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 Agenda  Ansvarlig 
 Forrige referat Referat 11 ble godkjent. JH 
0 HBU og Ronny 

Vestly 
21/9 2019 

Skryt til RV for jobben han har gjort på Sølen.  
 
Bruks og skogen må få mer fokus og det må satses på den delen av IGP. 
Samarbeid mellom de forskjellige raseklubbene ang IGP. Skogs-
program/lydighet for Schäfer. RV og Cato Eriksen har jobbet med dette. 
Plukker ut øvelser fra NBF som er tilpasset våre raser. Prøve å legge til rette for 
tjenestehunder.  
Prøveprosjekt på Sølen 2020? Felles NM 2020 i dette? Invitere andre land, og 
evnt Nordisk? 
Prøver å få dette godkjent i NKK for å få dette stambok godkjent. Blir 
antageligvis lang og tung vei. Legge til rette for eldre hunder, f.eks. lavere 
hinder.  
Flere trinn for å klatre oppover i klasser. Legge til rette for publikum med 
video/kart. 
NSCHK står for første NM med tanke på kostnader og arr. NSCHK må 
antageligvis stå for de første årene da de andre raseklubbene er mindre. 
RV bør fremlegge estimerte kostnader vedrørende dette og informere LK. 
 
Mye av dette er tanker og noe de jobber med. 
 
Enstemmig på møtet for at RV og HBU kan gå videre med dette. 
 
RV og HBU samles for å diskutere regelverk, oppsett og hvordan dette skal bli. 
Viktig at dette kan være noe alle kan reflektere seg til. Promotere dette på D4A. 
 
RV hjelper/bistår HBU med å lage oppsett på prøver/terminliste. 
Avsluttet kl 11:20 
 

 
 
 
 
 
 
RV/HBU 

1 Ny organisasjon Se vedlegg 
Skal DU velges i framtiden? Alle andre komiteer blir valgt…. Gjeninnføre? Bør 
være 3 personer for å få bedre og bredere syn på saker. 
Organisasjon er lik NKK. 
Foreløpig utkast og ideer er sendt Annett for publikasjon i bladet 
 

 
 
GF/Alle 

2 Avls regler 
21/9 2019 

Statuetter for avl. Rev 7/6-2018 
Rep møte vedtak. Endringer skjer der. TO jobber med dette. 
Forklarte div hendelser som slår feil ut. Og konsekvenser på dette. 

 
TO 
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TO kommer med ett forslag til rep møte for gjennomgang og ny revidert 
versjon. 
 
 
Avlskåring 
 
Kvalitets godkjenne avlsdistrikt. Hvilke dommere skal ta hvilke distrikter? Tommy 
sjekker opp. 
Skal vi legge det inn som «Godkjente dommere for Norsk avlskåring»? Eller 
«Dommer ansvarlig for kåringsdistrikt»? 
 
Generelle regler for avlskåring: 
Fjerne «HAR», det er kun HS som er makt til vedtak. 
 
13; Kåringen blir avkåret hvis hunden selges.  
 
 
Regler for tysk kåring: 
 
Fane for «HAR» på hjemmesiden: Sjekkes opp av Rune og Tommy.  
 
Fjerne det gamle reglementet, beholde kun det nye.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO 
 
 
 
 
 
TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RG/TO 

3 Utstillingsregler 
(tysk mønster og 
Norsk vinner) 

Punkt 3. Må endres til «Anerkjent av NSchK» 
 
Punkt 7. Sløyfe det at dommer ikke kan føre andres hunder.  
 
Punkt 10: Endre på NSV 
Ta vekk «Norsk vinnerutstilling» fra regelverket. Det skal stå under eget 
regelverk.  
 
Bruke «VV» og «VE» istedenfor «ML» og «L» på tysk mønsterutstilling. 
 

 
RG/TO 
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LD-Utstilling: 
Endrer oppsettet.  
«Vi ønsker fortrinnsvis at de bruker dommere som dømmer en Vinnerutstilling i 
Norden».  
 
Legger inn LD sammen med utstillingsregler.  
 
Skal vi kun ha 4 dobbelutstillinger i året kombinert med LD-utstillingene. 
 

 
 
 
 
RG/TO 

4 Promotere rase og 
klubb (alt fra 
hjemmeside, 
klubblad til sosiale 
medier etc.) 

NM Universalsieger 2022. Planlegge og lage regler. 
 
Alle avdelinger må bli flinkere til å sende inn. Alle bidrag mottas med takk 
 
D4A – 15 – 17 november – Ta med det som hunden vår kan brukes til, samt 
pc ’er og tv.  
 
Hjemmeside – JH presenterte sine tanker om dette. Tar evnt etter ekstra rep 
møte 
 
Facebook – FB skal være vår «teaser» for hva som ligger på hjemmesiden, 
bortsett fra info der og da. Streaming osv. 
 
Mail fra RG 22/9-19 
 
Her folk. Hvordan foregår avlen? Hvor kommer hundene fra? Og ikke minst skal 
vi snakke med veterinærer som kan fastslå at schæferen ikke er så ille som folk 
vil ha det til. 
Programmet er en biografisk dokumentar om schæferen. Lengden på 
programmet blir på om lag 26 minutter. Det vil bli sendt på fem lokale tv-
stasjoner i Norge samt bli lagt ut på nett. Men det beste av alt er at vi skal lage 
seks til syv mindre snutter som kan presenteres på sosiale medier. 
 
Beregnede totale opptaksdager er 15-20 pluss redigering 4-5 dager. 
 
Kostnadene beregnes til følgende priser: 
15- 20 opptaksdager a NOK 3000, dog beregnet fast pris: NOK 50.000, - 
Dette inkluderer videofotografering, intervjuer, manusskriving samt norsk voice 
(stemme på innlesning). 
Redigering: NOK 10.000,- 
Dette inkluderer lydarbeid, vignett, klipping av video samt musikk. Filmen 
produseres i HD. 

RS/TO 
 
ALLE 
 
AK/JHN 
 
 
JH 
 
 
CA/AB 
 
 
 
 
 
 
RG/GF 
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Reiser: NOK 15.000,- 
Dette innbefatter reiser. 
Det bør være mulig for klubben å få denne filmen finansiert, utover egenkapital, 
med sponsorer. Her vil det være mulig både med sponsorplakater og 
produktplassering. 
Fakturaer forfaller med at alle reiser blir forhåndsbetalt av klubben. Honorar, 
tilsammen NOK 60.000,- deles opp i tre betalinger, første forfall ved inngåelse 
av kontrakt. 
 
Kontraktsparter er norsk Schæferhundklub og Redbox Fokus AS 
 

5 100 års jubilé. 22 
mars 1922 - 2022 

Hoved feiring bør være på NV 2022 uansett hvor dette skal arrangeres. 
Øl telt ved utstillingsringen? 
Kamerataften på Leto hallen (om NV 2022 skal være på Bjerke)? 
NV 2022 
NM LP 2022 
NM IGP 2022 
NM (Ronny Vestly) 2022? 
NM Universalsieger 2022? Samarbeid mellom HBU og utstilling (Avl) 
 
Invitere «betydelige» personer rundt i verden? 
Finne/lage historien fra starten til i dag… 
«Givaways» til kjeltring priser (f.eks. t-skjorter, drikkeflaske, sitteunderlag el.l) 
 

 
 
ALLE 

6 Brukshund arbeidet 
21/9 2019 

RS hadde dialogmøte med KG RIK. Felles IGP NM. Møte 22/9 
Vanskelig å få deltagere til VM grunnet kostnader. Dyrt for enkeltpersoner å 
reise. 
Dialogmøte med LL Alme og bistand med å arrangere. 
RS skal spørre om LL Alme kan arrangere NM2020 
2022 skal vi arrangere eget NM. 
Norgesmester skal være medlem av NSCHK. Og det bør alle som skal delta også 
være. 
 
Mail fra ZH bl gjennomgått: 
Det første er når det gjelder figurant utvikling. 
Der tenkte jeg at man skal sette opp program gjennom hele året.. Det betyr at 
man har regionale samlinger 1 gang i mnd. regionalt.. der tenkte jeg at det er 
viktigst at figuranter og grupper møtes og trenes sammen.. dette er for å danne 
miljø og samarbeid.. pluss så slipper man reise alt for langt hver gang.. kanskje 
første samlingen kan føres ifra en erfaren figurant som reiser for å starte opp.. 
Så har man 4 samlinger i året nasjonalt.. hvor man samler de figurantene og 

 
 
RS 
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fortsetter opplæringen og setter arbeids plan for de videre i sine regioner … 
 
Det neste punktet er Wusv neste år … 
Mange av deltagere valgte å ikke stille i år pga økonomiske årsaker.. der kan vi 
gjøre et tiltak.. vi må selvsagt søke støtte i klubben.. Men også et meget viktig 
tiltak til.. og det er å kjøre innsamling.. Trond Otter har sagt seg villig til å holde 
spor kurs helg.. og all inntekt går til Wusv laget.. Jeg personlig kan stille opp 
også og holde gruppe C helg og inntekter kan gå til laget.. men vi trenger flere 
som framover er med å dra den trenden.. det er viktig for sporten IGP... jeg 
beklager hvis noen mener mitt fokus er bare på det men sånn blir det siden er 
den jeg brenner mest for og driver på med..det er de forslagene for arbeid 
neste år ifra min side.. 

 

 
 
 
RS/ZH 

7 Lydighetsarbeidet 
21/9 2019 

LP/NV 2020. Plassen på Bjerke er allerede flyttet. Om det blir på Bjerke.  
Starten på LP blir tidligere på fredagen. 
Utfordringene ligger hos avdelinger og at vi må «finne» de riktige personer som 
brenner for LP. 
LP inn på Sølen igjen. Bør ha en kursinst. som har hatt Schäfer tidligere. 
Kransen blir delt ut i LP3. 
Ser over regelverket på nytt. JHN har sendt. 
 

 
KS 

8 Ungdomsarbeid Christopher reviderer reglene for ungdomsarbeidet. 
 
KG RIK kommer med forslag på ungdommer. Ikke lov med biting på arm før de 
er 16år.  
Presisere regler for å skjerpe og skjerme iht trening av gruppe C. Det skal kun 
være fører evt hjelpe fører på banen med figurant under trening av gruppe C. 
 
Samling er fortsatt på vent. Usikker på om/når det blir avholdt. NKK sier fortsatt 
at det bør være en og en hund. Samling på dette blir derfor vanskelig. 
Mulig 2 helger i oktober …. 
Opprettet dialog med Danmark om at vi kan sende noen av våres ned på deres 
ungdomsleir. Såfremt ikke alle plassene er opptatt. 
 
Siv Hilde på NKK ville ha bilder, informasjon og hvordan junior handling foregikk 
i klubben. Har fått skriv med masse bilder og kommer på hjemmesiden etter 
hvert. 
 

 
 
CA 

9 Dommerutdanning 
alle grener 

Eksteriør dommer:   
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Målet må være å ha såpass mange dommere at det skal være kniving om å 
dømme. Vi må sette i gang en ny dommer utdannelse i 2020. 
Bruksdommer:  
Sverige er suverent mye raskere enn i Norge. Hos oss kan det ta over 2 år.  
NKK har bestemt at alle over 75 år må søke hvert år. Dette gjelde FCI dommere. 
 

10 Instruktør 
utdannelse 

Det må bli flere ferdselsprøver instruktører.  
Det samme gjelder de forskjellige trinnene på Instruktør Lydighet. 
Det begynner å bli få ringsekretær instruktører. 
 
 

 

11 Budsjett til 
promotering av 
rase og klubb 

2019 -   50 000kr 
2020 -   75 000kr 
2021 - 150 000kr 
2022 - 200 000kr 
 

 

12 Organisasjon kurs 
til våre avdelinger 

Etablere formansskonferansen igjen. Gå igjennom org, struktur osv. 
Deler av HS må antageligvis reise rundt og holde foredrag. Fint om ny 
hjemmesiden evnt da er opprettet. 
 

 

13 Andre saker  
 

 

a Dommere og inst. Instruktør og dommer listen må gåes gjennom og oppdateres! 
Få lagt inn ringsekretærer osv. Alle godkjente dommere og instruktører skal stå 
på alle steder de er godkjente.  
Ber Knut se litt på listene i NKK/Dommer/instruktør-utdannelse mot hvem som 
er medlem i NSchK.  
 

 
JHN 

b Bladet Annett har blitt sendt de to skrivene av Tommy, fra WUSV. Om VT og hva som 
skal til for å få titler/parring osv. 
HS korrigerer «Etikk» dokumentet og har sendt redaktør 
Sendt org. Struktur i NSchK 
 

 
TO/JHN 

c   
 

 

d  
 

  

12 Økonomi Klubben har for tiden en meget god økonomi. 
Forventer kostnader ifm ekstra rep.møte. Det går på fordeling blant avd. 
Trykking av tidsskriftet vil det komme kostnader på. 

LK 
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Kasserer legger om antall kontoer så hun får bedre oversikt. Har fått tilbud fra 
banker på innskuddsrente, så vi bytter til andre banker. 
Gått igjennom utviklingen på NV fra 2010 og det er bedring fra år til år. Men har 
potensialet til å bli bedre 
Medlemskontingenten på valpekjøpere har kostet 12 760,-. Mange sender 
antageligvis ikke inn. Oppdrettere bør følge oppsatte regler, så de får godkjent 
kred. Se hjemmeside. 
 
 5 av 24 avdelinger skylder NSchK en god sum. LK skal purre dem opp. 
 

13 Ordensrådet 
 

 AK 

 Neste møte   
 

 

* Gamle saker som 
ikke er utført ennå 
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Leder

Nestleder Kasserer Sekretær Avlsansv

Sekretariat

Bruksansv Styremedlem
1 stk Vara

1 stk 
Ungdomsansv

PR/Webmaster/Re
daktør 

Utdanning 
(dommer og 
instruktører) 
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