


s. Anberetnlnaer for 2021

S.1NS81C

Årtmøtet i Norsk Schnauzer Bowler Klubb (NSBK) ble avholdt den 11.04.2021 p& Google Meet 
Etter Arsmøtet 2021 har klubben bestltt av følsende: 

Styret 

Leder: Arfld Kristensen, avd Oslo & Akershus 
Nestleder: Arild SChjølber1, avd Hedmartc/Oppland 
Kasserer: Anne Marie Madssveen, avd Oslo & Akershus 
Sekretær: Knut Ove Eriksen, avd Aøder (tom. mal 2021) 
sekretær: Rigmor Sjøvoll, avd Nordland (fom. mal 2021) 
Styremedlem 1: Andreas Bachmann, avd S,r-Rogaland 
Styremedlem 2: Bodil Nergaard, avd Nordland 
Styremedlem 3: Veronica Seppo1a, avd Oslo& Akershus 
Varamedlem 1: Rlsmor SJtlVOII, avd Nordland (tom. mal 2021) 
Varamedlem 2: Vivian Bruun, avd Nordland (varamedlem 1 fom. mal 2021) 

Valglcomlte 

Medlem valgkomiteen: Reidun Stensrud, Vestfold 
Medlem valgkomiteen: Mette Tufte, avd Oslo & Akershus 
Medlem valskomiteen: Maria Elisabeth Ansell, Avd Oslo & Akershus 
Varamedlem va løkomiteen: Turid Vlan, avd Nord land 

Revisjon 

Revisor: Geir l]ernshauøen, avd Oslo&Akershus 
Vararevisor: Randi Otterlel Alvestad, avd Midt-Norse 

Styreaktivitet 

Styret har 12021 avholdt syv styremøter, 6 av disse etter Arsmøtet. Et av møtene foreølkk fysisk pl 
Gardermoen sammen med ASU, men av praktiske lirsaker ble de resterende styremøtene og annen 
kommunikasjon gjennomført p& Teams 01 e-post. Regnskapet viser at styret harført en ansvarllø 
økonomisk policy. Nestleder Arild Schjølbers var klubbens 
representant pi NKK RS 2021. 

Hovedsaker I pertoden: 

Prosjekter 

Styret hadde planlast en større Jubileumsmarkerlns for I markere sitt 75-lrs Jubileum. Flere 
alternativer ble drøftet, men p& ørunn av den vedltarende covld-19 pandemien, mitte det 
nedskaleres til en enkel speslal-utstilllna I samarbeid med avd Oslo & Akershus høsten 2021. 

Styret har videre jobbet mot NICK for I f6 krav til kjent HD status pl Schnauzer for I reøistrere 
valper I NKIC. Dette er sodtatt av NKK 01 kravet er øvldiø fom. 1 juni 2022. NKK har oøsl lpnet for I 
reslstrere DNA test på DCM for Schnauzer i Doaweb. Det er videre jobbet med I fl NKK til I øl en 
mer detaljert beskrivelse pl HD resultat til eier. Forslaø om dette er framsendt 01 behandles av 
Sunnhetsutval1et I mai 2022. 

MedlemsdialOI 

Styret har operert etter en filosofi om lpenhet, cø har I forkant av alle styremøter Invitert 
medlemmer til 6 sende Inn saker. Protokoller fra styremøtene har vært publisert innen to uker etter 
møtene, 01 henvendelser er besvart innen rlmellø tid. Styret har brukt b&de hjemmesidene 01 
FB-slden aktivt l)ennom Aret. 













 

 

NSBK avdeling Midt-Norge 

 

Innkaller til 
 

ÅRSMØTE  

 
 

Mandag 28 februar, kl 18:30  FLYTTES TIL ONSDAG 16. MARS 

KL 18:30 på teams. Lenke sendes rett i forkant av møtet til de 

som har gitt beskjed om at de vil delta. 
 

 

 

Agenda; 
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 

1 Referent  

2 Tellekorps 

3 Personer til å undertegne protokollen 

Sak   6:  Årsberetning 

Sak   7: Revidert regnskap med revisors beretning og Budsjettforslag 2022 

Sak   8: Aktiviteter/Handlingsplan for 2022 

Sak   9: Eventuelt 

Sak  10: Valg 

Sak  11: Avslutning 

 

 



 

 

 

 

 

 

Saker som skal behandles på årsmøte, må sendes inn senest 07.02.2022 

 

Saksdokumenter blir lagt ut på klubbens hjemmeside. 

 

Årsmøtet blir digitalt og tidspunkt blir publisert senere 

 

 

 

Velkommen ! 

Med vennlig hilsen 

Johanne, Merethe, Åge, Terje, Anniken og Frøydis 

 

 
 



 
 

 

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB  

Avd Midt-Norge  

ÅRSBERETNING 2021 

 

Styrets sammensetning 2021:  

Leder: Liv Karin Ertsås, gikk ut av styret juli 2021 

Sekretær: Frøydis Aalberg 

Kasserer: Åge Skogstad 

AU-medlem 1: Terje Keiseraas 

AU-medlem 2: Merete Hol 

Varamedlem: Anniken Stordal 

Varamedlem Johanne Blindheim, overtok som konstituert leder juli 2021 

Valgkomite: Øyvind Storfjell og Roald Aaknes 

Revisor Jon Arne Dahl 

 

Året 2021 har hos oss som alle andre vært preget av covid19. Det har 

medført at det har vært vanskelig å sette opp aktiviteter. Styret ble på 

årsmøtet 2021 godkjent med 7 styremedlemmer, men ble redusert til 6 

medlemmer i juli da Liv Karin valgte å gå ut av styret. 

 

 



Styremøter  

Vi har i år hatt 5 styremøter, 2 fysiske og 4 nettmøter, pluss at vi har hatt 

arbeidsmøter hvor leder og enkelte styremedlemmer har møttes for å 

diskutere enkelte saker. I tillegg har representanter fra styret deltatt på 

møter i Trøndelag Hundefestival. Vi har også i år brukt vår FB-gruppe, 

hvor vi har diskutert store og små saker, som agenda til styremøter, 

forslag, planlegging av kurs etc. FB- gruppa fungerer bra, men ser at det 

i tillegg er viktig at styremedlemmene også av og til har fysiske møter i 

tillegg til kommunikasjon på nett. 

 

Medlemmer og medlemsmøter  

På grunn av Covid19, så har vi i år ikke hatt noen medlemsmøter. Målet 

vårt er at medlemmene våre er fornøyde, og fortsatt vil stå som medlem, 

samt anbefale medlemskap i klubben til andre. Vi ønsker en to-veis 

kommunikasjon mellom styret og medlemmene, slik at vi kan få 

tilbakemeldinger om hvilke aktiviteter som ønskes. Vi ser også 

viktigheten av at flere medlemmer vil delta aktivt i forhold til 

gjennomføring av for eksempel utstillingene vi arrangerer slik at 

belastningen på styremedlemmene ikke blir for stor.  

Pr. 31.12.2021, er det registrert ca 110 medlemmer i NSBK avd Midt-

Norge, mot 126 medlemmer pr 31.12.2019. Det vil si en nedgang på 16 

medlemmer de 2 siste årene. Så her har vi en utfordring da det hos oss, 

som i andre raseklubber, blir færre medlemmer. Vi håper derfor at vi i 

dette året kan gjøre noe med dette ved å skape tilbud/aktiviteter som 

gjør at medlemmer ønsker å bli i klubben og at eiere av rasene våre, får 

lyst til å melde seg inn 



Gjennomførte aktiviteter  

Vi startet nyåret med en aktivitetsplan som inneholdt både sosiale 

turer/treff og kurs. Som følge av Covid19 var det en del usikkerhet i 

forhold til hva som kunne bli mulig å gjennomføre. Det ble satt opp 

sporkurs og pelsstellekurs høsten 2021. Vi har hatt ringtreninger og det 

ble i løpet av høsten arrangert 2 fellesturer. Oppmøtet på fellesturene var 

bra. I november ble det arrangert aktivitetsdag i Trondheim Hundehall. 

Sosialtrening/treff  

På grunn av lengre perioder med nedstenging ble det begrenset med 

sosial trening/treff perioder. I november ble det arrangert treff i 

Trondheim Hundehall. Her var det mulighet for å trene litt rallylydighet, 

ringtrening, lydighet og agility. Det var god deltakelse  og vi vil nok 

fortsette med dette tilbudet. Det ble også arrangert 2 fellesturer i høst 

med godt oppmøte. 

Kurs  

Da vår oppgave er få samlet, og motivert medlemmer til aktivitet, så har 

vi de siste årene gitt tilbud om kurs til våre medlemmer til medlemspris, 

som er en pris som ligger under de fleste hundeskoler her i distriktet. Vi 

leier inn godkjente instruktører og søker støtte i Natur og Miljø. Det har 

vært god respons på våre kurs tidligere, men vi er avhengig av at 

medlemmene kommer med ønsker. Eksempel på kurs/foredrag kan 

være pelstellkurs, valp-hverdagslydighetskurs, grunnleggende lydighet, 

bronsemerkekurs, rallylydighet, agility, spor osv. Så om du har et ønske, 

så ta kontakt. Styret er avhengig av innspill fra medlemmene for å kunne 

gi et best mulig tilbud om aktiviteter. 



Sporkurs var satt opp i august, men dette ble avlyst pga ingen påmeldte. 

I november ble det arrangert pelsstellekurs for nybegynnere. Her hadde 

vi 5 deltakere. Mål om å få gjennomført sporkurset i 2022 og også nytt 

pelsstellekurs og da kanskje for litt viderekomne. 

Andre arrangement  

Ringtrening  

Vi har i år hatt ringtrening på Skjetlein videregående skole. I forkant av 

Spesialen som var 3. juli ble det arrangert ringtrening der Vigdis Nymark 

holdt den ene. Det var godt oppmøte av medlemmene på disse 

treningene. Det ble også arrangert et par ringtreninger i august i forkant 

av Hundefestivalen. Oppmøtet på disse var noe varierende. 

Hundefestivalen  

Trøndelag hundefestival er som kjent en utstilling, hvor avd Midt-Norge 

er medarrangør sammen med flere hundeklubber i Trondheimsdistriktet. 

Denne ble i år arrangert med tilpasninger til covid –19. Vi var flere fra 

Styret som møtte opp til dugnad for å få gjennomført arrangementet. Vi 

hadde i hovedsak drift av kafe og vi hadde med oss 2 innleide 

ungdommer begge dager.  

Spesialen  

For første gang har NSBK Midt-Norge arrangert sin egen spesial. 

Utstillingen ble holdt på Skjetlein videregående skole 3. juli i strålende 

sol. Det var ca 60 påmeldte hunder og deltakere i alle klasser. 

Arrangementet var tilpasset gjeldende Covid19 regler. I hovedsak ble 

utstillingen gjennomført med hjelp av styrets medlemmer og deres 

familiemedlemmer. Vi har vurdert utstillingen som så vellykket at vi 



forsøker å arrangere ny utstilling i 2022. Men vi vil være avhengig av 

hjelp fra medlemmene for å kunne klare den praktiske gjennomføringen. 

Kommunikasjon  

For å spre informasjon, så har vi sendt ut mail med info og aktivitetsplan 

til medlemmene, samt fortløpende lagt ut meldinger om kurs, aktiviteter 

på hjemmesiden, og på FB-siden. Men vi minner om, at om en vil følge 

med det meste som skjer, så anbefales å følge vår FB-side NSBK Midt-

Norge, som oppdateres jevnlig. 

Økonomi  

På tross av enda et år med begrenset aktivitet, har vi også i år gått med 

overskudd på kr 8.988.- I regnskapet for 2021 har ikke overskuddet som 

var vår del av overskuddet etter Hundefestivalen ikke kommet med da de 

først blir overført til oss i 2022.  

Mesteparten av premiene vi kunne dele ut under Spesialen var 

gjenstander vi fikk fra ulike bedrifter som sponset oss. 

Regnskapsrapport med budsjett 2022, vil bli gjennomgått som egen sak. 

Aktiviteter/Handlingsplan 2022  

Viser til hovedklubbens strategimodell hvor det står at : «Klubbens formål 

er å ivareta interessen for våre raser gjennom aktivt å fremme positive 

aktiviteter for den enkelte rase. «.  NSBK Avd Midt-Norge ønsker 

motivere medlemmene til å være aktive med hundene sine ved å være et 

lavterskeltilbud til de som ønsker å treffe andre hundeeiere med 

klubbens raser.  



Klubben ønsker å arrangere medlemsmøter med evt. tema, sosiale treff 

f.eks. skogdag, grilldag, fellesturer. Samt arrangere grunnleggende 

pelsstellkurs, valpekurs, hverdagslydighet, bronsemerkekurs, sporkurs, 

rallylydighet, agility +++ . Alt etter hva medlemmene ønsker.  

Vi har for året 2022, satt opp en foreløpig aktivitets-/handlingsplan, som 

nytt styre vil jobbe videre med:  

• Medlemsmøter med tema  

• Leie av hall for sosialtreff/trening  

• Grunnleggende pelsstellkurs - pelsstellkvelder  

• Skogdag/sommeravslutning/grilldag  

• Hverdagslydighet - Grunnleggende lydighet- Bronsemerkekurs  

• Rallylydighet  

• Ringtrening  

• Fellesturer  

• Utstilling  

Angående utstilling, så vil vi også i år forsøke å arrangere egen spesial i 

egen regi, samme helg som NKK - Trondheim, siste helg i mai 2022. I 

tillegg, så er vi med som arrangørklubb i Trøndelag Hundefestival.  

Som vi også nevnte tidligere, så er styret alltid åpen for innspill fra våre 

medlemmer, på tema som vi kan ha på våre medlemsmøter, i forhold til 

å sette opp aktiviteter og forslag til steder å gjennomføre disse på. Vi 



ønsker også tilbakemelding på de aktivitetene som er gjennomført og om 

det er ønskelig å opprettholde dette aktivitetsnivået. 
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Aktiviteter/Handlingsplan for ?OZZ
6jennorrgdtt

Eventuelf : Ingen innmeldte saker

Volg
Leder: Honne E. Tnonstod
Sekreterl Ronveig Jsnsson
Kcsserer: Johanne M" Blindheim
Stynemedlem 1: Merethe Hol
Styremedlem 2: Fraydis Aalberg
Varamedlem 1: Odd fingne Hollan
Varamedlem 2: Pdl AAondal

Volgkomite: Jqnnicke A. lulondal
Roqld Aknes
Jon Arne Dohl
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?02?-2Ae3
2022-2A24
2422-2A23
?022-2023
20?2-2A23
?a?2-2023Reyisor:

Vclg godkjent

Sak 11: Avslutning

Tokk for oppmotet

Trondheim 17.O3.2022

r* SmtS'
Age Skogstad

rk*- t," .J 6 {r!.-
Anniken 5. Volden





































 
Årsrapport 2022 - Buskerud 
 
 
Det er tid for å oppsummere året 2021, og det har som før vært et interessant og 
hyggelig år som kontaktperson for NSBK. Det er de samme sakene som går igjen 
fra år til år. Pelsstell, foring, opplæring, syk hund og dyrlegebesøk, ansvar ved å ha 
hund, forsikring, ja emnene er mange. Til gang på valper i mitt område ser ut til at 
det har vært noe økende. Det har vært en telefoner angående schnauzer 
variantene. Jeg har, etter å ha gitt så mye informasjon som mulig, henvist alle til 
klubbens hjemmesider. Det har vært begrenset nær kontakt i dette året pga 
Koronaen selvfølgelig, men vi får håpe på bedre tider.  
 
Hilsen 
Harald Arvid Flatin 
Kontaktperson Buskerud 





























6 Regnskap 

Norsk Schnaiøer Bouvler klubb: 897 092 662 
Gjeld« periode 01.01.2021 • 31.12.2021 
Periode fl lr: 01.01.2020- 31.12.2020 

Periode � �-· 
Driftsinntekter 
3100 Safasinntekter, a\lllftlfri 37112,46 37112,46 6000,00 
3123 Sponsorinntat. hllfbM 6,'26,00 6426,00 437,00 
3400 Speslelle offemllae tilskudd 59 129,00 59129,00 37MS� 
3900 Andre' drtftsrftrtetllf lmlbber 3924,00 3924,00 0.00 
3920 Mtdlemskonttnpnter 428923,00 428923,00 387580,00 
3950 Eup,1eb. fritt 0,00 0,00 3NO.c,o 
3999 0Vtrftrl111 fra mfelinaer 0,00 OiOO 25158,'5 

51552.fM DSSM.AI 4IOØIM 
Drtftttos1Mdlr 
4110 Stevneutllfter (utstlUlncer m.m.) -18250,97 -18250,97 0,00 
5960 OVerffrtn, 1v med!etNbntlnaent tll arupper -44910,00 -44910,00 -40500,00· 
5965 MVA-kompensasjon -19 191,95 -19 191,95 -37060;55
5970 Tllslcudd etter ølcnld -43157,00 -43 157,00 ·25000,00
6300 tM latclltø •1'1A,OO ·19'14,00 -1924,00
6800 Kontonekvlsb (Res, -299&,00 -2991.00 ·1882.20
6810 Dltalcoltn1d -5 374,00 -5374,00 ·23940,50
6812 Et:abttrina oe drift nve webslder •17893,00 ·17193,00 0,00 
68tiO Miter, kurs, oppdaterlna elt. -745,00 -745,00 -2500,00
&MOl'OtfO •3525,CIO -3525,00 •370,m
7140 Reisekostnader, Ikke OltPPYIPllktil ·11&8,GO ·1&111,00 -7781,00
71410Vem1tttni-01 fflSåmtnader• �- .sz 739,50 •52 739,50 -28 410,77
7142 0Vematt1n1 CII rellelroltnader • ersmeut 0,00 0,00 -42 210.00
71M 0wmat11111- 01 �•der Avlsrldlt -4871,00 -4871,00 -71'7,00
ncs1JapCAn O,CIO O,CIO -17334,&Ø
7410 IC.ontlnpnter, Ikke fradrag •1775,00 ·1775,00 -924,00
7420G1ver, frad�• 0,00 0,00 -50000,00
7430 Gaver, Ikke frad,aa -12389,50 •12389,50 ·1&688,50
7500 forslkrlnppremler ·3400,00 ·3400,00 ·3300,00
71'10 •nk OI torfael,yrer -''5�50 -'651,50 -'125,SO

-241418,42 -2414'1,42 -313 125,62

Driftsresultat 2MOll,GI _.,.. 247352.U 

Flnenslelle poster 
8'MO Renteinntekt tilbaktbetalt 11artt, 1lclttefrl 856,77 156,77 2 145.35 

Ordlftel ,_,, __ NIi --- ZM-..S --· 

Ordinert tesuftat 294902,81 2MtOtt1 14949',18 

A,.,..,ltlt 2Mø.at 2M!m,11 Mt-.S, 

























Sak 9 Innkomne saker 
a. Fra Thea Fjelldal

Schnauzer Sort 2017 

Antall Valper 46 

Hannhund 1 3 

Hannhund 2 6 

Hannhund 3 7 

Hannhund4 6 

Hannhund 5 9 

Hannhund 6 l 

Hannhund 7 4 

Hannhund 8 6 

Hannhund 9 4 

Hannhund 10 

Hannhund 11 

Hannhund 12 

Hannhund 13 

Hannhund 14 

Hannhund 15 

Hannhund 16 

Hannhund 17 

Hannhund 18 

Hannhund 19 

2018 2019 2020 

55 42 57 

10 

5 

7 

4 

6 21 22 

10 5 16 

3 

8 

5 10 

8 1 

8 

1 

5 

2021 Total Prosent 

68 268 100,00% 

13 4,85% 

6 2,24% 

Il 23 8,58% 

6 2,24% 

9 3,35% 

8 2,98% 

8 2,98% 

6 2,24% 

53 19,77% 

23 54 20,14% 

8 11 4,10% 

8 2,98% 

15 5,59% 

10 19 7,08% 

8 2,98% 

1 0,37% 

5 1,86% 

8 8 2,98% 

8 8 2,98% 

Tallene er henter fra Dogweb, Fødselsdato er benyttet og kan derfor avvike noe fra NKK's 
registreringstall da valper født i Nov/Des blir registrert året etter og kommer derfor ikke inn 
på statistikken året de er født, men året de er registrert. 

Styrets innstilling til årsmøtet: 

Styret støtter forslaget og ber ASU å uttrykke sitt syn i denne saken på årsmøtet den 3. april 






