

11.09.2021 12.09.2021 210603 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Helgeland 

11.09.2021 11.09.2021   Tysk Mønster Tromsø 

12.09.2021 12.09.2021   Norsk Avlskåring Helgeland 

12.09.2021 12.09.2021   Tysk Mønster Tromsø 

16.09.2021 16.09.2021   Norsk Avlskåring Nordenfjeldske 

18.09.2021 18.09.2021   Tysk Mønster Bergen 

18.09.2021 18.09.2021   Norsk Avlskåring Bergen 

19.09.2021 19.09.2021   Tysk Mønster Grenland 

25.09.2021 25.09.2021   Tysk Mønster Finnmark 

25.09.2021 25.09.2021   Tysk Avlskåring Finnmark 

25.09.2021 26.09.2021   Norsk Avlskåring Finnmark  

25.09.2021 25.09.2021 210661 Utstilling Norsk Schäferhund Klub Bergen 

25.09.2021 25.09.2021 210650 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske 

25.09.2021 25.09.2021   Tysk Mønster Rogaland 

25.09.2021 25.09.2021   Norsk Avlskåring Rogaland 

25.09.2021 25.09.2021   Tysk Avlskåring Rogaland 

26.09.2021 26.09.2021   Tysk Avlskåring Nordenfjeldske 

02.10.2021 03.10.2021 211013 NKK Harstad 

02.10.2021 02.10.2021 210816 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold 

09.10.2021 09.10.2021   Tysk Avlskåring Finnmark 

09.10.2021 10.10.2021   Norsk Avlskåring Finnmark  

09.10.2021 09.10.2021   Tysk Mønster Romerike 

09.10.2021 09.10.2021   Norsk Avlskåring Romerike 

09.10.2021 09.10.2021   Tysk Avlskåring Romerike 

23.10.2021 24.10.2021 210690 Utst + LP Norsk Schäferhund Klub Møre Og Romsdal 

24.10.2021 24.10.2021   Norsk Avlskåring Indre Østfold 

24.10.2021 24.10.2021   Tysk Avlskåring Indre Østfold 

20.11.2021 21.11.2021 211015 NKK Sandefjord 
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Bruks/HBU 
Dato Prøvenummer Prøve Sted/Avd Kommentar 

13.02.2021 84-21071 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad IBGH 

07.03.2021 84-21072 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske FP 

21.03.2021 84-21073 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Bergen FP/SL1/IBGH1 

27.03.2021 84-21074 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland IFH/UHP 

27.03.2021 87-21045 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Hedmark   

28.03.2021 84-21075 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad IBGH 

03.04.2021 80-21028 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

04.04.2021 87-21046 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

09.04.2021 84-21076 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland FP/SL/IGP 

10.04.2021 84-21077 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland FP/SL/IGP 

10.04.2021 87-21047 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Bergen   

17.04.2021 84-21078 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Oslo FP/IBGH 

17.04.2021 84-21079 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Agder FP/SL/IGP 

18.04.2021 84-21082 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Agder UHP/IGP/SL 

24.04.2021 80-21029 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Grenland   

24.04.2021 80-21030 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Agder   

24.04.2021 81-21014 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

24.04.2021 83-21078 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

24.04.2021 84-21083 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Haugaland FP/SL/IGP 

25.04.2021 80-21032 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg   

25.04.2021 80-21053 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

25.04.2021 82-21030 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

25.04.2021 83-21082 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

25.04.2021 84-21086 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold FP 

25.04.2021 84-21087 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

25.04.2021 84-21088 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg FP/UHP 

05.05.2021 84-21089 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Helgeland FP 

08.05.2021 84-21090 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad FP/SL/IGP 

08.05.2021 84-21091 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad UHP 

08.05.2021 84-21092 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike FP/SL/IGP/IBGH 

08.05.2021 87-21054 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

09.05.2021 84-21093 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike UHP 

09.05.2021 84-21094 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike FP 

09.05.2021 87-21056 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

13.05.2021 80-21034 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Oslo   
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13.05.2021 82-21032 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Oslo   

15.05.2021 84-21096 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike IFH1-2 

16.05.2021 84-21097 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike IGP1 

20.05.2021 17-21068 Rally lydighet Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske Deltagerbegrensning 

21.05.2021 84-21098 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

22.05.2021 80-21035 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Kongsberg   

23.05.2021 84-21100 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Kongsberg FP 

24.05.2021 80-21036 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

24.05.2021 84-21101 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

29.05.2021 80-21037 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

29.05.2021 83-21104 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

29.05.2021 84-21102 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Halden FP/SL/IGBH/IGP 

29.05.2021 87-21060 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Oslo   

30.05.2021 81-21016 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Oslo   

30.05.2021 83-21105 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

30.05.2021 84-21103 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Moss/Vestby FP/UHP 

01.06.2021 82-21035 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Romerike   

06.06.2021 82-21037 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Møre Og Romsdal   

11.06.2021 17-21103 Rally lydighet Norsk Schäferhund Klub Hedmark   

11.06.2021 80-21038 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Hedmark   

11.06.2021 80-21039 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

11.06.2021 82-21038 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

12.06.2021 80-21040 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg   

12.06.2021 82-21039 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg   

12.06.2021 82-21040 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

12.06.2021 83-21116 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

12.06.2021 84-21110 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Grenland FP 

12.06.2021 87-21064 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Kongsberg   

13.06.2021 83-21121 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

18.06.2021 84-21112 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

19.06.2021 84-21113 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Oppland   

20.06.2021 84-21114 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

24.06.2021 84-21115 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland NM IGP/IFH 

25.06.2021 84-21116 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

26.06.2021 80-21041 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

29.06.2021 82-21042 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

04.07.2021 82-21043 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   
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04.07.2021 84-21117 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

13.08.2021 80-21042 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Hedmark   

14.08.2021 87-21066 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

21.08.2021 84-21119 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg FP/UHP 

21.08.2021 87-21067 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Oslo   

22.08.2021 81-21018 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Oslo   

25.08.2021 84-21120 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Helgeland UHP 

27.08.2021 84-21121 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn FP 

28.08.2021 80-21044 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Kongsberg   

28.08.2021 80-21045 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Bergen   

28.08.2021 84-21122 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn IFH 

29.08.2021 84-21123 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Kongsberg FP 

01.09.2021 82-21045 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

01.09.2021 83-21138 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

04.09.2021 84-21124 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Hedmark FP/UHP 

05.09.2021 81-21019 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Hedmark   

10.09.2021 80-21046 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

10.09.2021 82-21047 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

11.09.2021 80-21047 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

11.09.2021 83-21149 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

12.09.2021 83-21150 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

17.09.2021 84-21126 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

18.09.2021 80-21050 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Oslo   

18.09.2021 83-21153 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Agder   

18.09.2021 84-21127 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike FP/UHP 

18.09.2021 84-21128 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland FP/SL/IGP 

18.09.2021 84-21129 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Oppland   

18.09.2021 87-21072 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Kongsberg   

18.09.2021 87-21073 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Hedmark   

19.09.2021 83-21155 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Agder   

19.09.2021 84-21130 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland FP/SL/IGP 

19.09.2021 84-21131 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn   

24.09.2021 84-21132 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

24.09.2021 84-21133 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Harstad Og Omegn FP/SL/IFH1 

24.09.2021 84-21134 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

25.09.2021 82-21048 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

25.09.2021 84-21135 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Halden FP/SL/IGBH/IGP 
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25.09.2021 84-21136 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Bergen FP/SL2/IBGH2/IFH1-2 

26.09.2021 80-21051 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

26.09.2021 84-21137 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

26.09.2021 84-21138 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

02.10.2021 83-21162 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

02.10.2021 84-21142 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike IFH1-2 

02.10.2021 84-21143 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Haugaland FP/SL/IGP 

02.10.2021 84-21144 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Møre Og Romsdal FP/SL1/IBGH 

02.10.2021 84-21145 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Agder FP/SL/IGP 

02.10.2021 87-21076 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Bergen   

02.10.2021 87-21077 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

03.10.2021 81-21020 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

03.10.2021 83-21163 Brukshundprøver (NBF) Norsk Schäferhund Klub Rogaland   

03.10.2021 84-21146 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Agder SL/IGP 

03.10.2021 84-21147 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike IGP1 

09.10.2021 81-21021 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

09.10.2021 82-21050 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

09.10.2021 84-21149 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Romerike FP/SL/IGP/IBGH/IGPFH 

09.10.2021 84-21150 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg FP/SL/IGPV 

09.10.2021 84-21151 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Oslo FP/IBGH 

09.10.2021 84-21152 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Finnmark   

09.10.2021 87-21079 Mentalbeskrivelse hund Norsk Schäferhund Klub Helgeland   

16.10.2021 84-21153 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad FP/SL/IGP 

16.10.2021 84-21154 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad UHP 

17.10.2021 84-21157 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Moss/Vestby FP/SL/IGP 

23.10.2021 81-21022 Funksjonsanalyse Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

23.10.2021 84-21159 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold UHP 

23.10.2021 84-21160 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

24.10.2021 80-21052 Karaktertest Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

24.10.2021 82-21051 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

24.10.2021 82-21052 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold   

24.10.2021 82-21053 NKK's kåringsprøve Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

24.10.2021 84-21161 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske   

24.10.2021 84-21162 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold FP 

30.10.2021 84-21163 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad IGP FH 

30.10.2021 84-21164 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad IFH1-2 

06.11.2021 84-21166 Rik og Rik-Brukshundprøver Norsk Schäferhund Klub Rogaland FP/UHP 
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14. VALG 
 

Valgkomiteens innstilling til representantskapsmøte 2021. 
 
 

Verv Navn Avdeling Periode Foreslått av 

Leder Geir Flønes Nordenfjelske 1 år igjen   

Nest leder Rune Gundersen Fredrikstad På valg 2 år 
Valgkomiteen,Nordenfjelske 

Romerike 

  Tommy Oftedal Rogaland På valg 2 år Bergen 

Kasserer Toril Bjerke Indre Østfold På valg 2 år 

  

Valgkomiteen 

  

Sekretær 
John Harald 

Nymoen 
Romerike På valg 1 år 

Valgkomiteen,avd 
Romerike,avd nordenfjelske 

HBU leder Roar Kjønstad Oslo På valg 2 år 
Valgkomiteen,Avd oppland 

  

  An Margit Galåen Romerike På valg 2 år Romerike 

Har Leder Karl Otto Ojala Finnmark På valg 2 år Valgkomiteen 

  Tommy Oftedal Rogaland På valg 2 år Nordenfjelske,Romerike 

Styremedlem Arne Kristianstuen Oslo 1 år igjen   

Vara Medlem 
Christopher 

Andersen 
Romerike På valg 1 år 

Valgkomiteen,Nordenfjelske 

Romerike 

  

Vara medlem Rolf Syversen Romerike på valg 1 år Valgkomiteen,Romerike 

     
 
     

     

HAR Navn Avdeling Periode Foreslått av 

Leder Har Karl Otto Ojala Finnmark På valg 2 år Valgkomiteen 

  Tommy Oftedal Rogaland På valg 2 år Nordenfjelske,Romerike 

Medlem Leif Belgen Indre østfold På valg 1 år valgkomiteen 

Medlem Svein Nilsen Indre østfold På valg 2 år valgkomiteen,helgeland 

Medlem Kjell Olaf Olsen Arendal På valg 2 år valgkomiteen 

Medlem Tommy Oftedal Rogaland På valg 1 år valgkomiteen 
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Hovedbruks 
utvalget (HBU)         

 Navn Avdeling Periode Foreslått av 

HBU leder Roar Kjønstad Oslo På valg 2 år 
Valgkomiteen,Avd Oppland 

  
 An Margit Galåen Romerike På valg 2 år Romerike 

Medlem Heidi Tokstad Oppland På valg 2 år Valgkomiteen 

Medlem Zarif Hamzik Romerike 1 år igjen   

Medlem Ronny Vestli Romerike På valg 1 år valgkomiteen 

Medlem Terje Lindal Fredrikstad På valg 1 år valgkomiteen 

Medlem Hans Arne 
Martiniussen 

Helgeland På valg 2 år 
Valgkomiteen,Helgeland 

(lp ansvarlig)   

     
     

Ordensråd         

HAR Navn Avdeling Periode Foreslått av 

Medlem Liv Evjen Nordenfjelske 1 år igjen   

Medlem Rolf Mangerud Romerike På valg 2 år valgkomiteen,Romerike 

Medlem Arvid Strømsvik Rogaland På valg 2 år valgkomiteen 

Medlem Johnny Johnsen Helgeland 1 år igjen   
     
     

Revisor         

Revisor Knut Brekke Oslo På valg 1 år valgkomiteen 

Vara revisor Bente Olsen Indre Østfold På valg 1 år valgkomiteen 

     
Valgkomiteen         

HAR Navn Avdeling Periode Foreslått av 

Leder valgkomiteen Svein Nilsen Indre Østfold 1 år igjen   

Medlem Johnny Johnsen Helgeland PÅ valg 2 år 
Valgkomiteen 

Helgeland 

  Magne Henne Grenland På valg 2 år Bergen  

Medlem Odd Brattøy 
Møre og 
Romsdal 

1 år igjen   

Vara medlem Sverre Kirkemo Oslo På valg 1 år Valgkomiteen 

          

 
 
Svein Nilsen                            Odd Brattøy                                    Johnny Johnsen 
Sign                                           sign                                                 sign 
 
Magne Henne 
sign 

 


