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Årsmelding Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 
 

Årsmøtet i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) ble avholdt den 29.04.17 på Gardermoen. 
 

Etter årsmøtet hadde klubben følgende styre: 
 

Leder: Jarle Utne-Reitan (Nyvalgt for 1 år) 
Nestleder: Ingen valgt 
Kasserer: Monica Hvalby Carlsen (1 år igjen) 
Sekretær: Ingen valgt 
Styremedlem 1: Andreas Bachmann (Gjenvalgt for 2 år) 
Styremedlem 2: Ingrid Pedersen (Gjenvalgt for 2 år) 
Styremedlem 3: Astrid Bergo Simonsen (Nyvalgt for 1 år) 
Varamedlem 1: Alexandra Slaattene (Nyvalgt for 1 år) 
Varamedlem 2: Kenneth Riis Gjertsen (Nyvalgt for 2 år) 

 
Medlem valgkomiteen: Ingen valgt 
Medlem valgkomiteen: Sidsel Hodne Iversen (valgt for 2 år) 
Varamedlem valgkomiteen: Rutt Celina Åsvang (valgt for 2 år) 
Revisor: Ingen valgt 
Vararevisor: Ingen valgt 

 
Under ekstraordinært årsmøte på Sola den 6. juni ble det foretatt følgende valg: 

 
Nestleder: Vidar Anderssen (valgt for 2 år) 
Sekretær: Tarja Aabø (valgt for 2 år) 

Medlem av valgkomiteen: Maria Angell Uhnger (valgt for 2 år) 

Revisor: Henning Haaland (valgt for 2 år) 
Vararevisor: Ingen valgt 

 
Styringssignaler fra årsmøtet 

1. Vedtatt budsjett 
2. Etablering av nye websider 

 
Styreaktivitet 
Styret har pr 25. februar 2018 gjennomført 11 styremøter. To av møtene har vært møter 
hvor vi har vært samlet. De øvrige møtene har blitt gjennomført via Skype. Det hadde vært 
ønskelig med flere fysiske møter, men på grunn av klubbens økonomiske situasjon har vi 
prioritert møter via internett. 

 
Styret har hatt en ambisjon om å besøke alle gruppene gjennom året, men det har vi ikke 
kunnet prioritere. Dels fordi vi måtte starte arbeidet vårt med å kalle inn til ekstraordinært 
årsmøte for å få valgt inn et komplett styre, dels fordi vi måtte få på plass nye 
avlsrådsmedlemmer etter at flere av dem meddelte styret at de ikke ønsket å fortsette i 



rollene sine og dels fordi det aller meste av budsjetterte midler til reiser var brukt opp av det 
forrige styret før vi fikk startet vår aktivitet. 

 
Styret måtte gjøre om på noen oppgaver etter at kassereren vår trådte ut av sin funksjon i 
juni av helsemessige årsaker. På det tidspunktet var det ikke ført regnskap slik at det ikke 
fantes noen oversikt over hvor mye penger som var brukt og til hva. 

 
Forrige årsmøte ba styret prioritere arbeidet med nye websider. Det har vi gjort, selv om det 
samme årsmøtet ikke la inn midler i budsjettet. Andreas Bachmann har vært primus motor 
for arbeidet med de nye websidene og vi er svært fornøyd med det endelige resultatet. 

 
Styret har fortløpende lagt ut protokoller fra våre møter på websidene slik at medlemmer og 
andre kan følge med på hva klubben arbeider med. 

 
Gruppene: 
Årsberetninger, budsjetter og regnskap er mottatt. 

 
Kontaktpersoner: 
Årsberetning fra kontaktpersoner er mottatt. 

 
Avlsrådet: 
Årsberetning fra avlsrådet er mottatt. 

 
Sportshundgruppa: 
Årsberetning fra sportshundgruppa er mottatt. 

 
Prosjekt kryssparring Riesen Artic: 
Rapport fra prosjektet er mottatt 
 
Aktiviteter: 
NSBK har i 2016 vært representert på: - ISPU- konferanse i Spania (International Schnauzer 
Pinscher Union) - RS NKK - Raseklubbenes fellesallianse (RFA)  - Dogs4All 2016 ved Gr Oslo 
og Akershus 
Det har i tillegg vært feiret 70-års jubileum på Lillehammer med en flott jubileumsutstilling, 
samt bankett med tre-retters middag, tilhørende drikke og fine taler. 
Det vises til beretninger og rapporter fra grupper og utvalg. 

 
Økonomi: 
Se eget regnskap for 2016 

 
Medlemmer: 
Antall pr. 31.12.17 var: 1097 som inkluderer hoved-, familie - og æresmedlemmer og antall 
gratismedlemmer. Status pr. 31.12.2016: 1095 medlemmer.  
 

 
Klubbens Hederstegn innehar: 



Ann Margrete Kindberg, Gerd Nilsen, Grete Hansen, Unni Edvardsen, Per Øye, Geir 
Tjernshaugen, Lone Gjerdalen, Erik Vestnes, Ranveig Vestnes, Kari Ann Sogstad, Mette M. 
Tufte, Johnny Johnsen, Fredrik Hansen, Bjørn Adde, Aud Fossum, Harald Edvardsen, Eva 
Ingebjørg Jahr, Torill Adde, Jan Erik Haugli, Øivind Storfjeld, Wenche Berntsen, Reidun 
Stensrud, Harald Flatin, Tarja Aabø, Svenn Erik og Astrid Simensen. 

 
Klubbens Æresmedlemmer er: 
Lulle Bleum, Arild Eriksen, Else Hegbom, Kari Schønfeldt Wilberg, Astrid Welle, Bjørn Adde, 
Stig Larsen, Aud Fossum, Harald Edvardsen og Reidun Stensrud. 

 
Medlemmer med Hederstegn og Æresmedlemskap som er gått bort: 
Marit Johansen, Anne-Ma Diesen Stavseth, Per Rønåsbråten, Brita Øye, Toni Stranger og 
Randi Rasmussen. 

 
 

Gardermoen, den 21.04.18 
 
 
 
 
 
 

Jarle Utne-Reitan 
Leder 

Vidar Anderssen 
Nestleder 

Tarja Aabø 
Kasserer 

 
 
 
 

Andreas Bachmann 
Styremedlem 

Ingrid Pedersen 
Styremedlem 

Astrid Bergo Simonsen 
Styremedlem 

 
 
 
 

Alexandra Slaattene 
Varamedlem 

Kenneth Riis Gjertsen 
Varamedlem 



Årsberetning 2017 for Avlsrådets Rasekomitéer 

Det er avholdt 1 fysiske møte og 1 Skype møte i 2017. Ellers har vi hatt mye kontakt 
via klubbmail og rådets egen Facebook-gruppe, samt at rasekomitemedlemmene har 
kontakt seg imellom. 

Avlsrådets arbeidsinstruks er revidert. Det er laget ny mal for årsrapporten slik at den 
samsvarer med RAS dokumentene. Det er jobbet for å få MAC inn på listen for alvorlige 
sykdommer som registreres på DogWeb, men det har vist seg at forskningen ikke er 
ferdigstilt enda. Dermed vil ikke NKK godta MAC for registrering på Dogweb.  

Vi har holdt kontakt med NKK i forbindelse ang. Kryssing av forskjellige fargevarianter 
blandt schnauzer variantene. Det ble da avgjort at det blir tillatt valper etter foreldre med 
to forskjellige farger for registrering fom 1.1.2018. Dette er i henhold til FCI. 
 
Det er laget helseskjemaer som er planlagt å ta i bruk for å få mer informasjon om 
rasenes helsesituasjon. Denne informasjonen kan igjen brukes ved oppdatering av RAS.  
 
 

Tarja Aabø  
(sign) 
Leder for Avlsrådets Rasekomitèer 
 

 

Rasekomite 

Bouvier 
 
Tarja Aabø 
 
 
Dvergschnauzer 
           
Tone Johansen     Torill Adde       Ranveig Vestnes     Ann Veronica Ursvik  
Hvit   salt/pepper     sort                                  sort/sølv 
 
 
Riesenschnauzer Salt/Pepper og Sort 
 
Tarja Aabø    Ingrid Pedersen 
 
 
Schnauzer Salt/Pepper og Sort 
 
Ranveig Vestnes   Bente Pollestad 
 

 



Årsrapport Bouvier des Flandres 
Populasjon 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 1 3 2 0  
Antall valper 12 21 9 -  

- Hannvalper 4 11 4 -  
- Tispevalper  8 10 5 -  

Kommentar: Importer er ikke regnet med i denne oversikten. Samtlige kull oppfyller NSBKs avlskrav.  
 
Gjennomsnittlig kullstørrelse 2013 2014 2015 2016 2017 
 12* 7 4,5** -  
Kommentar: * et kull. ** to kull, hvorav det ene med kun en valp. 
 
Kull med bruk av utenlandseid 
hannhund 

2013 2014 2015 2016 2017 

 0* 2 1 -   
Kommentar: * et kull dette året, norskoppdrettet og norsk eiet hannhund benyttet.  
 
Innavlsgrad 2013 2014 2015 2016 2017 
Innavlsgrad i snitt 4,6 1,1 3,0   

Kommentar: Tallene i denne oversikten er hentet i DogWeb. Innavlsgrader for hvert enkelt 
kull i perioden 2012-17 bør regnes manuelt da de oppgitte innavlsgradene som kommer 
automatisk opp i DogWeb ikke er korrekte. Manuell utregning anbefales ved oppdatering av 
RAS. 
 
Bruk av avlsdyr 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 1 3 2 0  
Antall hannhunder brukt 1 3 2 -  
Antall tisper brukt 1 3 2 -  
Kommentar: Henviser til RAS 
som beskriver oppdretternes bruk 
av forskjellige hunder i avlen. 
Rasekomiteen ser med glede at 
oppdretterne fortsatt er flinke å 
benytte forskjellige hunder i avl, 
særlig gledelig at det reises ut for 
bruk av forskjellige hannhunder. 
 

     

Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år 
 
Kommentar: Henviser til RAS for definisjon og tidligere oppgitte tall for matadoravl i rasen. Perioden 
har lite data å vise til og RAS gir her en bedre oversikt. 
 
Importer 



 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hannhunder 3 1 1 2  
Importerte tisper 1 1 0 0  
Kommentar: Hunder er hentet fra Sverige, Nederland og England.  
 
Øyesykdommer 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste      

Antall FRI      

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier      

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

     

PRA      

Annet      

Kommentar: Et lite antall hunder er øyelyst i perioden 2012-16, for oppdateringer og resultater 
henvises til DogWeb hvor det er mulighet for å laste ned øyelysningsskjema for hver enkelt hund 
som har vært til undersøkelse. Henviser også til RAS for Bouvier des Flandres når det gjelder 
øyelysning for rasen. 
 

HD statistikk 2013 2014 2015 2016  

Antall avkom      

Antall røntget 9 6 15 10  

Antall HD frie A/B 7 5 12 10  

Antall HD svak grad C 2  1   

Antall HD middels grad D  1 2   

Antall HD sterk grad E      

Kommentar: 
 

     

AD statistikk 2013 2014 2015 2016  

Antall avkom      

Antall røntget 8 2 7 10  

Antall HD frie 0 6 1 6 7  

Antall HD svak grad 1 1   1  

Antall HD middels grad 2 1  1 2  

Antall HD sterk grad 3  1    

Kommentar: 



 
 
 



Årsrapport dvergschnauzer 2017 

Populasjon 
Hvit 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 13 17 12 7 12 
Antall valper 47 71 55 33 65 

- Hannvalper 25 30 24 20 38 
- Tispevalper  22 41 31 13 27 

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 25 27 21 27 23 
Antall valper 136 118 74 121 95 

- Hannvalper 75 62 43 70 47 
- Tispevalper  61 56 31 51 48 

Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 20 24 16 16 8 
Antall valper 81 105 53 74 31 

- Hannvalper 39 52 24 34 16 
- Tispevalper  42 53 29 40 17 

Sort/sølv 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 32 36 33 39 20 
Antall valper 86 147 139 164 86 

- Hannvalper 43 63 74 69 45 
- Tispevalper  43 84 65 95 41 

Kommentar: 
Hvit:  
2017: Tre kull er søkt om og godkjent. Fem kull oppfyller ikke klubbens krav (mangler 
øyelysning og premiering) og tre kull oppfyller klubbens krav. 
 
2016: 5 av 7 kull er godkjent av klubben i 2016, de 2 andre kullene oppfyller ikke klubbens krav for 
godkjenning. 
 
Sort:  
2017: 
 
2016: I 2016 oppfylte 15 av 27 kull klubbens krav. Av disse ble det søkt om godkjenning av 8 kull, og 
de øvrige ble ikke søkt om godkjenning til. I tillegg ble det søkt om godkjenning til ytterligere et kull. 
Dette ble først godkjent, men godkjenningen ble trukket tilbake etter ytterligere behandling i et 
samlet avlsråd. 
Med unntak av i 2015 har sorte forholdsvis jevne registreringstall 
 
Salt/Pepper: 
2017: Det har vært stor nedgang i antall s/p- kull i 2017. 3 kull godkjent av klubben, 2 kull 
ville vært godkjent dersom det hadde vært søkt, 3 kull mangler utstillingsresultater. 
 
2016: 7 kull er godkjent av klubben. Tre kull ville vært godkjent hvis det var søkt. Seks kull mangler 



utstillingsresultat eller øyelysning. 
 
Sort/sølv: 
2017: 
 
2016: 14 kull er godkjent av klubben. Ett til er søkt om godkjenning, men ikke godkjent, pga at tispa 
var øyenlyst etter paring.  
  
 
 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 2013 2014 2015 2016 2017 
Hvit 3,6 4,1 4,6 4,7 5,4 
Sort 5,4 4,4 3,5 4,5 4,1 

Salt/pepper 4,05 4,4 3,3 4,6 3,9 
Sort/sølv 2,7 4,1 4,2 4,2 4,3 
Kommentar:  
2017: Salt/pepper: Litt nedgang i gjennomsnittlig kullstørrelse, men tre kull med få valper trekker 
snittet ned. 
 
2016: Salt/Pepper: Positiv økning i kullstørrelse. 
 
Kull med bruk av utenlandskeid 
hannhund 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hvit 2 3 3 1 1 
Sort 2 4 1 3 4 
Salt/pepper    1 1 
Sort/sølv    6 1 
Kommentar 
2017: Salt/pepper: Kun en hannhund med utenlandsk eier er brukt i avl. Det er brukt flere 
norskeide importer. 
 
2016: Sort: På bakgrunn av det lave antallet hunder fra utlandet brukt i avl så er det ikke hensiktsmessig å se 
Norden under et for utregning av matadorgrensen. 
 
Innavlsgrad 2013 2014 2015 2016 2017 
Hvit 3,2 % 2,39 % 1,1 % 2,1 % 0,28 % 
Sort 3,2% 2,635% 2,252 % 1,118% 0,644 % 
Salt/pepper 1,4% 1,28% 1,251% 0,903% 1,422 % 
Sort/sølv 0,86% 0,74% 0,733% 0,715% 0,547% 
Kommentar: 
2017: Salt/pepper: Bra innavlsgrad med 0 % på de fleste, men et kull med høy grad, trekker ned 
totalen. 
 
2016: Sort: Innavlsgraden på de fleste kullene er mellom 0 og 0,2%, men gjennomsnittet trekkes opp av noen 



få kull med innavlsgrad over hva som er anbefalt. 
Salt/Pepper: Bra innavlsgrad. 
Sort/sølv: Det har vært stabil lav innavlsgrad de siste 5 årene. Mange kull har 0%, høyeste i 2016 (ifølge 
DogWeb er 3,687%) 
 
Bruk av avlsdyr 
Hvit 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 13 17 12 7 11 
Antall hannhunder brukt 10 12 11 7 9 
Antall tisper brukt 13 17 12 7 11 
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 25 27 21 27 23 
Antall hannhunder brukt 17 19 12 16 15 
Antall tisper brukt 25 27 21 27 23 
Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 20 24 16 16 8 
Antall hannhunder brukt 19 19 11 14 7 
Antall tisper brukt 20 24 16 16 8 
Sort/sølv 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 32 36 33 39 20 
Antall hannhunder brukt 17 29 22 28 18 
Antall tisper brukt 32 36 33 39 20 
Kommentar: 
2017:  
Salt/pepper: Bra variasjon i bruk av hannhunder. En er brukt to ganger. 
 
2016: Sort: Det hadde vært ønskelig med større spredning på bruk av hannhunder. 
Salt/Pepper: Bra bruk av hannhunder i forhold til kull. 
Sort/sølv: Det er noen få hannhunder som blir brukt mye, ellers er det god spredning i bruk av antall 
hannhunder. 
 
Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år 

Hvit (10%) Sort (5%) Salt/pepper (10%) Sort/sølv (5%) 
25 28 34 34 

Kommentar: 
2017: Salt/pepper: Ingen hannhund er over 10 % grensen. 
Hvit: Ingen brukte hannhund er over 10 % grensen. 
Sort: 2 av brukte hannhunder er over 5 % grensen. 
Sort/sølv: Ingen brukte hannhund er over 10 % grensen. 
 
 
2016: Hvit: Det er en hvit hannhund som overstiger grensen på 25 avkom. Denne hunden har 30 
avkom i perioden 2013 – 2016. 
Sort: Det er få matadorer, men det finnes noen – både hannhunder og tispe. 



 
Importer 
Hvit 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hanhunder  4 3 2 1 
Importerte tisper 1  3 3 2 
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hanhunder 2 6 4 5 8 
Importerte tisper 7 5 6 9 12 
Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hanhunder 2 1 3 5 3 
Importerte tisper 2 1 3 1 2 
Sort/sølv 2013 2014 2015 2016  
Importerte hanhunder 5 2  4 3 
Importerte tisper 5 7  6 5 
Kommentar: 
Øyesykdommer 
Hvit 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 20 24 20 23 18 

Antall FRI 19 18 13 18 16 

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier 1 5 6 5 2 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

 1 1   

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

     

PRA      

Annet      

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 63 49 54 53 55 

Antall FRI 48 35 42 40 35 

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier 10 12 11 13 14 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

1 2 1 1 1 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

2 1 1  3 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

1     

PHTVL/PHPV     1 

PRA 1   1 1 



Annet 1 1  1 1 

Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 35 59 46 40 41 

Antall FRI 25 51 39 33 34 

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier 5 5 5 5 4 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

    2 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

4 3 2 1  

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

     

PRA      

Annet 1   1 1 

Sort/sølv 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 76 91 96 76 84 

Antall FRI 58 65 64 54 61 

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier 12 15 18 17 18 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

1 1 7 2 1 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

4 6 6 2 2 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

    1 

PRA 1 1mistenkt  1 0 

Annet 2 2 2 4 2 

Kommentar 
2017: Salt/pepper: To katarakt ikke medfødt. Påvist Ant. Sut. I.  
Fire Distichiasis/Ektopiske Cillier, alle har grad mild. Disse må pares med en fri. 
Sort: Antall Distichiasis/Ektopiske Cillier mildt økende. Affisert må pares med fri. 
Sort/sølv: Antall Distichiasis/Ektopiske Cillier mildt økende. Affisert må pares med fri. 
 
 
2016: Hvit: Det er samme hund som er øye lyst med katarakt to ganger i 2012 og en gang i 2014 
Sort: Det er en lav andel av hundene som blir øyelyst. I all hovedsak er det kun avlsdyr som øyelyses, noe 
som gjør at det er vanskelig å si så mye om øyehelse på generell basis. Ut ifra de faktiske resultatene som 
foreligger så har de sorte dvergene få alvorlige øyeproblemer, da det store flertallet enten er øyelyst fri eller 
med mild grad distichiasis. Antallet øyelyste med distichiasis er også relativt stabile tall. 
Salt/Pepper: Flere hunder bør øyelyses. Ellers bra. Må følge med på disichasis/Ektopiske Cilier. 
Sort/sølv: Det varierer litt fra år til år hvor mange hunder som blir øyenlyst, ut i fra tallene så er det få 
alvorlige øyesykdommer på rasen. De aller fleste hunder med Distichiasis har mild grad. Man bør fortsatt 
følge med på dette.  



 
Annet: 
2017: Det er registrert 1 sort/sølv med HD grad B. 
Sort: 1 registrert HD A. 
  



Årsrapport Schnauzer 2017 
Populasjon 
Salt/Pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 1 2 4 3 1 
Antall valper 9 14 21 27 6 

- Hannvalper 4 9 10 10 3 
- Tispevalper  5 5 11 17 3 

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull 11 8 5 10 9 
Antall valper 51 46 18 49 46 

- Hannvalper 26 23 10 27 27 
- Tispevalper  25 23 8 22 19 

Kommentar: 
2017: 
 
2016: S/P. Alle kullene for S/P er godkjent. 
Sort: I 2016 ble det søkt om godkjenning for 8 kull. 7 kull ble godkjent, mens et kull ble ikke godkjent av 
avlsrådet. Fire kull ble det ikke søkt godkjenning for, og to av disse kullene fulgte ikke klubbens regler.(to av 
kullene det ble søkt godkjenning for er registrert 2017). 
 
Gjennomsnittlig kullstørrelse 2013 2014 2015 2016 2017 
Salt/Pepper 9 7 5,3 9 6 
Sort 5,1 5,8 3,6 5,4 5,1 
Kommentar: 
 
Kull med bruk av utenlands eide 
hannhund 

2013 2014 2015 2016 2017 

Salt/Pepper 1 2 3 3  
Sort 2 1 1 4 6 
Kommentar:  
 
Innavlsgrad 2013 2014 2015 2016 2017 
Salt/Pepper      
Innavlsgrad i snitt 1,56 1,63 1,66 0,52 0 
Sort      
Innavlsgrad i snitt 2,10 0,24 2,98 0,56 1,84 
Kommentar: 
2017: 
 
2016: Sort: Kullene har jevnt over lav innavlsgrad og det er enkelte kull med høy innavlsgrad som drar opp 
gjennomsnittet enkelte år. 
S/P: har lav innavlsgrad og oppdretterne er flinke til å bruke ulike hanner. 
 
Bruk av avlsdyr 2013 2014 2015 2016 2017 
Salt/Pepper      
Antall kull 1 2 4 3 1 
Antall hannhunder brukt 1 1 4 2 1 



Antall tisper brukt 1 2 4 3  
Sort      
Antall kull 10 8 5 9 9 
Antall hannhunder brukt 4 2 4 6 9 
Antall tisper brukt 10 8 5 9 9 
Kommentar: 
2017: 
 
2016: S/P: Det er brukt ulike hanner på nesten alle kullene og dette er meget bra for det genetiske mangfoldet i 
rasen. 
Sort: Det hadde vært ønskelig med større spredning på bruk av hannhunder. Det er også få tisper i avl som får 
mange kull.  
 
Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år 

Salt/pepper 
Maks 17,2 valper pr avlsdyr. 

Sort  
Maks 41,8 valper pr avlsdyr. 

Kommentar: 
2017: 
 
2016: S/P: Grensen er lav, men likevel er det få hunder som går over matadorgrensen i rasen. 
Sort: det er en hann som har flere avkom enn grensen på 41,8 avkom i løpet av de siste fem årene og som 
dermed er over matadorgrensen. Denne hannen har 51 avkom i perioden 2013-2016. Det avles også på få 
tisper i rasen selv om de ikke når matadorgrensen. 
 
Importer 
Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hanhunder 1 0 0 4 1 
Importerte tisper 4 5 4 1  
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hanhunder 3 0 0 2  
Importerte tisper 4 0 2 7  
Kommentar: 
 
Øyesykdommer 
Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 1 0 0 0 1 

Antall FRI 1    1 

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier      

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist      



Post.Pol 

PRA      

Annet      

Kommentar: 
 
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 0 6 0 0 2 

Antall FRI  5   1 

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier      

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

 1    

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

     

PRA      

Annet     1 

Kommentar: 

HD statistikk 2013 2014 2015 2016 2017 

Salt /pepper      

Antall avkom 9 14 21 27 6 

Antall røntget 9 4 11 17 12 

Antall HD frie 9 2 3 13 5 

Antall HD svak grad - 2 2 4 5 

Antall HD middels grad - - 5 - 2 

Antall HD sterk grad - - 1 -  

Kommentar:  
2017: 
 
2016: S/P har en høy andel røntgede hunder i forhold til antall fødte valper. Det er noe HD av ulik 
alvorlighetsgrad i rasen, men de har likevel god oversikt over rasen. 

 

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall avkom 51 46 18 49 46 

Antall røntget 6 13 6 8 14 

Antall HD frie 6 11 3 4 12 

Antall HD svak grad - 2 3 3 2 

Antall HD middels grad - 0 0 1 1 

Antall HD sterk grad - - - -  



Kommentar: 
2017: 
 
2016: Sort: Det er prosentvis færre hunder som blir røntget i rasen svart schnauzer. Importerte avlsdyr med 
mange avkom burde i langt større grad ha undersøkt avkommene for å få mer oversikt over HD utbredelsen. 
HD situasjonen er uoversiktlig siden så få blir sjekket for dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Årsrapport Riesenschnauzer 2017 

Populasjon 
Salt/Pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull  2  1 (mix) 1(mix) 
Antall valper  11  10 10 

- Hannvalper  4  5 3 
- Tispevalper   7  5 7 

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall kull     13       7       9       8 10 
Antall valper      82       37      55      64 71 

- Hannvalper      35       20      28      28 36 
- Tispevalper       47       17      25      36 35 

Kommentar: 
2017: 1 kull s/p, prosjektkull med 10 sorte valper i -17. Kullet godkjent av prosjektgruppen. 
3 kull i sort er søkt og godkjent av avlsrådet i 2017. 
 
2016: 1 kull s/p, prosjektkull med 10 sorte valper i -16. Kullet godkjent av prosjektgruppen. 
2 kull i sort er søkt og godkjent av avlsrådet i 2016. 
 
Gjennomsnittlig kullstørrelse 2013 2014 2015 2016 2017 
Salt/Pepper  5  10  
Sort 6 5 6 8 7,1 
Kommentar: 
 
 
Kull med bruk av utenlandseid 
hannhund 

2013 2014 2015 2016 2017 

Salt/Pepper      
Sort      3       3       4       1 2 
Kommentar: 
 
 
Innavlsgrad 2013 2014 2015 2016 2017 
Salt/Pepper      
Innavlsgrad i snitt  0,781  0 0 
Sort      
Innavlsgrad i snitt 0,971 1,359 0,773 1,156 1,065 
Kommentar: 
 
 
Bruk av avlsdyr 2013 2014 2015 2016 2017 
Salt/Pepper      
Antall kull  2  1 1 
Antall hannhunder brukt  1  1 1 
Antall tisper brukt  2  1 1 
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall kull     13       7       9       8 10 



Antall hannhunder brukt      11      7      7      7 9 
Antall tisper brukt     13       7       9       8 10 
Kommentar: 
 
 
 
Maks antall avkom i forhold til matadorgrense, beregnet over de siste fem år 

Salt/Pepper 
 

Sort  
63 valper 

Kommentar:  
 
2016: s/p er alt for få individer, til å regne ut prosent. 
Sort er regnet ut med 20 %. 
 
Importer 
Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hannhunder   2  0 
Importerte tisper 2 1 1 2 3 
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 
Importerte hanhunder        6        9        3          2 3 
Importerte tisper        2        6        5          10 1 
Kommentar: 
 
 
Øyesykdommer 
Salt/pepper 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 3 1 4 8 0 

Antall FRI 3 1 3 7  

Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier      

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

   1   

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

  1   

PRA      

Annet      

Kommentar: 
 
 
Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall øyelyste 30 21 25 26 18 

Antall FRI 23 16 20 22 12 



Sykdommer:      

Distichiasis/ektopiske cillier 1   1(mild) 1 (mild) 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Ant.Sut.I.  

1  1 2 2 

Katarakt, ikke medfødt: Påvist, 
cortical 

     

Katarakt, ikke medfødt: Påvist 
Post.Pol 

2  1 1  

Katarakt, medfødt  1    

PRA      

PHTVL/PHPV grad 1 2 3 1   

PHTVL/PHPV grad 2-6 2 1    

Retinal Dysplasi  
Geografisk/(multi)fokal 

 
0/2 

 
1/1 

 
0/1 

  
1/0 

Annet   Entro:1 
 

1 ** Entro: 1 
Blinkhinnek

nekk: 1 
Kommentar :   
 
2016: PHTL/PHPV Grad 1 (kan avles mot fri) 
PHTL/PHPV Grad 2 – 6 (Bør ikke avles på) 
Forkortelser: Entro = Entropion 
*PPM=Pers. Pupilmembran      
**Tårepunkt Aplasi (annet medfødt)                 

HD statistikk 2013 2014 2015 2016 2017 

Salt /pepper      

Antall avkom      

Antall røntget 1 2 1 9  

Antall HD frie  1 1 6  

Antall HD svak grad    1  

Antall HD middels grad 1 1  2  

Antall HD sterk grad      

Kommentar: 
 

     

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall avkom 85 37 53 70 71 

Antall røntget 51 55 42 28 43 

Antall HD frie 42 45 36 22  

Antall HD svak grad 6 7 6 4 8 

Antall HD middels grad 3 1 0 2 3 

Antall HD sterk grad 0 2 0 0 2 

Kommentar: 
 



AD statistikk 2013 2014 2015 2016  

Salt/pepper      

Antall avkom      

Antall røntget  1  2  

Antall AD frie  1  1  

Antall AD svak grad    1  

Antall AD middels grad      

Antall AD sterk grad      

Kommentar: 
 

Sort 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall avkom 85 37 53 70  

Antall røntget 27 27 25 19  

Antall AD frie 25 25 24 15  

Antall AD svak grad 2 1 1 4  

Antall AD middels grad  1    

Antall AD sterk grad      

Kommentar: 
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NSBK Gruppe Sør-Rogaland 

innkaller 

til 

ÅRSMØTE 

Onsdag 31.01.2018 

Kl. 18:00 

Sted: Gimra (samme adresse som treningslokale – Tjeltavegen 253, Tjelta) 

 

Som informert i tidligere elektronisk bekjentgjøring kalles det inn til årsmøte med følgende dagsorden. 
Innsending av saker var frist 10.januar. 

 

Dagsorden: 

Sak 1:  Åpning 
Sak 2:  Godkjenning av innkallingen 
Sak 3:  Godkjenning av fremmøtte representanter 
Sak 4:  Godkjennelse av saksliste og gjennomgang av saker 
Sak 5:  Valg av: 

1) Møteleder 
2) Referent 
3) Tellekorps 
4) Personer til å undertegne protokollen (foreslår at styret får fullmakt til dette) 

Sak 6:  Årsberetning for 2017 
Sak 7:  Regnskap for 2017 samt budsjettforslag for 2018 
Sak 8:  Aktiviteter i 2017. Handlingsplan/planer for aktiviteter for 2018 
Sak 9:  Innkomne forslag/eventuelle saker som ønskes diskutert – ingen saker kommet. 
Sak 10: Valg 
Sak 11:  Avslutning 
 
Revidert regnskap og forslag til budsjett sendes senest årsmøtedagen, samt fremlegges på årsmøtet og 
deretter lagt ut sammen med referat. 
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Sak 6: Årsberetning fra Gruppe Sør Rogaland 2017 

 

Arbeidsutvalget/styret har i 2017 bestått av: 

   
Leder:  Tone Johansen  Ikke på valg  
Nestleder/Sekretær:  Sidsel Hodne Iversen  På valg 
Kasserer:  Henning Haalan  Ikke på valg  
Medlem: Tor Henning Liland  Ikke på valg 
Medlem: Geir Kvæl  På valg  
Medlem: Egil Selbach  På valg  
 
Varamedlem: Evy Ann Helle  Ikke på valg 
Varamedlem: Merete Moy  På valg 
Varamedlem: Merete D Fredriksen  På valg 
 
 
Valgkomite:   Irene Eriksen 
   (Tom plass) 

  
 
Revisor:  Elin Skjørestad 
 

 

Årsberetning arbeidsutvalget Sør-Rogaland 

Styret har arbeidet godt sammen, det har vært høy aktivitet i gruppe Sør-Rogaland i 2017, med faste 
frislipp/sosialiseringer annenhver søndag gjennom året, samt ringtrening hver onsdag året gjennom 
(unntakene er ferier og spesielle anledninger). Dette har vært veldig populært. 

Vi avsluttet før sommeren med grilling på Gimra, og før jul hadde vi "nisse avslutning" med grøt, gløgg og 
hygge på siste frislipp. 

Videre hadde vi 3 utstillinger i 2017; 
Vi hadde årets spesialutstilling på Gimra 09.09.17 – det må ha rekord påmelding i nyere tid, nesten 100 
påmeldte på en utstilling alene, og arrangementet var meget vellykket. Gode tilbakemeldinger. 
I april hadde vi match show for valp og voksen hund, og rett før jul var vi medarrangør for enda ett match 
show, som ble avsluttet med julegrøt og hygge sammen med frislipp. 

Det vi ikke har rukket av aktiviteter har vært medlemsfest, trimmekurs/utstillingsklipp ble det dessverre ikke 
noe av, samt kurs for instruktører av "onsdagstreninger" har ikke vært gjennomført. Vi mener allikevel at 
dette er gode aktiviteter og foreslår dem også for 2018. 

Møter/saker: 

Vi har hatt 4 offisielle styremøter i 2017. Møtene har vært på Gimra eller hjemme hos styremedlemmer. 
Kopi av møtereferatene blir sendt til hovedstyret i Oslo. Det var 3 fra oss reiste til årsmøtet i hovedklubben. 
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Antall medlemmer i gruppen: 

Ved utgangen av 2017 hadde vi 101 medlemmer i gruppe Sør-Rogaland. 
 
Regnskap/Økonomi: 

Det er gjort noen endringer i regnskapsførsel, et regnskapssystem er tatt i bruk for føring. 
På grunn av dette, blir revidert regnskap for 2017 sendt ut senest på årsmøtedagen og delt ut på årsmøtet.  
Forslag til budsjett satt opp for 2018 blir vedlagt som eget dokument til regnskapet. 
 
Men, kort oppsummert ser 2017 til å bli et godt år regnskapsmessig, og vi budsjetterte veldig bra for 2017. 
 
Oppsummerte aktiviteter i 2017: 

• Utstillingstrening på Gimra hver onsdag. 
• Frislipp og sosialt samvær / med frislipp annenhver søndag fra kl. 18:00.  
• Grilling/sommeravslutning for medlemmer i juni 
• Matchshow på Gimra. 
• Spesialutstilling på Gimra 9.september. Veldig mange påmeldte og godt oppmøte! 
• Medlemsfest 
• Kurs for instruktører av "onsdagstreninger" 
• Trimmekurs + utstillingsklipp 

 
 

Tjelta, 10.01.18 
 
På vegne av 
Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb gruppe Sør-Rogaland 

Tone Johansen 

Leder AU 
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Sak 7: Fremlegges på årsmøtet, sammen med budsjettforslag. Det sendes i tillegg ut til alle medlemmene 
senest årsmøtedagen, samt vedtatt vedlegges referat. 

 

Sak 8: 

Aktivitetsplan 2017, og det foreslås at tilsvarende aktiviteter settes for 2018. 

Handlingsplan / Aktivitetsplan for 2017 

Treninger på Gimra hver onsdag 

Frislipp og sosialt samvær på Gimra annen hver søndag 

Valpeshow på Gimra 

Grilling i juni 

Trimmekurs + utstillingsklipp 

Utstilling i september – 09.09.17 lørdag 

Årsmøtet må holdes innen utgangen av januar 2018 

Medlemsfest 

Kurs for instruktører av "onsdagstreninger" 

 

Sak 9: Frist var 10.januar jfr. elektronisk bekjentgjøring, ingen saker innkommet. 
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Sak 10: Valg 

Faste arbeidsutvalgsmedlemmer skal velges for 2 år, det foreslås derfor at de som står oppført som 1 år velges for 2 

år. Vanlig prosedyre om man ikke ønsker å sitte mer enn 1 år er at man da må melde fratreden fra sitt verv. Gjør vi 

det på den måten følger "jevn" ut og inngang av medlemmer slik vedtektene sier. 

Valgkomite velges av årsmøtet, det samme gjør revisor. 

  

 
VALGKOMITEENS INNSTILLING 

 

 

Leder   Tone Johansen    (ikke på valg) 

Nestleder  Sidsel Hodne Iversen   (2 år) 

Kasserer  Henning Haaland   (ikke på valg) 

AU medlem  Tor Henning Liland   (ikke på valg) 

AU medlem  Geir Kvæl    (1år) 

AU Medlem  Egil Selback    (1 år) 

 

Varamedlem  Merete Moi    (1 år) 

Varamedlem  Evy-Ann Helle    (ikke på valg) 

 

 

For valgkomiteen 

 

Irene Eriksen/s/ 

 



Note Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

Resultat 2018 2017 2017 2016 2016 2015

Inntekter

3000 Medlemskontingent 3 700,00 3 640,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00
3010 Inntekter offisielle arrangementer 30 000,00 37 505,80 14 000,00 17 543,00 14 000,00 22 311,00
3020 Inntekter uoffisielle arrangementer 7 000,00 7 075,00 8 000,00 7 559,00 2 000,00 0,00
3100 Annonse-/loddsalginntekter 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3200 Kursinntekter 21 000,00 20 635,00 17 000,00 14 112,00 3 200,00 8 543,50
3700 Tilskudd 1 15 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
3900 Andre inntekter 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

Sum inntekter 80 200,00 68 855,80 50 900,00 47 614,00 26 100,00 34 254,50

Kostnader

4010 Kostnader offisielle arrangementer 20 000,00 17 778,88 15 000,00 24 101,14 10 000,00 24 827,30
4020 Kostnader uoffisielle arrangementer 9 000,00 2 388,70 9 000,00 8 330,94 2 000,00 0,00
4300 Premiekostnader inkl. plaketter/lotteri 4 000,00 2 817,00 4 000,00 7 032,20 4 000,00 1 974,00
4700 Utgifter knyttet til tilskudd 1 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 Avskrivning på brakke 2 450,00 450,00
6050 Avskrivning varige driftsmidler / inventar 2 10 588,00 10 588,00
6300 Leie lokaler 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
6600 Reparasjoner og vedlikehold brakke 0,00 2 750,00 0,00
6500 Verktøy, kontorutstyr, inventar 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
6800 Kontorrekvisita/edbkostnader 500,00 0,00 500,00 177,00 500,00 0,00

6870 / 4200 Kurskostnader (trimmehefter etc) 4 000,00 3 373,03 4 000,00 71,00 1 000,00 712,50
6900 Telefonkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6940 Portokostnader 500,00 140,00 800,00 0,00 800,00 0,00
7300 Annonse og reklame v aktiviteter 1 000,00 300,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
7420 Gaver/oppmerksomhet/kondolanse 1 500,00 2 567,80 1 500,00 609,90 1 500,00 0,00
7720 Styremøtekostnader 1 000,00 933,60 500,00 0,00 500,00 0,00
7730 Generalforsamlings/årsmøtekostnader 3 3 000,00 -454,00 0,00 3 342,00 0,00 2 196,00
7790 Diverse kostnader 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 796,00

Sum kostnader 75 538,00 50 133,01 46 300,00 50 164,18 31 300,00 39 005,80

Resultat før finanskostnader 4 662,00 18 722,79 4 600,00 -2 550,18 -5 200,00 -4 751,30

Finansposter:

8050 Renteinntekter 60,00 52,10 0,00 95,44 0,00 55,00
8150 Rentekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00
8170 Annen finanskostnad 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto finansposter 60,00 52,10 0,00 95,44 0,00 55,00

RESULTAT Overskudd/underskudd(-) 4 722,00 18 774,89 4 600,00 -2 454,74 -5 200,00 -4 696,30

Noter

Gr. Sør-Rogaland

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

1) Det er ikke kommet tilskudd fra hovedklubben i 2017, søknad sendt. 
Budsjett: Det vanlige tilskudd 5000,- fra hovedklubben NSBK. Vi er også innvilget 10 000 fra NKK Rogaland til opprusting av brakke og tiltak på 
uteområdet. Kvitteringer for dette må sendes NKK Rogaland før 1.juni 2018.
2) Budsjett: Avskrivning har ikke tidligere vært gjort. Brakke avskrives med 5 % og inventar/klubbeffekter med 20 %.
3) Utlegg til årsmøtet i 2016 ble utgiftsført i 2016, dette beløpet ble tilbakebetalt i 2017 fra hovedklubben. 
Budsjett: Hovedklubben dekker utsending av 1 person, gruppen dekker resten. Det foreslås at vi sender 2, altså dekker 1 utsending fra gruppen.
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Balanse 2017 2016 2015

Eiendeler:

1200 Inventar og kontorutstyr i brakke - premier/pokaler etc. 23 114,38 25 244,38 18 975,38
1210 Brakke 8 550,00
1250 Klubbeffekter 30 312,00 49 200,00 55 799,00

Sum inventar og lignende 61 976,38 74 444,38 74 774,38

1500 Kundefordringer - i kasse på Gimra 0,00 0,00 0,00
1570 Andre fordringer 0,00 0,00 0,00

1740 Bet i november/desember 0,00 0,00 -1 099,00 
1900 Kontanter 9 047,00 678,00 2 168,00
1920 Bank-driftskonto 71 745,33 48 871,44 51 704,18

Sum kontanter og bank 80 792,33 49 549,44 52 773,18

Sum eiendeler 142 768,71 123 993,82 126 448,56

Gjeld og egenkapital:

Egenkapital:

2000 Egenkapital forrige år 123 993,82 126 448,56 131 144,98
2050 Resultat i år 18 774,89 -2 454,74 -4 696,30 

Sum egenkapital i år 142 768,71 123 993,82 126 448,68

Gjeld:

2400 Leverandørgjeld 0,00 0,00 0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00

Sum gjeld 0,00 0,00 0,00

Sum gjeld og egenkapital 142 768,71 123 993,82 126 448,68

Gruppe Sør-Rogaland

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
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NSBK Gruppe Sør-Rogaland 

Protokoll fra Årsmøtet 31.01.2017, kl. 18:00 

Gimra, Tjeltaveien 253, 4054 TJELTA 

 

 

Sak 1: Åpning 

Styreleder, Tone Johansen, ønsket velkommen. 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 3: Godkjenning av av fremmøtte representanter. 

Fremmøtte 8 stemmeberettigede representanter. 

 

Sak 4: Godkjenning av saksliste 

Godkjent uten merknader. Ingen innkomne saker. 

 

Sak 5: Valg av: 

5.1 Møteleder: Tone Johansen 

5.2 Referent: Henning Haaland 

5.3 Tellekorps: Evy Ann Helle og Henning Haaland 

5.4 Personer til å undertegne protokollen: Merete D Fredriksen og Tone Johansen 

 

Sak 6: Årsberetning for 2017 

Styreleder tok gjennomgang av årsberetningen. Det ble kommentert at vi burde endre 

ordlyden fra 3 utstillinger, til 3 arrangementer. Det ble også ønsket å endre oppmøte på 

spesialutstillingen til nøyaktig antall påmeldte, nøyaktig antall var 93 påmeldte. 

 

Sak 7: Regnskap for 2017 med revisjonsberetning, budsjettforslag for 2018 

Regnskap og budsjett fremlagt av kasserer. Godkjennes med revisors beretning og dens 

kommentarer. 

 

Sak 8: Aktiviteter 2017, samt handlingsplan/aktivitetsplan 2018 
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Det var 3 aktiviteter gruppen ikke klarte å gjennomføre i 2017, men som den synes er så gode 

at man beholder dem i aktivitetsplanen. 

- "Medlemsfest" (medlemssamling) 

- Kurs for instruktører av "onsdagstreninger" 

- Trimmekurs / utstillingsklipp 

 

Det var noen skrivefeil i innkallingen til årsmøtet om handlingsplanen for 2018, og under står 

det korrekte: 

Handlingsplan 2018  

Treninger på Gimra hver onsdag. 

Frislipp og sosialt samvær på Gimra ca. annen hver søndag 

Match Show / Valpeshow på Gimra 

Grilling i juni 

Trimmekurs + utstillingsklipp – få til noe, men viktig med tidlig påmelding! 

Utstilling i september – Søndag 16.09.18 

Årsmøte avholdes innen utgangen av januar 2019 

Medlemsfest/samling 

Kurs for instruktører av "onsdagstreninger" 

Utover dette har det kommet ønsker å se litt på muligheter for egne 

samlinger/sosialisering/treninger for våre større raser alene, som Riesen og evt. mellom. Spor 

trening. Eller lignende. 

Kanskje også se på førstehjelpskurs på hund. 

 

Sak 9: Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag. 

 

Sak 10: Valg 

Følgende var på valg, og var innstilt fra valgkomiteen ved leder Irene Eriksen; 

Nestleder/sekretær Sidsel Hodne Iversen 2 år 

Styremedlem  Geir Kvæl  1 år 

Styremedlem  Jon Egil Selbach  1 år 

Varamedlem  Merete Moy  2 år 

Varamedlem  Evy-Ann Helle  1 år 

 

Det ble korrigert noe på år valgt, da valgkomiteens innstilling ikke var iht. klubben lover. 

Valget ble som følger: 

Nestleder/sekretær Sidsel Hodne Iversen 2 år 

Styremedlem  Geir Kvæl  2 år 

Styremedlem  Jon Egil Selbach  2 år 
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Varamedlem  Merete Moy  1 år 

Varamedlem  Evy-Ann Helle  1 år (skulle kun vært valgt for 1 år) 

I tillegg ble Bente Pollestad valgt som vara, 

Varamedlem  Bente Pollestad  1 år 

 

Valgkomite ble: 

Valgkomiteen  Irene Eriksen  1 år 

    Evy-Ann Helle  1 år 

Gjenvalg av revisor: 

Revisor   Elin Skjørestad  1 år 

Valgkomiteen får konstituere seg selv. 

Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon. 

 

Sak 11: Avslutning 

 Møtet ble avsluttet med å takke alle for oppmøtet. 

 

Tjelta, 31.01.17 

 

____________________________ 

Henning Haaland (sign) 

Referent 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Merete D Fredriksen (sign)    Tone Johansen (sign) 

Medundertegner     Medundertegner 

 

Vedlegg: 

- Årsregnskap 2017 og budsjett 2018 

- Innkalling til årsmøtet 







Side 1

Regnskap  Budsjett Regnskap 

Resultat 2017 2018 2016

Inntekter:
3000 Medlemskontingent  1 920  2 000  2 080 
3010 Inntekter offisielle arrangementer
3020 Inntekter uoffisielle arrangementer
3100 Annonse-/loddsalginntekter
3200 Kursinntekter  332  2 000 
3300 Salgsinntekter
3700 Tilskudd
3900 Andre inntekter  3 436  5 000 

Sum inntekter  5 688  9 000  2 080 

Kostnader:
4000 Tilskudd til gruppene
4001 Overføring ressurskonto
4003 Kostnader medlemsblad inkl. porto
4005 Kostnader web-sider
4010 Kostnader offisielle arrangementer
4020 Kostnader uoffisielle arrangementer
4300 Premiekostnader inkl. plaketter/lotteri  - 
4500 Honorarer  7 000 
4700 Utgifter knyttet til tilskudd
6000 Avskrivninger
6300 Leie lokaler
6500 Verktøy, kontorutstyr, inventar
6800 Kontorrekvisita/edbkostnader  100 
6870 Kurskostnader  500 
6900 Telefonkostnader
6940 Portokostnader  100  72 
7300 Reklamekostnader
7400 Kontingenter
7420 Gaver/oppmerksomhet/kondolanse  139  500  129 
7500 Forsikringer
7700 Medlemsmøtekostnader  1 000 
7710 Avlsrådsmøtekostnader
7720 Styremøtekostnader  2 000  400 
7730 Generalforsamlings/årsmøtekostnader  6 387  3 000 
7790 Diverse kostnader  - 

Sum kostnader  8 526  12 600  201 

Resultat før finanskostnader  (2 838)  (3 600)  1 879 

Finansposter:
8050 Renteinntekter  35  36 
8150 Rentekostnader
8170 Annen finanskostnad  -  - 

Netto finansposter  35  -  36 

Overskudd/underskudd(-)  (2 803)  (3 600)  1 915 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Aust/Vest Agder





Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg/styre 2018. 

 AU-Leder: Linde C. Østby – 2 år 

 AU-sekretær: Hugo Ursvik– 2 år 

 AU-Kasserer: Eva Ottesen  - 2 år 

AU-Styremedlem I:  Maya Lindhom  - 1 år 

AU-Styremedlem II:  Pernilla Raaberg – 1 år 

AU-Varamedlem I: Ann Veronica Ursvik – 1 år 

 AU-Varamedlem II: Kari Lindegaard – 1 år 

   

Revisor: Ekstern 

Valgkomitemedlem I: Ingen kandidater 

Valgkomitemedlem II: Ingen kandidater 

 

AU-utvalget var enstemmig i valget av medlemmer. 

 

 

 



Gruppe Hordaland innkaller til 
Årsmøte 

Onsdag 21. februar 2018 kl 19.00 
Sted: Lyshovden Oppveksttun 

(Lillehatten 3, 5184 Fyllingsdalen) 
 
 
Dagsorden; 
 
 Sak 1:   Åpning 
 Sak 2:   Godkjenning av innkallingen 
 Sak 3:   Godkjenning av fremmøtte representanter 
 Sak 4:   Godkjenning av saksliste 
 Sak 5:   Valg av; 

1) Møteleder 
2) Referent 
3) Tellekorps 
4) Personer til å undertegne protokollen 

Sak 6:   Årsberetning for 2017 
Sak 7:   Revidert regnskap med revisors beretning 
  Budsjettforslag 2018 
Sak 8:  Aktiviteter/Handlingsplan for 2018 
Sak 9:   Aktivitetsforslag /innkomne saker fra medlemmene 
Sak 10 : Aktiviteter/Handlingsplan NSBK 2017-2019 
Sak 11: Valg (se vedlegg) 
Sak 12:  Avslutning 
 
 

 
 
Kontaktdata :   Anne-Gurine Johannesen   ann-joh2@online.no 

Sekretær Vibeke Schjelderup Osvold hjovib@hotmail.com 
 
 
 
Vel møtt!  
 
 
 
 
 

mailto:hjovib@hotmail.com


 
Valgkomiteens innstilling 
 
Leder  Anne Gurine Johannesen  Ikke på valg  Har 1 år igjen  
Nestleder      På valg   
Sekretær       På valg   
Kasserer Jane Nordlund   Ikke på valg  Har 1 år igjen  
Styremedl. Annie-Lise Mjaatvedt  På valg  Gjenvalg 2 år 
Varamedl. Elsebeth Ellingsen   NY   For 1 år 
Varamedl.      På valg  For 1 år 
 
Valgkomitè:  
Katrine Thomassen   Gjenvalg 1 år 
Grethe Isdahl    Gjenvalg 1 år 
Torbjørn Taranger   Gjenvalg 1 år 
 
 
Revisor: 
Trude Otterlei  NY - For 1 år 
 
 
 



 Årsberetning for Gruppe Hordaland 2017 
 
 
 
Arbeidsutvalget har bestått av; 
 
  Leder:   Anne-Gurine D. Johannesen 
  Nestleder: Elsebeth Ellingsen 
  Sekretær: Vibeke Schjelderup Osvold 
  Kasserer: Jane Nordlund 
  Styremedlem: Annie-Lise Mjaatvedt 
  Varamedlem: Hege Sørsdal 
  Varamedlem: Roy Johansen 
 
 
Sammendrag av Arbeidsutvalgets arbeid; 
   
 
Møter/saker 
Det ble avholdt årsmøte 15. januar 2017.  
Det har i gruppe Hordaland vært avholdt 2 styremøter i løpet av året.  
 
 
Antall medlemmer i gruppen 
Det er pr 31.12.2017 -  72 stk betalende medlemmer i gruppen. 
 
 
Økonomi  
Gruppe Hordaland hadde et driftsresultat i regnskapet for 2017 pålydende kr 2.757.- 
Gruppens egenkapital er kr 49.018,- 
 
 
Aktiviteter 

• Det ble avholdt en medlemstur – Byvandring i Bergen i nydelig vær og godt oppmøte.  
• Det ble i november gjennomført et medlemsmøte hos AniCura Askøy med tema 

«Kosthold og ernæring» hvor veterinær Helen Øvregaard informerte grundig om 
emnet.  

• Det ble på våren avholdt pelsstellkurs på Midttun Zoo avd Åsane med godt oppmøte 
og stort engasjement.  

• Grunnet sykdom var det ingen deltakere fra gruppe Hordaland på 
Generalforsamlingen i 2017. 

• Det er liten/ingen oppslutning blant medlemmene på de aktiviteter som settes opp, og 
grunnet dette ble tre aktiviteter avlyst: Hundeløp (mai), sommersamling (juni) og 2-
dagers trimmekurs (oktober).  

 



 
Bergen,  20.01.2018 
 
 
Leder:       Sekretær: 
 
 
______________________    __________________________ 
Anne-Gurine Johannesen    Vibeke Schjelderup Osvold 
 
 
 
 
Sak 7: Revidert regnskap 
  

Revidert regnskap vedlagt 
Revisjonsberetning vedlagt 

 Budsjettforslag 2018 vedlagt  
 
Sak 8: Aktiviteter og Handlingsplan 2018 
 Handlingsplan 2018 vedlagt 
 Aktivitetsplan 2018 vedlagt 
 
Sak 9: Innkommende forslag 
 
 
 
Sak 10: Valg m/valgkomiteens innstilling 
 
Leder  Anne Guri Johannesen  Ikke på valg  Har 1 år igjen  
Nestleder      På valg   
Sekretær       På valg   
Kasserer Jane Nordlund   Ikke på valg  Har 1 år igjen  
Styremedl. Annie-Lise Mjaatvedt  På valg  Gjenvalg 2 år 
Varamedl. Elsebeth Ellingsen   NY   For 1 år 
Varamedl.      På valg  For 1 år 
 
Valgkomitè:  
Katrine Thomassen   Gjenvalg 1 år 
Grethe Isdahl    Gjenvalg 1 år 
Torbjørn Taranger   Gjenvalg 1 år 
 
 
Revisor: 
Trude Otterlei    NY - For 1 år 
 
   
Sak 10: Avslutning 
 





 
 
 
 

  Budsjettforslag for NSBK 2018 
 
 
    
Inntekter Sum Totalsum  
    
Kontingentrefusjon 2900   
Trimmekurs 0   
Renter 50   
Sum inntekter  2940  
    
Utgifter    
    
Møteutgifter 1000   
Reiseutgifter 1600   
Diverse utgifter 500   
Møter, tilstelninger 600   
Sum utgifter  3700  
    
 
 





 Handlingsplan NSBK avd Hordaland 2016 - 2019 
 
 
 
Visjon: 
Motiverte medlemmer som vil arbeide for sunne og friske hunder med basis i seriøst oppdrett 
og faglig forankring i kynologi. 
  
 
Styrets hovedoppgaver: 

• Å legge til rette for tilgang på faglig kompetanse innen områdene; pelsstell, bruks- og 
eksteriøraktiviteter og evt. mental-test 

• Opprettholde klubbens økonomi 
• Å arbeide for en felles policy for profilering av klubben og dens aktiviteter 
• Å motivere medlemmene til tillitsvalgtarbeid i klubbens styre og gruppen 

 
 
Virkemidler: 

• Bruke den hundefaglige kompetansen som redskap for å fremme den fysiske og 
psykiske helsen til våre raser 

• Oppdatert hjemmeside og Facebookside / egen web redaktør 
• Konkurranser / aktiviteter 
• Eget medlemsblad 
• Aktiv dialog 

 
 
Ressurser: 

• Menneskelige ressurser innen egen, og samarbeidende klubber  
• Økonomi i henhold til godkjente budsjetter, hvor alle aktiviteter prises 

 
 
 
Tiltak: 

• Følge hovedklubbens retningslinjer og delegerte mandater 
• Holde avdelingens hjemmeside og facebookside oppdatert 
• Gjennomføre styremøter 
• Gjennomføre et til to medlemsmøter for avdelingens medlemmer pr år 
• Gjennomføre fellesturer, trimmekurs, etc. 

 
 
 
 







































ÅRSRAPPORT 2017 – KRYSSPARING 

RIESENSCHNAUZER SORT OG SALT/PEPPER 

 

Prosjektgruppe: Kennel Riesen Artic v/Øivind Storfjeld og Børge Pettersen, 

NSBK v/Tarja Aabø og Vidar Andersen. 

Prosjektets første kull ble som tidligere opplyst født 11.09.2016 etter 

salt/pepper-tispe Bollywood Z Grodu Ksiazat Pomorskic og hannhund N UCH 

Riesen Artic’s Fool In Love. Her ble 10 valper født (5+5).  

Prosjektets andre kull ble født 08.03.2017 med 10 valper (3 hanner og 7 tisper) 

etter salt/pepper-tispe Riesen Artic’s Oh Pretty Woman og sort hannhund        

N UCH Riesen Artic’s Nero. Begge hunder er øyelyst FRI, røngtet HD med A og 

har gjennomført MH (mentalbeskrivelse hund). 

Samtlige hunder i begge kull er sunne og friske. Det ser derfor ut til at vi har et 

godt materiale fra forskjellige linjer for videre avl tilbake til salt/pepper 

riesenschnauzer. Alle eierne har gitt oss tilbakemeldinger om hundens 

utvikling. En har meldt tilbake at hans hannhund fra 1. kull er kryptosid (kun èn 

testikkel), og en annen eier med hund fra samme kull har gitt tilbakemelding 

på at hunden for tiden har mye usikkerhet i en del situasjoner, men har mye 

arbeidslyst under trening. Når det gjelder hundene fra 2. kull kan oppdretter 

slå fast at eierne har fått mye hund for pengene med hensyn til både mot og 

motor. Etter en helhetsvurdering så langt kan det se ut som at hundene i 1. kull 

er senere i mental utvikling enn hundene i 2. kull. Som alltid har eierne 

forskjellige ambisjoner og aktivitet. Noen hunder fra 1. kull har tatt 

appellmerket og er godt i gang med å trene bruks i regi av NSBK eller lokale 

hundeklubber. Noen har også forsøkt seg i utstillingsringen.  

Vi har god kontakt med eierne, og flere med hunder fra både 1. og 2. kull kom 

på kenneltreffet vi arrangerte på Savalen i månedsskiftet juni/juli. Her var også 

Tarja Aabø til stede og fikk sett de forskjellige hundene i forskjellige aktiviteter. 

Tarja var også på valpekjøpersamling ved 6 ukers alder på 1. kull, og har 

således hatt anledning til å følge disse valpene fra startgropa.  



Med tanke på hundenes alder er det så langt ikke gjennomført verken 

øyelysning, røntging eller prøver på noen av hundene, men vi antar at dette 

begynner å skje i løpet av 2018.  

Oppdretter mottok i 2017 økonomisk støtte til prosjektet på kr 15.000,- etter 

søknad til NSBK. Pengene er anvendt slik: 

- Import CMKU/KV/7507/17 Eshley Ve-Fi   NOK  11.310,54 

- Toll          NOK     2.828,- 

- Reise Trondheim-Praha      NOK     1.544,- 

- Hotell opphold Praha      NOK        642,- 

- SUM         NOK   16.324,- 

 

I og med at Norsk Kennel Klub fra 01.01.2018 har åpnet for at bl.a. 

schnauzerrasene kan blandes fritt mellom fargevarianter, anser vi at 

prosjektgruppen opphører i sin nåværende form. Prosjektet videreføres av 

oppdretter etter opprinnelig intensjon; nemlig at rasen salt/pepper 

riesenschnauzer gis et bedre grunnlag for fremtiden mht genetisk variasjon, 

helse, mentalitet og funksjonelt eksteriør.  

Oppdretter åpner ikke for at de ovennevnte prosjekthundene fra 1. og 2. kull i 

fremtiden skal pares med sorte riesen – kun salt/pepper riesenschnauzer. 

 

Hegra, Nissedal, Tananger den 04.02.2018 

 

 

Børge Pettersen (sign)                                       Øivind Storfjeld (sign) 

 

Vidar Andersen (sign)                                             Tarja Aabø (sign) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSJEKT – KRYSSPARRING RIESENSCHNAUZER SORT / SALT/PEPPER 

Prosjektgruppe: Kennel Riesen Artic v/Øivind Storfjeld og Børge Pettersen, Tarja Aabø og Vidar 

Andersen. 

I 2016 har det vært opp- og nedturer med planene. Som oppdrett av hunder er, så oppstår uventede 

situasjoner. Hunder som var planlagt i prosjektet viste seg dessverre likevel ikke å være egnet. Dette 

er noe alle oppdrettere møter fra tid til annen, men prosjektet er uansett kommet i gang.  

Første krysningskull ble født 10.09.2016 etter hannhund Riesen Artic’s Fool In Love (s) og tispe 

Bollywood Z Grodu Ksiazat Pomorskic (s/p). Det ble født 10 (5+5) velskapte sorte valper.  Disse 

kommer til å bli en flott videreføring av prosjektet. Ved valpenes 6 ukers alder arrangerte 

oppdretterne en samling for kullets valpekjøpere. Her var også Tarja Aabø tilstede fra 

prosjektgruppa. Valpekjøperne fikk en her en innføring om prosjektet og er godt orientert om hva alt 

innebærer.  

På valpenes 47. dag gjennomgikk de en mental valpetest hos Torunn Kolberg (oppdretter av 

Hovavart) som er autorisert til dette. Denne testen belaster ikke valpene så mye som Politiet’s 

valpetest, men gir et godt innblikk i valpenes status så langt. Testen viste små variasjoner fra individ 

til individ, og den generelle konklusjonen viste at dette var et stødig og solid kull mentalt sett. 

Det blir spennende å følge med videre på disse valpenes utvikling. Det er planlagt oppfølging av 

valpene også senere i oppveksten, blant annet på oppdretterens kenneltreff i slutten av juni 2017 

hvor flere fra kullet har meldt seg på. Valpene er da ca 9,5 måned gamle. 

Kull nr 2 er planlagt og parring har skjedd. Ved ultralyd 02.02.2017 ser vi at det er valper. Denne 

gangen blir kullet etter hannhund Riesen Artic’s Nero (s) og tispe Riesen Artic’s Oh Pretty Woman 

(s/p). Dersom alt går bra ventes valper i uke 10.  

Samme type oppfølging av valpekjøpere og valpetest er planlagt for neste kull.  



ÅRSBERETNING SPORTSHUNDGRUPPA 2017 
Terje Gjerdalen og Nina Gjødingseter 

 

2017 var igjen et aktivt år for sportshundgruppa innen NBF og RIK/IPO. 

 

14.-15. Januar RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 10 deltagere 

4.-5. Februar RIK grunnkurs med Rolf Hegg. 8 deltagere 

25.-26. Mars RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 10 deltagere 

4.-7. Mai NBF bruks samling hos Østlies Hundesenter. 15 deltager 

14.-17. September NBF og RIK/IPO samling i Elverum. 30 deltagere 

4.-5. November RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 13 deltagere 

 

Året 2017 var et aktivt år med mange deltagere, nye og gamle fra fjern og nær. Våre naboer i 
Sverige har også deltatt på samlingene med ønske om å få komme tilbake i 2018. Mange av 
de aktive har også konkurrert med gode resultater og opprykk i klassene. Gratulerer til dere 
😊😊 

Vi takker alle som er med og bidrar til sportshundgruppa med sin tilstedeværelse og 
deltagelse slik at vi kan fortsette å være aktive innen bruks og RIK. 

Vi ser frem mot 2018 med nye samlinger og treff. 

 

Hilsen  

Terje og Nina 

 



HANDLINGSPLAN SPORTSHUNDGRUPPA 2018 
Terje Gjerdalen og Nina Gjødingseter 

 

 

Dette er foreløpig plan for 2018. Det vil komme flere samlinger/treff underveis og dette vil 
bli publisert på våres facebook side og klubbens hjemmeside.  

 

17.-18. Mars  samling RIK/IPO v/Jörgen Lindholm 

31. Mai-3. Juni  NBF bruks samling Østlie Hundesenter 

13.-16. September Samling NBF bruks og RIK/IPO Elverum. Booking Elverum Camping 

 

Vi håper å gjenta suksessen fra tidligere år. Vi tar gjerne i mot tips og ønsker fra dere aktive 
om det er noe dere savner eller om det er noen kurs dere ønsker at vi setter opp.  

 

 

Hilsen 

Terje og Nina 
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 Årsberetning 2017 -  Gruppe Trøndelag  

 

Styrets sammensetning: 

Leder: Liv Karin Ertsås 

Sekretær: Frøydis Aalberg 

Kasserer: Merete Hol 

AU-medlem 1: Inger Lande 

AU-medlem 2: Siri Aakre (feb-17 til juni-17) 

AU-medlem 3: Torbjørn Sandvik (feb-17 til juni-17) 

Valgkomite: Nils johansen og Line Strømsvik Kristiansen 

Revisor: Jon Arne Dahl 

 
Etter årsmøtet hadde vi et styremøte, hvor vi konstituerte det nye styret, og begynte plan-
legging av aktivitetsplan for våren-2017. Dessverre så ble styret etter kort tid amputert, da 
to av styremedlemmene flyttet sørover, pågrunn av jobbsituasjon. Vi fortsatte ut året med 
fire styremedlemmer.  
 
Det har vært lite gammel informasjon å finne fra tidligere år. Så året har blant annet blitt 
brukt til å jobbe for å lage en bedre struktur, som å dokumentere arbeidsoppgaver, skrive 
referat, og prøve å få en bedre kommunikasjon med hovedstyret o.l.  På den måten vil det 
bli mer forutsigbart, og det vil bli lettere for eventuelt nytt styre å ta over. Vi har kommet et 
stykke på veg, men har fortsatt en del igjen, og planen er å fortsette med dette arbeidet i 
2018. 
 
For å få opp aktiviteten i gruppa, har vi sendt ut mail med info og aktivitetsplan til medlem-
mene, samt fortløpende lagt ut meldinger om kurs, aktiviteter på hjemmesiden, og på FB-
siden. Dette vil styret fortsette med. Men om en vil følge med det meste som skjer, så anbe-
fales å følge vår FB-side NSBK gruppe Trøndelag, som oppdateres jevnlig. 
 
Mange medlemmer gir tilbakemeldinger om at de ikke har fått informasjon på mail. Noe 
som for det meste kommer av at medlemslistene inneholder feil. Grunnen er som oftest, 
mailadresser som er skiftet, som ikke rettet opp av medlemmene på «min side» på NKK, 
eller den mangler helt. Det er også registrert en del gamle telefonnummer på listen.  
 



Side 2 

Ta gjerne kontakt med oss om dette skjer, slik at du får tilsendt siste nytt. Men for å få rettet 
opp dette permanent, så hjelper det ikke å sende adresseforandring til gruppe Trøndelag, 
da må medlemmet selv må sjekke informasjonen og redigere i NKK. 
 
Dette problemet skaper mye ekstraarbeid for styret, samt at mange ikke får informasjonen 
vi sender ut, så håper at alle kan gå inn på sitt medlemskap i NKK, og sjekke hvilken info 
som ligger der. Gi gjerne beskjed til styret i gruppe Trøndelag, om du har gjort endringer, 
slik at vi kan sjekke om det er i orden. Ta gjerne kontakt om noe synes uklart. 
 
 

Antall medlemmer i gruppen:  

Pr. des 2017, var det registrert 131 medlemmer (Pr. des. 2016 - 117 medlemmer),  i 
gruppe Trøndelag.  

Målet vårt er at medlemmene er fornøyd, og fortsatt vil stå som medlem, samt anbefale 
medlemskap i klubben til andre. 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 6 styremøter i denne perioden. I tillegg har styret vært representert på 
3 møter i Trondheim Hundefestival. 

Nytt av året er at vi har opprettet en Styregruppe på FB, hvor vi styremedlemmer har kon-
takt i mellom styremøtene. Her har vi diskutert både store og små saker, som agenda til 
styremøter, forslag, planlegging av kurs etc..  
 
Tanken var også at referat skulle legges ut på hjemmesiden, men utfordringer med ampu-
tert styre, og lansering av nye hjemmeside i sommer, førte til at dette ikke ble gjennomført.  
 

Medlemsmøter: 

Det har vært avholdt årsmøte og 3 medlemsmøter i denne perioden. Disse ble avholdt i 
april, august og desember. Siste medlemsmøte var kombinert med juleavslutning hvor 
klubben spanderte pizza og drikke.  

Bortsett fra siste medlemsmøte m/juleavslutning, så har det i år vært lite oppmøte på med-
lemsmøter, og styret ønsker innspill til forslag om hva som skal til, for å få opp deltakelsen.  



Side 3 

Aktiviteter:  

For å få litt mer aktivitet i klubben så har vi i løpet at året brukt FB og mail, for å få tilbake-
meldinger om hvilke aktiviteter medlemmene ønsker. Vi har også lagt ut en del bilder fra de 
fleste aktivitetene på FB-siden; NSBK gruppe Trøndelag, samt sendt inn en del til med-
lems-bladet. 

 
Miljø- Sosialtreff 

På våren så hadde vi miljø- sosialtreff på Sluppen i Trondheim, en dag i uka.  
Intensjonen på dette tilbudet var at gamle og nye medlemmer kunne treffes for å bli kjent, 
sosialisere hundene, komme med tips, trene sammen, enten ringtrening, enkel lydighet, 
etc. Treningen ble lagt opp etter hvor mange, og hvilke ekvipasjer som møtte opp.  
 
Det var litt ujevnt oppmøte, og det ble trent litt på lydighet, rallylydighet og litt sportrening, 
de gangene det var nok folk. 
 
Etter flere kvelder med dårlig oppmøte, så valgte vi å avslutte tilbudet. 
 
Fellesturer 

Vi har i løpet av året hatt et tilbud med fellesturer på forskjellige plasser i Trondheim med 
omegn. Vi har også «fridd» til medlemmer om de kan ta ansvaret for en tur i sitt nærområ-
de, slik at vi kan se forskjellige turområder i distriktet.  
 
Oppmøte på turene i sin helhet har vært over all forventning, da det i de siste årene ikke 
har vært den store responsen. Mange forskjellig har møtt opp, og de fleste av våre raser 
har vært representerte, men hovedtyngden har vært dvergschnauzere. Vi vil fortsette med 
dette tilbudet i 2018, og håper at så mange vil møte opp.  
 
Litt kort om de turene som har vært. 
 
Storfurua - Lian 

Vi startet året med en fellestur på en lørdag inn til Storfurua i Bymarka i Trondheim. Turen 
var 6 km tur/retur, og vi brente bål, og spiste medbrakt mat og drikke underveis. Godt opp-
møte, hvor 11 tobeinte og firbeinte, møtte opp, Både gamle og nye medlemmer, og flere av 
våre raser var representerte.  
 

Baklidammen - Bymarka 

Fellestur rundt Baklidammen i 26.05.17.  
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Hansbakkfjæra - Ranheim 

3.05.17, hadde vi fellestur til  Hansbakkfjæra på Ranheim, hvor et stort knippe, på hele 9 
tobeinte og 1 Bouvier og 8 dvergschnauzerhanner (svart, salt/pepper og sort/sølv), møtte 
opp i det flotte vårværet. 

 
Malvikstien 

En flott fellestur i fint vær på Malvikstien, 07.06.17, hvor 7 tobeinte og 6 firbeinte, møtte 
opp. Underveis ble det tid til en kaffepause også. En tur som absolutt må prøves.  

 
Stavsjøen - Sveberg 

Fellestur rundt Stavsjøen 28.09.17. Flott tur i fint høstvær rundt Stavsjøen med  
6 dvergerschnauzere, 1 schnauzer og en irsksetter. Det ble litt tidlig mørkt, så vi kan gjerne 
ta turen litt tidligere på høsten. 
 
Saupstadmarka 

Siste fellestur i år var i på Byåsensiden, og det var tur i Saupstadmarka. Det var her ikke så 
stort oppmøte, noe vi får la årstid og været få ta skylden for.  
 

Kurs 

Vi har annonsert flere kurs, hvor det på noen kurs har vært lite interesse, og vi har måtte 
avlyse, mens andre har blitt fullbooket. Vi er alt i alt fornøyd med deltakelsen, og særlig 
morsomt at de fleste av våre raser har blitt representert, selv om det er dvergschnauzer det 
har vært mest av.  

Bortsett fra ett kurs, så har vi i utganspunktet lagt oss på at de skal være selvfinansierende, 
men likevel være billigere for medlemmer å delta på, enn hos andre hundeklubber 

Vi er godt i gang med aktivitetsplan for 2018, og vi har allerede to fullbooket kurs, ett i hver-
dagslydighet og ett i Bronsemerke/LP1.  

 
Pelsstellkurs: 

Ettersom både schnauzerrasene og bouvier er pelshunder, som trenger noe stell, så er det 
nødvendig for eiere å kunne en del om grunnleggende pelsstell. Klubben vil derfor prøve så 
godt det lar seg gjøre, å arrangere ett, eller to grunnleggende pelsstellkurs i året, alt etter 
interesse.  

I året som gikk, så arrangerte vi et pelsstellkurs for schnauzerrasene, helga 06.-07.05.17. 
Kurset ble fullbooket, og det deltok 6 personer. Takk til Trine Madsen som lånte ut lokaler, 
og stilte opp som instruktør.  

Vi annonserte også også et pelsstellkurs på høsten, men det ble avlyst pågrunn av lite på-
melding.  
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ABC-hundetreningskurs 

Instruktør Dagrun Brandvik 
Helga 06.-07.05.17. Kurset la vekt på samarbeid mellom hund og eier, og hvordan en kan 
lære å trene inn hverdagslydigheten på en morsom og engasjerende måte. 6 ekvipasjer var 
påmeldt, men 5 fullførte, pågrunn av sykdom (4 riesen og 1 dvergschnauzer). 
 
Agilitykurs 

Instruktør Tove Eidstumo 
Helga 19.-20.08.2017, Agilitykurs på Ekra banen med instruktør fra Sportshunder. Full-
booket kurs med 6 ekvipasjer, samtlige var dvergschnauzere. Noen fortsatte i trenings-
grupper etterpå. 

Lydighet- Bronsemerkekurs 

Instruktør: Kristin Estenstad 
Fullbooket kurs, hvor 6 ekvipasjer (en riesen, fire dvergschnauzere, og en collie), møttes 
med trening mot bronsemerket, eller LP1. Kurset ble arrangert på Charlottenlund og ved 
Leangen gård. Flere av deltakere fortsetter på et videregående kurs etter jul. 
 
Rallylydighet 

Vi har også prøvd å fått i gang et rallylydighetskurs, men det var lite respons. Rallylydighet 
er en hundesport som har blitt veldig populær på alle nivå, og kan passe både til de som 
bare vil aktivisere hunden sin, eller liker å konkurrere. De fleste andre hundeklubber har 
fullbooket kurs på alle nivå. Vi vil derfor jobbe for å gjøre denne sporten kjent for medlem-
mene, ved å skrive litt om den i medlemsbladet, evt. arrangere kurs, eller en rallykveld, 
helg, alt etter interesse. 

 

Andre arrangement 

Sommeravslutning/Grilldag mai/juni 

Det ble planlagt en grilldag med aktiviteter som sommeravslutning i juni. Men på grunn av 
mangel på tid for styremedlemmene, så ble den avlyst. Vi prøver igjen til våren, og håper at 
så mange som mulig tar seg tid til å møte opp, til en uformell samling hvor vi kan treffes 
med våre hunder. 
 

Tyholttårnet - sosial samling i forbindelse med NKK-utstilling Trondheim 

I forbindelse med NKK-utstilling i Trondheim, så har vi i flere år hatt en sosial samling for 
både lokale og tilreisende medlemmer på Egon-Restaurant på Tyholttårnet i Trondheim. 
Dette er en fin mulighet til å bli litt bedre kjent med andre medlemmer, samtidig med at vi 
får vist fram noe av byen vår, da tårnet beveger seg rundt 360 grader, i løpet av den tiden vi 
sitter der.  



Side 6 

I år, så var NKK utstillingen, lørdag 01.07.17, og 12 personer møtte opp til felles hygge på 
Tyholttårnet.  
 
Skogdag 

Lørdag 30.09.17, møttes vi til en koselig og lærerik dag med godt oppmøte på skogdag i 
fint høstvær. Flere riesenschnauzere, schnauzere, og dvergschnauzere, var representerte, 
Noen helt nybegynnere og andre erfarne. Her fikk vi demonstrert og prøve sporsøk, feltsøk, 
og rundering med flinke instruktører. Tiden gikk veldig fort, men en matpause med grilling 
ble det også tid til. Takk Anne Marit Kvernrød, Inger Lande og Jon Herland for god instruksjon !!  
Et arrangement vi tenker å gjenta. 

 
Medlemsbladet: 

Vi ønsker et medlemsblad som informerer andre medlemmer om hva som foregår i klubben rundt 
om i landet, og vi startet året med å sende inn presentasjonen av det nye styret og skrev litt om 
våre aktiviteter i klubben, og fortsatte med informasjon og bilder fra Hundefestivalen og noen av 
våre andre aktiviteter.  

 
Hundefestivalen: 

 
Trondheim hundefestival er som kjent en utstilling, hvor gruppe Trøndelag er medarrangør 
sammen med flere hundeklubber i Trondheimsdistriktet, og bruker her å arrangere sin spe-
sialutstilling. Spesialutstillingen vår, var i år med Stortcert, dommer var Moa Persson, og vi 
hadde 59 påmeldte. 
 
Utstillingen har i mange år vært arrangert på Støren, men ble i år for første gang holdt på 
Årsøya i Selbu.  
 
Dette arrangementet krever en god del dugnadsinnsats fra klubben, og vi trenger flere som 
kan hjelpe til med rigging/nedrigging, kiosksalg, begge dager, eller/og hjelpe til på utstil-
lingsdagen, om vi skal fortsette å arrangere utstilling.  
 
I år så hadde vi i tillegg til oss i styret, hjelp av to innleide personer i kiosken, og noen tro-
faste slitere som hjalp til med vakter i kiosken og på spesialutstillingen på søndag. Tusen 
takk til både utstillere, publikum og ikke minst til dere som stilte opp hjalp til med kakeba-
king, kiosksalg, og andre ting, slik at det ble et vellykket gjennomført arrangement. 
 
Takk til Kiwi avd. Selbu og Hills som sponset kaffe og forpremier. 
 

https://www.facebook.com/a.m.kver
https://www.facebook.com/ingerland
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Hjemmesiden og Facebook: 

Klubben fikk i løpet av året som har fått en ny hjemmeside. https://nsbk.org/category/trondelag/ . I 
første omgang så har vi lagt ut noen annonser til møter, kurs etc. Men vi håper også at det etter 
hvert vil bli muligheter for å legge ut referat fra styremøter  o.l. Foreløpig så blir innlegg lagt inn av 
webensvarlig i hovedklubben. 

Siste nytt og bilder som blir tatt på arrangement, vil  blir lagt ut på FB-siden til NSBK gruppe Trønde-
lag, https://www.facebook.com/groups/139078052776158/ 

 

Økonomi og Resultat for året 

Regnskap er i skrivende stund ikke klart, og vil bli lagt ut som eget vedlegg 

 

Generelt 

Styret er alltid åpen for innspill fra våre medlemmer i forhold til å sette opp aktiviteter og forslag til 
steder å gjennomføre disse på. Vi ønsker også tilbakemelding på de aktivitetene som er gjennom-
ført, og om det er ønskelig å opprettholde dette aktivitetsnivået. Vi har satt opp en midlertidig akti-
vitetsplan for 2018. som vil publiseres på hjemmeside, FB, og sendt ut til medlemmene når det nye 
styret er konstituert. 

 

 

Styret i NSBK gruppe Trøndelag 2017 

Liv Karin , Frøydis, Merethe og Inger 

 

 

 

 

 

Rev. 07.02.17 

https://nsbk.org/category/trondelag/
https://www.facebook.com/groups/139078052776158/
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Budsjettforslag 2017

Gruppe Trøndelag

Balanse

Rapportperiode 01.01.2017 - 31.12.2017

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Regnskap 2017

Resultat
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Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

Resultat 2018 2017 2017 2016 2016

Inntekter:
3000 Medlemskontingent NSBK 4 000 4 360 4 000 4 160 0
3010 Inntekter Trondheim Hundefestival 15 000 9 709 22 500 19 292 25 000
3020 Inntekter medlemsmøter 0 0 2 000 0 2 000
3100 Annonse-/loddsalginntekter 0 0 0 0 0
3200 Kursinntekter 20 000 24 250 10 000 13 550 10 000
3300 Salgsinntekter 500 450 0
3700 Tilskudd 3 000 3 000 0 0 0
3900 Andre inntekter 0 0 0 0 0

Sum inntekter 42 000 41 319 39 000 37 452 37 000

Kostnader:
4005 Kostnader web-sider 0 0 0 0 0
4010 Kostnader Hundefestivalen 5 000 8 480 5 000 3 305 5 000
4020 Kostnader andre kurs 20 000 25 650 15 000 38 183 15 000
4300 Premiekostnader inkl. plaketter/lotteri 0 0 0 0 0
6300 Leie lokaler 500 500 0 0 0
7420 Gaver/oppmerksomhet/kondolanse 0 500 1 300 500
7700 Medlemsmøtekostnader 2 000 1 258 2 000 645 2 000
7720 Styremøtekostnader 500 0 500 0 500
7730 Generalforsamlings/årsmøtekostnader 2 000 934 3 000 2 098 2 000
7790 Diverse kostnader 1 000 955 100 36 100

Sum kostnader 31 000 37 777 26 100 45 567 25 100

Resultat før finanskostnader 11 000 3 542 12 900 -8 115 11 900

Finansposter:
8050 Renteinntekter 0 113 500 223 1 000
8150 Rentekostnader 0 0 0 0 0
8170 Annen finanskostnad 0 0 0 0 0

Netto finansposter 0 113 500 223 1 000

Overskudd/underskudd(-) 11 000 3 655 13 400 -7 892 12 900

Noter:

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Gruppe Trøndelag
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Balanse 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Eiendeler:
1200 Inventar og kontorutstyr 0 0 0
1210 Inkapokalen 0 0 0
1220 Æresnåler og hederstegn 0 0 0
1250 Klubbeffekter 0 0 0

Sum inventar og lignende 0 0 0

1500 Kundefordringer 0 0 0

1570 Andre fordringer 6 000 6 000 6 000

1900 Kontanter 4 939 7 676 10 282
1920 Bank-driftskonto gammel 0 56 31 554
1925 Bank-driftskonto ny 120 899 114 321 0
1930 Bank-høyrentekonto 0 130 90 940

Sum kontanter og bank 125 838 122 184 132 776

Sum eiendeler 131 838 128 184 138 776

Gjeld og egenkapital:

Egenkapital:

2000 Egenkapital forrige år #REF! #REF! 0
2050 Resultat i år 3 655 -7 892 #REF!

Sum egenkapital i år #REF! #REF! #REF!

Gjeld:

2400 Leverandørgjeld 0 0 0
2500 Forskudd fra medlemmer kontingent 0 0 0
2510 Andel kont. gruppeløse medlemmer 0 0 0
2990 Annen kortsiktig gjeld 0 0 2 700

Sum gjeld 0 0 2 700

Sum gjeld og egenkapital #REF! #REF! #REF!

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Gruppe Trøndelag



 
 
 

Revisjon for NSBK – avd. Trøndelag pr. 31.12.2017 
 
 
Alle kontoutskrifter foreligger og alle transaksjoner er dokumentert med bilag. 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. 
 
 
 
 
 
 
 
29.01.2018 
John Arne Dahl 
 
 



           
          Trondheim, nov 2017 
          rev. 05.02.17 
 
Årsmøte 2018 
Sak nr 9   Aktivitetsplan/handlingsplan      
     
 
 
 
 
 
           
 
Foreløbig aktivitetsplan 2018 - NSBK gr Trøndelag 
 
Januar - Lydighet bronsemerke/lydighet , 8 kvelder m/Kristin Estenstad - Pågår 
Feb - Mars Hverdagslydighet -  6 kvelder Feb-Mars - Fullbooket 
Mars - April Storfurua tur  
April - Mai - Pelsstellkurs  
Spordag - Mai - Juni 
Sporkurs - Mai - Juni 
Vår - Innføring i Rallylydighet 
Juni - Sommeravslutning for klubben med grilling og aktiviteter 
Juli - Treff i forbindelse med NKK-utstilling på Egon i Tyholttårnet 
August - Hundefestivalen 
Høst - Lydighet/bronsemerkekurs/grunnkurs  
 
 
Fellesturer  
Byvandring 
Ladestien 
Byåsen - Saupstad 
Stavsjøen 
Malvikstien 
 
 



ÅRSRAPPORT BUSKERUD 

 

 

 
Året 2017  har passert og igjen har jeg hatt et hyggelig hundeår som kontaktperson for NSBK. 
Det er jo i grunn de samme tingene som skjer  eller som en driver med hele tiden, men en 
kommer stadig 
i kontakt med nye mennesker og deres gleder, sorger og opplevelser vedrørende 
hundehold,samtidig 
som en pleier gamle bekjentskaper. Har fått noen henvendelser vedrørende kjøp av valp. Disse blir 
henvist 
til klubbens hjemmesider. Ellers har det vært flere som har trengt hjelp med pelsstell, de har jeg 
fått hjem  
til meg for opplæring så godt det har latt seg gjøre, gjerne over noen flere ganger. Det har vært 
vellykket 
ser det ut til. Det har blitt noen flere dverger i område, blant annet for at noen har godt ned på 
størrelse på hund.  
 
 Kontakt person i Buskerud. 
 
Harald Arvid Flatin 
 



ÅRSBERETNING SPORTSHUNDGRUPPA 2017 
Terje Gjerdalen og Nina Gjødingseter 

 

2017 var igjen et aktivt år for sportshundgruppa innen NBF og RIK/IPO. 

 

14.-15. Januar RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 10 deltagere 

4.-5. Februar RIK grunnkurs med Rolf Hegg. 8 deltagere 

25.-26. Mars RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 10 deltagere 

4.-7. Mai NBF bruks samling hos Østlies Hundesenter. 15 deltager 

14.-17. September NBF og RIK/IPO samling i Elverum. 30 deltagere 

4.-5. November RIK/IPO v/Jörgen Lindholm. 13 deltagere 

 

Året 2017 var et aktivt år med mange deltagere, nye og gamle fra fjern og nær. Våre naboer i 
Sverige har også deltatt på samlingene med ønske om å få komme tilbake i 2018. Mange av 
de aktive har også konkurrert med gode resultater og opprykk i klassene. Gratulerer til dere 
😊😊 

Vi takker alle som er med og bidrar til sportshundgruppa med sin tilstedeværelse og 
deltagelse slik at vi kan fortsette å være aktive innen bruks og RIK. 

Vi ser frem mot 2018 med nye samlinger og treff. 

 

Hilsen  

Terje og Nina 

 



HANDLINGSPLAN SPORTSHUNDGRUPPA 2018 
Terje Gjerdalen og Nina Gjødingseter 

 

 

Dette er foreløpig plan for 2018. Det vil komme flere samlinger/treff underveis og dette vil 
bli publisert på våres facebook side og klubbens hjemmeside.  

 

17.-18. Mars  samling RIK/IPO v/Jörgen Lindholm 

31. Mai-3. Juni  NBF bruks samling Østlie Hundesenter 

13.-16. September Samling NBF bruks og RIK/IPO Elverum. Booking Elverum Camping 

 

Vi håper å gjenta suksessen fra tidligere år. Vi tar gjerne i mot tips og ønsker fra dere aktive 
om det er noe dere savner eller om det er noen kurs dere ønsker at vi setter opp.  

 

 

Hilsen 

Terje og Nina 



ÅRSRAPPORT 2017 – KRYSSPARING 

RIESENSCHNAUZER SORT OG SALT/PEPPER 

 

Prosjektgruppe: Kennel Riesen Artic v/Øivind Storfjeld og Børge Pettersen, 

NSBK v/Tarja Aabø og Vidar Andersen. 

Prosjektets første kull ble som tidligere opplyst født 11.09.2016 etter 

salt/pepper-tispe Bollywood Z Grodu Ksiazat Pomorskic og hannhund N UCH 

Riesen Artic’s Fool In Love. Her ble 10 valper født (5+5).  

Prosjektets andre kull ble født 08.03.2017 med 10 valper (3 hanner og 7 tisper) 

etter salt/pepper-tispe Riesen Artic’s Oh Pretty Woman og sort hannhund        

N UCH Riesen Artic’s Nero. Begge hunder er øyelyst FRI, røngtet HD med A og 

har gjennomført MH (mentalbeskrivelse hund). 

Samtlige hunder i begge kull er sunne og friske. Det ser derfor ut til at vi har et 

godt materiale fra forskjellige linjer for videre avl tilbake til salt/pepper 

riesenschnauzer. Alle eierne har gitt oss tilbakemeldinger om hundens 

utvikling. En har meldt tilbake at hans hannhund fra 1. kull er kryptosid (kun èn 

testikkel), og en annen eier med hund fra samme kull har gitt tilbakemelding 

på at hunden for tiden har mye usikkerhet i en del situasjoner, men har mye 

arbeidslyst under trening. Når det gjelder hundene fra 2. kull kan oppdretter 

slå fast at eierne har fått mye hund for pengene med hensyn til både mot og 

motor. Etter en helhetsvurdering så langt kan det se ut som at hundene i 1. kull 

er senere i mental utvikling enn hundene i 2. kull. Som alltid har eierne 

forskjellige ambisjoner og aktivitet. Noen hunder fra 1. kull har tatt 

appellmerket og er godt i gang med å trene bruks i regi av NSBK eller lokale 

hundeklubber. Noen har også forsøkt seg i utstillingsringen.  

Vi har god kontakt med eierne, og flere med hunder fra både 1. og 2. kull kom 

på kenneltreffet vi arrangerte på Savalen i månedsskiftet juni/juli. Her var også 

Tarja Aabø til stede og fikk sett de forskjellige hundene i forskjellige aktiviteter. 

Tarja var også på valpekjøpersamling ved 6 ukers alder på 1. kull, og har 

således hatt anledning til å følge disse valpene fra startgropa.  



Med tanke på hundenes alder er det så langt ikke gjennomført verken 

øyelysning, røntging eller prøver på noen av hundene, men vi antar at dette 

begynner å skje i løpet av 2018.  

Oppdretter mottok i 2017 økonomisk støtte til prosjektet på kr 15.000,- etter 

søknad til NSBK. Pengene er anvendt slik: 

- Import CMKU/KV/7507/17 Eshley Ve-Fi   NOK  11.310,54 

- Toll          NOK     2.828,- 

- Reise Trondheim-Praha      NOK     1.544,- 

- Hotell opphold Praha      NOK        642,- 

- SUM         NOK   16.324,- 

 

I og med at Norsk Kennel Klub fra 01.01.2018 har åpnet for at bl.a. 

schnauzerrasene kan blandes fritt mellom fargevarianter, anser vi at 

prosjektgruppen opphører i sin nåværende form. Prosjektet videreføres av 

oppdretter etter opprinnelig intensjon; nemlig at rasen salt/pepper 

riesenschnauzer gis et bedre grunnlag for fremtiden mht genetisk variasjon, 

helse, mentalitet og funksjonelt eksteriør.  

Oppdretter åpner ikke for at de ovennevnte prosjekthundene fra 1. og 2. kull i 

fremtiden skal pares med sorte riesen – kun salt/pepper riesenschnauzer. 

 

Hegra, Nissedal, Tananger den 04.02.2018 

 

 

Børge Pettersen (sign)                                       Øivind Storfjeld (sign) 

 

Vidar Andersen (sign)                                             Tarja Aabø (sign) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSJEKT – KRYSSPARRING RIESENSCHNAUZER SORT / SALT/PEPPER 

Prosjektgruppe: Kennel Riesen Artic v/Øivind Storfjeld og Børge Pettersen, Tarja Aabø og Vidar 

Andersen. 

I 2016 har det vært opp- og nedturer med planene. Som oppdrett av hunder er, så oppstår uventede 

situasjoner. Hunder som var planlagt i prosjektet viste seg dessverre likevel ikke å være egnet. Dette 

er noe alle oppdrettere møter fra tid til annen, men prosjektet er uansett kommet i gang.  

Første krysningskull ble født 10.09.2016 etter hannhund Riesen Artic’s Fool In Love (s) og tispe 

Bollywood Z Grodu Ksiazat Pomorskic (s/p). Det ble født 10 (5+5) velskapte sorte valper.  Disse 

kommer til å bli en flott videreføring av prosjektet. Ved valpenes 6 ukers alder arrangerte 

oppdretterne en samling for kullets valpekjøpere. Her var også Tarja Aabø tilstede fra 

prosjektgruppa. Valpekjøperne fikk en her en innføring om prosjektet og er godt orientert om hva alt 

innebærer.  

På valpenes 47. dag gjennomgikk de en mental valpetest hos Torunn Kolberg (oppdretter av 

Hovavart) som er autorisert til dette. Denne testen belaster ikke valpene så mye som Politiet’s 

valpetest, men gir et godt innblikk i valpenes status så langt. Testen viste små variasjoner fra individ 

til individ, og den generelle konklusjonen viste at dette var et stødig og solid kull mentalt sett. 

Det blir spennende å følge med videre på disse valpenes utvikling. Det er planlagt oppfølging av 

valpene også senere i oppveksten, blant annet på oppdretterens kenneltreff i slutten av juni 2017 

hvor flere fra kullet har meldt seg på. Valpene er da ca 9,5 måned gamle. 

Kull nr 2 er planlagt og parring har skjedd. Ved ultralyd 02.02.2017 ser vi at det er valper. Denne 

gangen blir kullet etter hannhund Riesen Artic’s Nero (s) og tispe Riesen Artic’s Oh Pretty Woman 

(s/p). Dersom alt går bra ventes valper i uke 10.  

Samme type oppfølging av valpekjøpere og valpetest er planlagt for neste kull.  



Takk for at du flyr med Norwegian
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Ikke gyldig for reise Reisekvittering Bookingreferanse: QZLG2L
	

Innkjøpsoversikt Sist generert 04 feb. 2018
	

Produktbeskrivelse MVA (NOK) Total (NOK)

Trondheim - Praha LowFare 0.00 (0%) 1334.00

   DY747 Trondheim - Oslo-Gardermoen - 12 jun. 2017 08:00
        STORFJELD/OEIVIND(328-7233605627)

   DY1502 Oslo-Gardermoen - Praha - 12 jun. 2017 10:00
        STORFJELD/OEIVIND(328-7233605628)

Praha - Trondheim LowFare 0.00 (0%) 0.00

   DY1503 Praha - Oslo-Gardermoen - 14 jun 2017 12:30

(12:48) Refundert
        STORFJELD/OEIVIND(328-7233605625)

   DY762 Oslo-Gardermoen - Trondheim - 14 jun. 2017 17:00

Refundert
        STORFJELD/OEIVIND(328-7233605626)

Reise inkluderer: 0.00 (0%) 200.00

  Setereservasjon

  Bagasje

Reisebekreftelse på SMS 0.00 (0%) 10.00

Totalbeløp 0.00 1544.00
	

MVA MVA totalt (NOK)

MVA totalt 0% 0.00
	

Regler og vilkår

Betalingsform VISA************4781 

LowFare Belastes ved reservering. Billetter kan ikke refunderes.



TIL ÅRSMØTE 21.4.2018 

 
 
 
RIESEN PROSJEKT – KRYSSING AV SORT OG PEPPER/SALT 
 

 

1.1.2018 ble det åpent for farge kryssing blant alle schnauzer variantene. Dermed grunnlaget 
som spesialprosjekt for riesenschnauzer faller bort.  

I samråd med NKK v/Kim Bellamy og prosjektgruppe vil styret avslutte prosjektet.  

 

10.2.2019 

Styret 



Notat	
	
Fra:		 Jarle	
	
Til:		 Styret	NSBK	
	
Dato:		 22.01.18	
	
Vedr:		 Regnskap	og	budsjett	NSBK	
	
	
Vedlagt	følger	endelige	regnskapsrapporter	for	NSBK	som	vil	bli	sendt	revisor	sammen	med	
bilagspermen.	
	
Regnskapet	gjøres	opp	med	et	resultatmessig	underskudd	på	177.000	kroner.		
	
Årsaken	til	at	det	blir	et	slikt	underskudd	er:	

1. Budsjettet	hadde	for	optimistisk	inntektsanslag	både	på	medlemskontingent	og	
inntekter	fra	sponsorer.	

2. Budsjettets	poster	for	reiser,	møter	m.v.	var	i	praksis	brukt	opp	da	årsmøtet	vedtok	
budsjettet	den	29.04.17.	

3. Det	har	ikke	vært	lagt	inn	i	budsjettet	penger	til	nye	nettsider	til	tross	for	at	årsmøtet	
påla	styret	å	etablere	nye	sider.	

4. Det	forrige	styret	har	godkjent	tilskudd	som	det	ikke	har	vært	budsjettmessig	dekning	
for	etter	årsmøtets	vedtak.		

5. Økonomiarbeidet	bærer	ikke	preg	av	økonomisk	styring,	mer	av	økonomisk	
administrasjon.	

	
Nødvendige	tiltak:	

1. Budsjettet	må	være	realistisk	både	ift	inntekter	og	utgifter.		
2. Budsjettet	må	aktivt	brukes	som	styringsverktøy	
3. Kontooversikten	må	tydelig	vise	hva	som	er	kostnadsdriverne	i	klubben.	Kontoene	er	

derfor	endret	i	årets	regnskap.	
4. Årsmøtet	må	velge	om	vi	skal	kutte	kostnader	eller	øke	inntektene	gjennom	heving	

av	medlemskontingenten,	eventuelt	en	kombinasjon.	
5. Styret	må	planlegge	aktiviteter	slik	at	kostnadene	blir	lavest	mulig.	Styre-	og	årsmøter	

kan	med	fordel	legges	til	steder	med	lavere	oppholdskostnader.	
6. Det	må	finnes	en	løsning	for	hvordan	en	skal	ha	et	styrende	budsjett	i	årets	første	

måneder	frem	til	årsmøtet	er	avholdt.		
	
Hvis	årsmøtet	2018	ikke	tar	nødvendige	grep	vil	egenkapitalen	til	klubben	være	brukt	opp	i	
løpet	av	få	år.		



3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3920 Medlemskontingenter

5960 Overføring av medlemskontingent til grupper
5970 Tilskudd etter søknad
6490 Annen leiekostnad
6810 Datakostnad
6811 Drift gamle websider
6812 Etablering og drift nye websider
6821 Utgivelse av medlemsblad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6940 Porto
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7141 Overnatting- og reisekostnader - styremøter
7142 Overnatting og reisekostnader - årsmøtet
7143 Overnatting- og reisekostnader RS
7144 Overnatting- og reisekostnader Avlsrådet
7145 Dogs4All
7395 Øreavrunding
7400 Kontingenter, fradragsberett.
7420 Gaver, fradragsberettigede
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7830 Konstaterte tap på fordringer

8040 Renteinntekter, skattefrie

Regnskapsår: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

21 000,00 21 000,00
8 600,00 8 600,00

24 319,00 24 319,00
594,00 594,00

324 251,00 324 251,00
378 764,00 378 764,00

Driftskostnader
-25 040,00 -25 040,00
-36 000,00 -36 000,00
-1 790,00 -1 790,00
-2 239,00 -2 239,00

-31 928,22 -31 928,22
-47 728,00 -47 728,00
-80 224,56 -80 224,56
-1 047,50 -1 047,50
-4 277,50 -4 277,50

-14 643,00 -14 643,00
-89 174,72 -89 174,72

-110 497,30 -110 497,30
-8 370,00 -8 370,00

-47 364,00 -47 364,00
-24 609,70 -24 609,70

0,36 0,36
-8 355,00 -8 355,00

-11 696,00 -11 696,00
-3 180,00 -3 180,00
-5 801,94 -5 801,94
-2 000,00 -2 000,00

-555 966,08 -555 966,08

Driftsresultat -177 202,08 -177 202,08

Finansielle poster
2 585,56 2 585,56

 
Ordinært resultat før skatt -174 616,52 -174 616,52

Ordinært resultat -174 616,52 -174 616,52

Årsresultat -174 616,52 -174 616,52

Resultatrapport
Norsk Schnauzer Bouvier klubb 
897092662

Utskrevet av Jarle Utne-Reitan 22.01.2018 11.43.45 Visma eAccounting

 Side 1 av 1



1250 Inventar (Balanse)

1500 Kundefordringer
1700 Forskuddsbetalte leiekostnad
1910 Ressurskonto 1627.07.97.109
1920 Driftskonto 1602.54.11920
1925 Høyrentekonto 1203.84.27251
1930 Klubbefekter, konto 1202.66.51040

2030 Annen innskutt egenkapital
2050 Årsresultat

2299 Annen langsiktig gjeld

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017 

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Ved
periodens
begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
1,00 0,00 1,00

 
Omløpsmidler

9 000,00 10 535,00 19 535,00
5 000,00 0,00 5 000,00

204 993,22 29 731,77 234 724,99
242 378,71 -216 042,95 26 335,76
232 569,10 1 159,66 233 728,76

2,74 0,00 2,74
693 943,77 -174 616,52 519 327,25

 
SUM EIENDELER 693 944,77 -174 616,52 519 328,25

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-621 658,73 174 616,52 -447 042,21
0,00 -174 616,52 -174 616,52

-621 658,73 0,00 -621 658,73

 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 174 616,52 174 616,52
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -621 658,73 174 616,52 -447 042,21

Gjeld
 

Langsiktig gjeld
-238 040,00 0,00 -238 040,00

 
Sum gjeld -238 040,00 0,00 -238 040,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -859 698,73 174 616,52 -685 082,21

Avvik -165 753,96 0,00 -165 753,96

Balanserapport
Norsk Schnauzer Bouvier klubb 
897092662

Utskrevet av Jarle Utne-Reitan 22.01.2018 11.42.26 Visma eAccounting
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Henning Haaland 
Buggelandstunet 23 B 
4324 SANDNES 
 
E-post ungelovende@henninghaaland.no | Mob 90 8000 90 

Til årsmøtet 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK)  
Postboks 356 
0101 OSLO 

Org.nr: 897092662 styret@nsbk.org 

 

Revisorberetning regnskapsår 2017 
Uttalelse om årsregnskapet 

Jeg, Henning Haaland, er valgt til NSBKs revisor av årsmøtet i 2017. Og jeg har utført revisjon iht. 
lover og regler, samt normal regnskapsskikk for foreninger/ideelle organisasjoner. 

Årsresultatet for regnskapsår 2017 viser et underskudd på kr. 147 633,52. 

 
Jeg har utført følgende revisjonshandlinger  

Jeg har vurdert at regnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lover og regler, herunder om 
styret har oppfylt sin plikt til ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med dette. 

Bilagene er kontrollert mot kontoutskrifter, og alle bilag og underbilag er gjennomgått. 

 
Konklusjon 

Det ser ut som det har vært noe kaos i regnskapet for første halvår 2017, og man finner bilag som 
tilhører foregående regnskapsår (2016), som burde vært ført på riktig år. Revisor er gjort 
oppmerksom på at kasserer trakk seg grunnet sykdom i juni 2017, men hele styret er ansvarlig for 
regnskapet. 

Det kan se ut som det har vært dårlig kostnadskontroll, spesielt basert på et så stort underskudd. 

Det savnes også at bilag merkes tydelig med styrevedtak for utbetalinger, det har ikke vært mulig å 
konkludere at alle kostnader har vært godkjent eller vedtatt. Det anbefales også at det utarbeides 
økonomireglement. 

Det er flere manglende underbilag med detaljer om hva transaksjoner gjelder. 

Men, regnskapet som helhet, viser klubbens økonomiske stilling for 2017. Og totalt sett mener jeg at 
årsregnskapet for 2017 kan fastsettes som NSBKs årsregnskap for 2017 med de kommentarer som 
fremkommer i revisjonsberetningens konklusjon. 

Videre bør styret redegjøre for hvordan de for fremtiden vil forbedre regnskapsførsel og 
økonomistyring. 

 

Sandnes, 16.02.17 

 

Henning Haaland 
Valgt revisor av årsmøtet 



Budsjettforslag	NSBK Forslag	1 Forslag	2 Forslag	3
Budsjett	2018 Budjsett	2018 Budsjett	2018 Regnskap	2017

Medlemskontingent 350 550 430 350
Driftsinntekter
3100	Salgsinntekter,	avgiftsfri 10	000 10	000 10	000 21	000
3250	Inntekter	fra	egne	arrangementer 0 0 0 8	600
3400	Spesielle	offentlige	tilskudd 24	000 24	000 24	000 24	319
3900	Andre	driftsrelaterte	inntekter 0 0 0 594
3920	Medlemskontingenter 315	000 495	000 387	000 324	251

349	000 529	000 421	000 378	764

Driftskostnader
5960	Overføring	av	medlemskontingent	til	grupper 25	000 25	000 25	000 -25	040	
5970	Tilskudd	etter	søknad	 10	000 36	000 10	000 -36	000	
6490	Annen	leiekostnad 0 0 -1	790	
6810	Datakostnad 2	500 2	500 2	500 -2	239	
6811	Drift	gamle	websider 0 0 -31	928	
6812	Etablering	og	drift	nye	websider 20	000 20	000 20	000 -47	728	
6821	Utgivelse	av	medlemsblad 0 80	000 80	000 -80	225	
6860	Møter,	kurs,	oppdatering	etc. 5	000 5	000 5	000 -1	048	
6940	Porto 0 0 -4	278	
7140	Reisekostnader,	ikke	oppgavepliktig 5	000 5	000 5	000 -14	643	
7141	Overnatting-	og	reisekostnader	-	styremøter 50	000 90	000 50	000 -89	175	
7142	Overnatting	og	reisekostnader	-	årsmøtet 100	000 110	000 100	000 -110	497	
7143	Overnatting-	og	reisekostnader	RS 10	000 10	000 10	000 -8	370	
7144	Overnatting-	og	reisekostnader	Avlsrådet 25	000 50	000 25	000 -47	364	
7145	Dogs4All 25	000 25	000 25	000 -24	610	
7395	Øreavrunding 0 0 0
7400	Kontingenter,	fradragsberett. 8	500 8	500 8	500 -8	355	
7420	Gaver,	fradragsberettigede 3	000 12	000 3	000 -11	696	
7500	Forsikringspremier 3	500 3	500 3	500 -3	180	
7770	Bank	og	kortgebyrer 6	000 6	000 6	000 -5	802	
7830	Konstaterte	tap	på	fordringer 12	000 12	000 12	000 -2	000	

310	500 500	500 390	500 -555	966	

Driftsresultat 38	500 28	500 30	500 -177	202	



STYRETS INNSTILLING 
 

 
 

MEDLEMSKONTINGENT 
 

Styret fremmer 3 ulike alternativer som innstilling til budsjett for NSBK for 2018 og 2019 som 
årsmøtet inviteres til å votere over. De ulike alternativene følger vedlagt og vil bli redegjort nærmere 
for under årsmøtet.  

Hovedpoenget er at dersom en skal videreføre dagens aktivitetsnivå så må medlemskontingenten 
økes. Hvis medlemskontingenten skal holdes uforandret må aktiviteten reduseres. Ett av styrets 
forslag er å avslutte utgivelsen av medlemsblad og la websiden ta over funksjonen medlemsbladet 
har. Styret imøteser en god debatt under årsmøtet. 

 

 

Styret NSBK 



Styrets innstilling til endring i vedtektene. 
 
Bakgrunn: 
NKKs representantskap har i 2017 vedtatt ny lovmal for tilsluttede klubber. Vi er pålagt å 
implementere alle endringer som er en endring av minstestandarden som NKK setter til 
tilsluttede klubbers lover. 
 
NSBKs lover ble vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 med endringer vedtatt på 
Årsmøtet den 26. april 2014. De er tilgjengelige for medlemmene på https://nsbk.org/wp-
content/uploads/2017/08/NSBKs_lover_endrett_og_godkjent_rsmtet_april_2014-2.pdf  
 
Styret benytter denne anledningen til også å foreslå noen tilpasninger som ansees som en 
presisering av gjeldende praksis. 
 
Under følger en oversikt over hvilke paragrafer styret foreslår endringer til. Endringene vil bli 
foreslått votert paragraf for paragraf på årsmøtet den 21. april 2018 og hver enkelt endring 
vil kreve 2/3 flertall. 
 
§ 2 – 1 Medlemskap 
 
2. avsnitt lyder i dag: 
Det kan tegnes husstandsmedlemmer. Disse har samme rettigheter og plikter som 
hovedmedlemmer, men mottar ikke klubbens medlemsblad eller meldinger som klubben 
sender sine hovedmedlemmer. 
 
Foreslås endret til: 
Det kan tegnes husstandsmedlemmer. Disse har samme rettigheter og plikter som 
hovedmedlemmer, men mottar ikke utsendinger som sendes ut i vanlig postgang. 
 
Begrunnelse: 
Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent. For å redusere kostnadene til 
utsendinger som går ut i vanlig postgang foreslås det at all slik utsending kun går til 
husstandens hovedmedlem. I det vi nå sender ut det meste av informasjonen elektronisk vil 
ikke dette få noen stor praktisk konsekvens.  
 
§ 3 – 2 Møte og stemmerett 
 
Lyder i dag: 
Alle medlemmer i klubben som har vært medlem i 3 måneder og som har betalt 
kontingenten for det år Årsmøtet holdes.  
 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare i verv i klubben  
 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet 
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en 
debatt eller koordinering med andre innspill/forslag  
 

https://nsbk.org/wp-content/uploads/2017/08/NSBKs_lover_endrett_og_godkjent_rsmtet_april_2014-2.pdf
https://nsbk.org/wp-content/uploads/2017/08/NSBKs_lover_endrett_og_godkjent_rsmtet_april_2014-2.pdf


Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne 
stemmeseddelkonvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK ved 
sekretæren senest 8 dager før Årsmøtet avholdes. Den ytterste konvolutten merkes med 
medlemmets navn, adresse og medlemsnummer.  
 
Foreslås endret til: 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har 
vært medlem i minst 12 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 
 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 
 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet 
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en 
debatt eller koordinering med andre innspill/forslag. 
 
Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne 
stemmeseddelkonvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK ved 
sekretæren senest 8 dager før årsmøtet avholdes. Den ytterste konvolutten merkes med 
medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. 
 
Medlemmer kan la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Et møtende medlem kan kun 
representere to medlemmers fullmakt. Fullmaktene gjelder ved stemmegivning i alle saker 
årsmøtet behandler. 
 
Begrunnelse: 
2. avsnitt er en tilpasning til NKKs lovmal.  
 
Siste avsnitt er å innføre en begrenset bruk av fullmakter. Dette vil styrke 
foreningsdemokratiet slik at personer som har lang reisevei til årsmøtet kan la seg 
representere av en annen. Etter råd i NKKs lovmal er det foreslått en begrensning i at en 
møtende representant kun kan medbringe to fullmakter. På det viset motvirker vi at en 
møtende representant får for stor innflytelse i møtet gjennom fullmakter innhentet på 
forhånd.  
 
Styret ser det som viktig at alle medlemmer, uansett hvor de bor i landet, får en følelse av å 
kunne ha medbestemmelse i årsmøtet dersom reisekostnader eller reiselengde er en 
begrensning for å kunne delta selv.  
 
§ 3 – 3 Innkalling: 
 
Lyder i dag: 
Årsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
 
Det skal av NSBKs styre innkalles til ordinært Årsmøte med minst 3 ukers frist. 
 



Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert 
medlemsblad. 
 
Med innkallelsen skal følge: 

• Dagsorden 
• Årsberetning fra styret, avlsrådet og gruppene. 
• Regnskap med revisors beretning 
• Innkommende forslag. 
• Budsjettforslag for neste år 
• Stemmesedler for forhåndsstemming ved valgene. 

 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 10. februar (være 
poststemplet innen 10. februar). 
 
Dette gjelder også forslag på tillitsvalgte som sendes valgkomiteen. Forslag på tillitsvalgte 
skal vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun er villig til å ta valg. 
 
Foreslås endret til: 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 
sendes pr e-post og publiseres på klubbens nettsider. 
 
Med innkallelsen skal følge: 

• Saksliste 
• Årsberetning fra styret, avlsrådet og gruppene 
• Regnskap med revisors beretning 
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med- 

lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
• Budsjett for neste år  
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  
• Stemmesedler for forhåndsstemming ved valgene. 

 
Begrunnelse: 
Tidsfristene er en tilpasning til NKKs lovmal.  
 
Utsending er spesifisert til å være pr e-post og gjennom publisering på klubbens nettsider.  
 
§ 3 – 4 Årsmøtets oppgaver 
 
1. ledd lyder i dag: 
Årsmøtets oppgaver er å:  
Godkjenne representanter, innkallingen, foretningsorden og dagsorden, samt å gi eventuelle 
observatører rett til å være til stede.  
Valg av møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen.  



Årsberetninger 
Regnskap med revisors beretning Fastsette kontingent 
Godkjenne budsjett for neste år Innkommende forslag  
 
1. ledd foreslås endre til: 
Årsmøtets oppgaver er å: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, 
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

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

c) Behandle årsberetning 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Opprettelse og nedleggelse av grupper etter innstilling fra styret 
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 

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

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

 
Begrunnelse: 
Dette er en tilpasning til lovmalen. 
 
Styret foreslår at det er årsmøtet som, etter innstilling fra styret, vedtar opprettelse eller 
nedleggelse av grupper for geografiske områder.  
 
§ 3 – 6 Grupper og kontaktpersoner 
 
1. ledd lyder i dag: 
Grupper kan opprettes i geografisk definerte områder, for å fremme aktiviteten. Klubbens 
styre godkjenner opprettelse av ny gruppe. Gruppen må ha minst 25 medlemmer ved 
oppstart.  
 
Foreslås endret til: 
Grupper kan oppdrettes i geografisk definerte områder, for å fremme aktivitet. Årsmøtet 
godkjenner opprettelse av ny gruppe etter innstilling fra styret. Gruppen må ha minst 25 
medlemmer ved oppstart. 
 
Begrunnelse: 
Styret foreslår at det er årsmøtet som, etter innstilling fra styret, vedtar opprettelse eller 
nedleggelse av grupper for geografiske områder. Dette er organisatoriske endringer av så 
stor betydning for klubben at fullmakten bør ligge hos årsmøtet.  
 
§ 4 – 2 Vedtak og representasjon 
 
1. ledd lyder i dag: 



Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styret er til stede. Leder/eller Nestleder 
må være tilstede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av 
styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK.  
 
Foreslås endret til: 
Styret 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. 
 
Begrunnelse: 
Dette er en tilpasning til NKKs lovmal. Kravet om at leder eller nestleder må være til stede er 
tatt bort.  
 
§ 4 – 3 Styrets oppgaver er å 
 
Lyder i dag: 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å  

lede klubben mellom årsmøtene 
avholde årsmøte 
drive klubben i samsvar med klubbens formål 
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer, (avlsråd, redaktør, webmaster) søke å koordinere sine aktiviteter med 
andre klubber via den lokale NKK-regionen 
oppnevne representant til NKK-regionen  

 
Foreslås endret til: 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å 

- lede klubben mellom årsmøtene 
- avholde årsmøte 
- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
- senest 4 uker etter årsmøtet skal styret konstituere seg og fordele arbeidsoppgaver 

i styret, oppnevne avlsråd, utstillingsutvalg, kontaktpersoner for gruppeløse 
områder, webmaster og vedta reviderte retningslinjer for styrearbeidet med 
beskrivelse av ansvaret de enkelte tillitsvalgte har fått gjennom konstitusjonen.  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- 
regionen 

- oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 
 
Begrunnelse: 
Her er det punktet om konstituering som er den vesentlige endringen. Det må formaliseres 
at det nye styret oppnevner både avlsråd og kontaktpersoner for gruppeløse områder 
utover det som er vanlig ved konstituering av et styre. Dette innebærer ikke at det blir 



forandringer i sammensetning av avlsrådet eller blant kontaktpersonene, men det forankrer 
disse funksjonenes mandat i det nye styret.  
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Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb stiftet 1946 
Vedtatt av årsmøtet den 13.4.2013 med senere endringer, (senest av 21.4.2018.) 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den[?] 
 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 
 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
 
Klubbens navn er Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, og forkortes til NSBK. 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 å handle motstridende mot disse. 
 
Klubben omfatter rasene  

Dvergschnauzer, hvit, salt/pepper, sort og sort/silver 
Schnauzer, salt/pepper og sort 
Riesenschnauzer, salt/pepper og sort 
Bouvier des Flandres. 

 
Klubben har verneting i Oslo. 
 
§1-2 Formål 
 
NSBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NSBK skal 
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 
 
§1-3 Definisjoner 
 
Klubbens organer: 

Årsmøtet 
Ekstraordinært årsmøte 
Styret 
Valgkomite 
Grupper (geografisk område) 
Kontaktpersoner (geografisk område) 

 
§ 1-4 Tilknytning og organisering 
 
NSBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 
 
NSBK 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. 
 

Lovene med foreslåtte endringer. 
Oppdateres etter årsmøte. 
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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. 
 
Det kan tegnes husstandsmedlemmer. Disse har samme rettigheter og plikter som hovedmedlemmer, 
men mottar ikke utsendinger som sendes ut i vanlig postgang. 
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSBK og NKKs virksomhet samt å følge NSBK 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. 
 
§ 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 
epost) til klubben 

b) Strykning besluttet av klubbens styre 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 betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til 
NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
 
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 
 
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner 
 
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 
 
 
 

Kap.3 Organisasjon 
 
§ 3-1 Høyeste myndighet 
 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av april måned. 
 
Årsmøtet 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. 
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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. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver 
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle 
forhåndsstemmer). 
 
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 
 
§3-2 Møte og stemmerett 
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i 
minst 12 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 
 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 
 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må 
stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering 
med andre innspill/forslag. 
 
Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne stemmeseddelkonvolutten 
legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK ved sekretæren senest 8 dager før årsmøtet 
avholdes. Den ytterste konvolutten merkes med medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. 
 
Medlemmer kan la seg presentere i årsmøtet ved fullmakt. Et møtende medlem kan kun presentere to 
medlemmers fullmakt. Fullmaktene gjelder ved stemmegivning i alle saker årsmøtet behandler. 
 
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 
talerett, men ikke stemmerett. 
 
§3-3 Innkalling 
 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes pr e-
post og publiseres på klubbens nettsider. 
 
Med innkallelsen skal følge: 

- Saksliste 
- Årsberetning fra styret, avlsrådet og gruppene/kontaktpersonene 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med- lemmene 

må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
- Stemmesedler for forhåndsstemming ved valgene.  
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§3-4 Årsmøtets oppgaver. 
 
Årsmøtets oppgaver er å: 
 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen 
og 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 årsberetning 

 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

 
e) Opprettelse og nedleggelse av grupper etter innstilling fra styret 

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

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

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
 

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 
 
 

i) Velge: 
 

- Leder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- Sekretær for 2 år 
- Kasserer for 2 år 
- 2 styremedlemmer for 2 år  
- 2 varamedlemmer for 1 år  
- Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år. Eventuelt styremandat oppnevner revisjonsfirma 
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, 1 vararepresentanter for 1 år  

 
 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
 
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 (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke 
foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.) 
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til 
valg. 
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Praktisk gjennomføring av valget: 
Stemmesedler som inneholder alle kandidatenes navn og forslag til tillitsverv er sendt medlemmene 
sammen med innkallingen. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på det aktuelle tillitsvervs 
stemmeseddel. De kandidater som ikke ønskes valgt, strykes.   
 
Alle innkommende forslag på kandidater til valg skal fremkomme. 
 
Etter sekretær og kasserers kontroll av medlemmets stemmerett, leveres stemmeseddelkonvolutten 
uåpnet til tellekorpset.  
 
Dersom et medlem som har forhåndsstemt, møter på årsmøte og ønsker å avgi stemme der, så skal 
forhåndstemmet forkastes. 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % 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 ekstraordinært 
årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke 
ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være 
valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 
§3-6 Grupper og kontaktpersoner 
 
Grupper kan oppdrettes i geografisk definerte områder, for å fremme aktivitet. Årsmøte godkjenner 
opprettelse av ny gruppe. Gruppen må ha minst 25 medlemmer ved oppstart. 
 
Gruppen ledes av et arbeidsutvalg på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av gruppens 
årsmøte. 
 
Arbeidsutvalget velges for 2 år om gangen, slik at 2 og 3 medlemmer vekselvis står på valg.  
 
Varamedlemmene velges for 1 år. Leder, sekretær og kasserer velges av årsmøtet på verv. Forøvrig 
konstituerer styret seg selv. 
 
Arbeidsutvalgets medlemmer kan gjenvelges.  
 
Arbeidsutvalget er ansvarlig ovenfor klubbens styre. 
 
Gruppens årsoppgjør skal avsluttes 31. desember og skal bestå av driftsregnskap og balanse med revisors 
beretning. Under balansen skal det føres en materialliste, dersom gruppen har dette. Videre skal det 
utarbeides budsjett for det påfølgende år, samt årsberetning, referat fra årsmøtet og aktivitetsplan for 
neste år. 
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Ovennevnte skal sendes klubbens styre innen 10. februar. Arbeidsutvalget sender referat fra sine møter 
til klubbens styre. 
 
Alle forespørsler om valpeformidling, avl og oppdrett henvises til klubbens avlsråd. 
 
Ved oppløsning av gruppen, fryses aktiva i 2 år, for deretter å tilfalle klubben hvis ikke gruppen 
gjenoppstår. I perioden har styret ansvar for gruppens aktiva. 
 
I geografisk bestemt område hvor det ikke kan dannes gruppe, kan styret oppnevne en person til å være 
kontaktperson mellom klubben og medlemmene. 
 
 
 
 
§4-1 Styrets myndighet 

Kap. 4 Styret

 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
§4-2 Vedtak og representasjon 
 
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget 
forkastet. 
 
Styret 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. 
 
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å 
 

- lede klubben mellom årsmøtene 
 

- avholde årsmøte 
 

- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
 

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
 

- senest 4 uker etter årsmøtet skal styret konstituere seg og fordele arbeidsoppgaver i styret, 
oppnevne avlsråd, utstillingsutvalg, kontaktpersoner for gruppeløse områder, webmaster og 
vedta reviderte retningslinjer for styrearbeidet med beskrivelse av ansvaret de enkelte 
tillitsvalgte har fått gjennom konstitusjonen. 

 
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen 

 
- oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 
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§5-1 Valgkomite 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

 
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 
Årsmøtet 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. Hvis det ikke 
lar seg gjøre å finne revisor/vararevisor bland medlemmene får styret mandat til å engasjere eksternt 
revisorfirma. 
 
 
 
 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 
 
 
§6-1 Lovendringer 
 
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte 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 obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 
 
§6-3 Oppløsning 
 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 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 årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe 
spesielt tilfaller midlene NKK.
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§6-4 Flertallsdefinisjoner 
 
Simpelt flertall 

-  Flest stemmer  
 
Alminnelig flertall 

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
-  Blanke stemmer teller ikke  

 
Absolutt flertall 

- 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. 
 
 
Kap. 7 Tildeling av hedersteng og utnevning av æresmedlem 
 
Hederstegn 
 
Styret kan påskjønne personer som har gjort spesielt stor innsats i klubben eller ytet klubben spesielt 
store tjenester i en enkelt sak eller på enkeltfelt. Disse kan tildeles hederstegn. 
 
Æresmedlem 
 
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som i en årrekke har utmerket seg på en 
særdeles fremragende måte til æresmedlem. Som æresmedlem kan vanligvis bare utnevnes 
medlemmer som tidligere har mottatt NSBKs Hedertegn. 
 
Styret må ha et enstemmig vedtak på innstilling av æresmedlemmer, for å kunne legge det frem på 
Årsmøtet. 
 
Norsk Kennel Klubbs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 



Sak til årsmøtet 
 
Utarbeidelse av økonomireglement 
 
Ved godkjenning av regnskapet for 2017 har revisor kritisert klubben for manglende eller 
uklare rutiner når det gjelder klubbens økonomi. 
 
Årsmøtet 2017 vedtok budsjett for 2017. Dette er i strid med klubbens egne lover. Årsmøtet 
skal vedta budsjett for neste år. På det viset vil det alltid være budsjett å styre etter.  
 
Årsmøtet pålegger styret å utarbeide økonomirutiner som skal innarbeides som vedlegg til 
lovene våre og vedtas som lovendring under årsmøtet i 2019. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet pålegger styret å utarbeide økonomirutiner som skal innarbeides som vedlegg til 
lovene våre og vedtas som lovendring under årsmøtet i 2019. 
 
 



Trondheim, 03.02.2018 
 
 
 
 
Forslag fra NSBK gruppe Trøndelag 
til Generalforsamlingen i NSBK, 21.04.2018. 

 
 

 

«NSBK gruppe Trøndelag ønsker at Generalforsamlingen arrangeres på rundgang til 

de områdene hvor vi har aktive grupper» 

Generalforsamlingen har i alle år vært arrangert i Oslo- området, og majoriteten av deltakere, har 
bortsett fra styremedlemmer fra hovedklubben og grupper rundt om i landet, vært medlemmer fra 
områder i nærheten av Gardemoen. Der møtet har vært holdt de siste årene. 

 
For at flere av medlemmene av raseklubben vår, kan få mulighet til å delta på generalfor- 
samlingen, så vil NSBK gruppe Trøndelag, legge inn et forslag om at Generalforsamlingen, 
arrangeres på rundgang til de områdene hvor vi har aktive grupper. 

 
Det er ikke meningen at det skal være en tvang, og de gruppene som ønsker å arrangere 
generalforsamlingen, melder sin interesse til hovedstyret, året før det aktuelle møtet. 

 
De lokale gruppene kan da være tekniske arrangører, med støtte av hovedklubben, og får vist 
fram sin gruppe, og sin gruppes arbeid for resten av klubben. På den måten, så vil de føle seg 
som medlemmer av en landsdekkende klubb, og ikke en Oslo-klubb. 

 
De fleste av flyplassene har hotell i nærheten hvor møtet kan holdes, og medlemmene kan 
overnatte. Flere forskjellige medlemmer vil da ha anledning til å delta og bli kjent, og kan skje bli 
interessert i å stille opp i verv for klubben. 

 
Dette er vanlig hos flere av de andre raseklubbene, og gjør at de får flere aktive medlemmer, da de 
føler mer tilhørighet til klubben. 
 
 
 
 
 
 
STYRET INNSTILLING: 
 
 
Styret er enig at årsmøte kan arrangeres også andre stedet i landet. På denne måten kan årsmøte 
gjøres mer tilgjengelig til alle medlemmene. Plassering av årsmøte kan gå i rundgang i landet etter 
ønske fra gruppene. 
 
Styret støtter gruppe Trøndelag sitt forslag.  







STYRETS INNSTILLING 
 

 
 

FRITAK FRA FULLCERTBESTEMMELSER NKKS UTSTILLINGSREGLER 
 

Styret har behandlet saken og ser ikke at dette er så stor problem i rasene våre. For det første 
dommeren som har delt ut en CK, har allerede sagt at hunden er Champion Kvalitet. Dermed om 
hunden står først eller sist i BHK/BTK er den verdi å motta cert. Beste hunden vinner uansett og er 
markert med BHK/BTK 1 og resultat BIR/BIM. 

Ved at denne regelen har vært i bruk en stund nå, ser det ut at dommere er blitt mer bevist om 
verdien av CK. 

Styrets innstilling er at vi fortsetter med gjeldende fullcert-regel.  

Styret NSBK 



NY LOV OM OMSETNING AV KJÆLEDYR 

I NKK’s kjøpeavtale heter det bl.a.: 

«Norsk Kennel Klubs kjøpeavtale tar i prinsipp sikte på kjøp av valp. Et slikt kjøp blir regnet 
som forbrukerkjøp, hvis hunden er kjøpt fra yrkesselger når den hovedsakelig er til personlig 
bruk for kjøperen, hans familie, husstand eller omgangskrets.» 

Videre: 

«I forbrukerkjøp kan ikke kjøperen stilles dårligere enn etter forbrukerkjøpslovens 
alminnelige bestemmelser. Dette vil i praksis si at i all hovedsak er forbrukerkjøpsloven 
ufravikelig.» 

Dette reiser etter mitt syn en rekke problemstillinger: 

1. Samme lov regulerer salg av kjæledyr, samt f.eks. biler og vaskemaskiner. De to siste 
gjenstandene har gjennomgått omfattende testing og kvalitetssikring før de lanseres 
på markedet. En hundevalp er et levende vesen som «har en rekke arveegenskaper 
som utvikles avhengig av miljøet den lever i.» (sitat NKKs kjøpeavtale). Kan samme 
lov regulere levende vesen og døde gjenstander? 

2. Hvor går grensen mellom «yrkesselger» og et såkalt «kjøkkenoppdrett»? 
3. Hvis kjøperen er en annen oppdretter – dvs en profesjonell aktør – gjelder ikke 

forbrukerkjøpsloven? 
4. Hvor går grensen mellom hendelig uhell og vesentlige mangler og tilbakeholdte 

opplysninger fra «yrkesselgeren» - jf f.eks. lov om avhending av fast eigedom §§ 3-7, 
3-8 og  3-9? 

Mange spørsmål kan også reises m.h.t. fortsettelsen, dvs kjøper og oppdretters ansvar og 
rettigheter i resten av hundens levetid: 

1. Kan en oppdretter betinge seg forkjøpsrett dersom hunden vurderes omplassert? 
2. Dersom Mattilsynet eller politiet henter ut hunden fra en uskikket eier – har 

oppdretteren noen rettigheter i forhold til informasjon? Pr i dag vil vi si NEI. 
3. Hvor går grensen for et «urimelig kontraktsvilkår»? 

Disse og mange flere hensyn er det behov for å få belyst og regulert. 

Begge parter i kjøpeavtalen vil, etter mitt syn ha nytte av en mer relevant lovgivning ved 
omsetning av kjæledyr. Vi må ikke glemme i denne sammenhengen at det også kan være 
behov for å lovregulere kjøperens rettigheter ved kjøp av hund. Oppdrettere kommer som 
kjent i forskjellige utgaver – og alle er nok ikke i like høy grad bevisst på det ansvar de faktisk 
har, og hva de definitivt ikke kan tillate seg. 

En parallell: Omsetning av boliger, nye og brukte, ble for en del år siden ansett som så 
spesielt at «lov om avhending av fast eigedom» (avhendingsloven) og «lov om avtaler med 
forbrukar om oppføring av ny bustad» (bustadoppføringsloven). Begge deler er 
forbrukerkjøp, men ble regnet som såpass spesielt og omfattende at det var behov for egen 
lovregulering. Dette er i høyeste grad situasjonen når det gjelder kjæledyr også. 



 

Vår anmodning til styret er derfor at det tas initiativ – eventuelt gjennom raseklubballiansen 
– for å påvirke Norsk Kennel Klub til å begynne og jobbe med dette, slik at våre lovgivere 
(Stortinget) kan få et lovforslag på bordet. Dette er en lang prosess – hvorfor ikke begynne 
nå? 

Medlemsbladet og websiden bør ha en juridisk spalte der klubbens medlemmer kan stille 
spørsmål som alle kan ha nytte av å lese svarene på.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Generalforsamlingen anmoder styret i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) om å 
starte arbeidet overfor Norsk Kennel Klub - gjennom relevante fora – for å få vedtatt 
en egen lov om omsetning av kjæledyr. 

2. NSBK anmodes om å starte en spalte i medlemsblad og på hjemmesiden der juridiske 
spørsmål vedrørende oppdrett og hundehold blir belyst – som en læring for alle. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Øivind Storfjeld og Børge Pettersen 

 

 



STYRETS INNSTILLING 
 

 
 

LOV OM SALG AV KJÆLEDYR 
 

Det er flott at medlemmene har et sterkt engasjement på dette spørsmålet om salg av kjæledyr. 
Klubben kunne gjerne ønsket seg større påvirkningsmulighet, men dessverre i praksis er det nokså 
begrenset.  

Punkt 1. Styret følger med og støtter NKKs arbeid i denne saken.  

Punkt 2. Styret ser det som vanskelig å sette i gang en juridisk spalt når det ikke er dette kunnskap 
styre sitte med. I dagens situasjon økonomisk gjør også at klubben har ikke muligheter å betale for 
dette. Det er likevel ingenting i veien at den som eventuelt sitter med juridisk kunnskap om disse 
sakene kan dele informasjon i klubben websider. 

Styret NSBK 



Stemmeseddel til valg 2018 
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Årsmøte 21. april 2018 

 

 
 

 
Til styret  Navn   Gruppe     Sett kryss 
 
Leder        For 2 år    
 
Nestleder  Vidar Anderssen Telemark Ikke på valg   
 
Sekretær  Tarja Aabø  Rogaland Ikke på valg  
 
Kasserer  Henning Haaland Rogaland Ny for 2 år 
 
Styremedlem 1  Andreas Bachmann Rogaland Ikke på valg 
 
Styremedlem 2  Ingrid J. Pedersen Finnmark Ikke på valg 
 
Styremedlem 3  Astrid Bergo Simonsen Oppland Gjenvalg for 2 år 
 
Varamedlem 1  Alexandra Slaattene Aust-Agder Gjenvalg for 1 år 
 
Varamedlem 2  Kenneth Riis Gjertsen Vestfold Ikke på valg 
 
 
Revisor   Randi Otterlei Alvestad Hordaland Supplering for 1 år 
 
Vararevisor       1 år 
 
 
 
 
Valgkomité 
 
Medlem 1  Trude Otterlei  Hordaland Gjenvalg for 2 år 
 
Medlem 2  Sidsel Hodne Iversen Rogaland Ikke på valg 
 
Medlem 3  Maria Angel Uhnger O & A  Ikke på valg 
 
Varamedlem  Rutt Celina Åsvang Nordland Ikke på valg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forhåndstemming i hht. NSBK lover §3-2 Møte og stemmerett 

 

Stemmeberettigede medlemmer må ha vært medlem av klubben i 3 måneder og betalt kontingent 
for 2018.  

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet 
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en 
debatt eller koordinering med andre innspill/forslag 

Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne 
stemmeseddelkonvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes NSBK ved sekretæren 
senest 8 dager før Årsmøtet avholdes. Den ytterste konvolutten merkes med medlemmets navn, 
adresse og medlemsnummer 
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