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NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

Til alle avdelinger og utvalg
i Norsk Schäferhund Klub

10.03.2019

Representantskapsmøte 2019
I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover § 3-3 innkaller Hovedstyret herved til det
ordinære representantskapsmøtet på Comfort Hotel Runway, Gardermoen, lørdag 6. april
2019.
Møtet begynner kl 11.00 lørdag 6. april, og forventes avsluttet ca. kl 1900
Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig og saklig samling.

Med vennlig hilsen
Norsk Schäferhund Klub
Hovedstyret
Geir Flønes
Leder
sign
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Medlemsgrunnlag for
representantskapsmøtet
2019
Antallet inkl. æresmedlemmer
Avdelingens
navn

Antall
Antall
Endring
pr. 31.12.18 pr. 31.12.17 fra året før

Antall
Endring % delegater

01 Agder

83

89

-6

-7 %

1

02 Arendal

52

60

-8

-13 %

1

03 Bergen

138

140

-2

-1 %

2

32

36

-4

-11 %

1

111

116

-5

-4 %

2

07 Grenland

55

63

-8

-13 %

1

08 Halden

66

58

8

14 %

1

09 Hallingdal

34

34

0

0%

1

10 Harstad og omegn

29

32

-3

-9 %

1

11 Haugaland

39

38

1

3%

1

12 Hedmark

112

106

6

6%

2

13 Helgeland

55

64

-9

-14 %

1

103

96

7

7%

2

15 Kongsberg

92

112

-20

-18 %

1

18 Moss/Vestby

35

41

-6

-15 %

1

19 Møre og Romsdal

72

72

0

0%

1

20 Nordenfjeldske

228

226

2

1%

3

22 Oppland

123

115

8

7%

2

23 Oslo

185

178

7

4%

2

25 Rogaland

143

133

10

8%

2

26 Romerike

224

194

30

15 %

3

27 Sarpsborg

62

64

-2

-3 %

1

0

10

-10

-100 %

0

75

68

7

10 %

1

2148

2145

3

0%

34

05 Finnmark
06 Fredrikstad

14 Indre Østfold

29 Sunnmøre og omegn
30 Tromsø og omegn
Totalt
Medlemmer under hovedklubb
Totalt

61
2209
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STYRE/UTVALG
Hovedstyret

Geir Flønes

Hovedstyret

Rune Gundersen

Hovedstyret

Berit Hansen

Hovedstyret

Svein Egil Vagle

Hovedstyret

Kristin Karlsen

Hovedstyret

Lisbeth Kvinge

Hovedstyret

Arne Kristianstuen

Hovedstyret-vara

Tom Atle Nohr (trukket seg i perioden)

Hovedstyret-vara

Tommy Oftedal

HAR

Svein Egil Vagle

HAR

Leif Belgen

HAR

Bjørn Lundberget

HAR

Svein Nilsen

HAR

Hege Falck-Bilden

HBU

Berit Hansen

HBU

Rita Skogvold

HBU

Terje Lindahl

HBU

Rolf Arne Syversen

HBU

Anne Østlid

HBU

Heidi Tokstad

Ordensråd

Liv Evjen

Ordensråd

Tor Aspengren (trukket seg i perioden)

Ordensråd

Rolf Mangerud

Ordensråd

Johnny Johnsen

Æresmedlem

Liv Evjen

Æresmedlem

John G Torsvik

Æresmedlem

Rolf Mangerud

Æresmedlem

Else Carlsen

Æresmedlem

Thor Moen

Valgkomite

Tor Aspengren (trukket seg i perioden)

Valgkomite

Johnny Johnsen

Valgkomite

Berit Hansen

Valgkomite-vara

Hege Falck-Bilden
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STEMMEBERETTIGEDE REPRESENTANTER 2019:
AVDELINGER

REPRESENTANTER

Agder
Arendal
Bergen
Bergen
Finnmark
Fredrikstad
Fredrikstad
Grenland
Halden
Hallingdal
Harstad
Haugaland
Hedmark
Hedmark
Helgeland
Indre Østfold
Indre Østfold
Kongsberg
Moss Vestby
Møre og Romsdal
Nordenfjeldske
Nordenfjeldske
Nordenfjeldske
Oppland
Oppland
Oslo
Oslo
Rogaland
Rogaland
Romerike
Romerike
Romerike
Sarpsborg

Ingemann Auestad
Jenni Andersen
Jarle Tjeldstø
Espen Fjeldstad
Karl Otto Ojala
Helle Hansen
Grethe Lindahl
Inger Kristiansen
Tom Atle Nohr
Tine Lunde
--------------Raymond Sandvik
Frode Th Larsen
Gunn Tove Bekken
Kenneth Ræstad
Svein Nilsen
Leif Vidar Belgen
Torill E. Groth
Tor Aspengren
Odd Brattøy
Roger Svendsen
Unni Wikstrøm
Hilde A. Eriksen
Kjell Rundtom
Heidi Tokstad
Lise U. Kirkemo
Stig A. Kristiansen
Tommy Oftedal
Jone Olsen
Atle F. Olsen
John-Harald Nymoen
Christopher Andersen
Jostein Berndt

Tromsø

Berit Hansen

Hovedstyret
Hovedstyret

Geir Flønes
Rune Gundersen

VARA

OBSERVATØRER
Elise Olsen
Sølvi Norstrand
Per Gunnar Landsvik

Monica Moen
Lars Lunde

Espen Rønning
Hanne Kiil
Hans Arne Martiniussen
Hans Arne Martiniussen
Kristin Karlsen
Ann-Cathrin Opsahl-Engen
Silje Talmo

Hanne N. Lilleberg

Hanne N. Lilleberg
Geir Wikstrøm
Trond Eriksen

Raymond Johansen
Morten Smestad

Raymond Johansen
Morten Smestad
Arvid Strømsvik
Olav Oftedal
Liv K Barek

Anne Karin Holter
Liv K. Barek
Gjermund Lindberg
Hilde Christiansen

Hilde Christiansen
Cato Holm
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Innhold:
Representantskapsmøtet 6. April 2019
Norsk Schäferhund Klub, Hovedstyret,
ønsker representantene vel møtt.
Med innkallingen følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dagsorden
Hovedstyrets årsberetning
Hovedstyrets regnskap med revisors årsberetning
Hovedstyrets budsjettforslag
Hovedavlsrådets årsberetning
Hovedbrukshundutvalgets årsberetning
Ordensrådets årsberetning
Andre utvalgs årsberetninger
Hovedstyrets handlingsplan
Hovedstyrets forslag
Innkomne forslag
Terminlister
Valg

Norsk Schäferhund Klub
Hovedstyret
Geir Flønes
Leder
sign.
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DAGSORDEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 6. april 2019
1. DAGSORDEN

1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av tilstedeværelse av observatører
1.4 Valg av møteleder
1.5 Valg av 1 møtereferent
1.6 Valg av 1 protokollfører
1.7 Valg av 2 representanter til tellekomité
1.8 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING
3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING
4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG
5. HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING
6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING
7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING
8. DU’S ÅRSBERETNING
9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN
10. HOVEDSTYRETS FORSLAG
Innledning
10.1 Lover for Norsk Schäferhund Klub
10.2 Lover for avdelingene
11. INNKOMNE FORSLAG
11.1 Avd. Nordenfjeldske
11.2 Avd. Avd Fredrikstad
11.2.1 Forslag 1
11.2.2 Forslag 2
11.3 Avd. Oslo
11.3 Avd Bergen
12. TERMINLISTER 2019
12.1 NKK-utstillinger
12.2 Utstilling tysk mønster
12.3 Norsk Avlskåringer
12.4 Tysk Avlskåringer
13. VALG
13.1 Valgkomiteens innstilling

s. 5
s. 2
s. 5

Reiseregning

s. 70

s. 8
s. 12
s. 16
s. 18
s. 29
s. 34
s. 35
s. 36
s. 39
s. 41
s. 48
s. 55
s. 55
s. 56
s. 56
s. 57
s. 58
s. 60
s. 60
s. 64
s. 65
s. 66
s. 67
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2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2018
Hovedstyret har i 2018 bestått av:
Leder:
Nestleder:
HBU Leder
HAR Leder
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Geir Flønes
Rune Gundersen
Berit Hansen
Svein Egil Vagle
Kristin Karlsen
Lisbeth Kvinge
Arne Kristianstuen
Tom Atle Nohr (trukket seg i perioden)
Tommy Oftedal

SAMARBEID HS
HS har hatt et godt samarbeid innad, og med utvalgene. I perioden er det avholdt 13
styremøter.
NSchK var representert på Svensk vinnerutstilling (SSM) med nestleder Rune Gundersen
og på Dansk vinnerutstilling (HAS) med sekretær Kristin Karlsen.
På tysk vinnerutstilling representerte HAR leder Svein Egil Vagle. På WUSVs
plenumsforsamling var klubben representert med HAR leder Svein Egil Vagle og HAR
medlem Bjørn Lundberget. Viser til HAR sin årsberetning for referat fra møtet.
NSchK var representert på NKKs Representantskapsmøte møte med Rune Gundersen,
Arne Kristianstuen og Lisbeth Kvinge
HBU ved Terje Lindahl og nestleder Rune Gundersen representerte HS ved NM IPO/SL i
Fredrikstad.
HBU ved Terje Lindahl var representant på NM sporhund i Fredrikstad.
NSchK var i 2018 representert på Dogs4All med svært gode representanter for rasen, og
standen var meget godt besøkt av eksisterende schäferhund eiere og potensielle nye eiere.
Etter representantskapsmøtet sist år satte HS ned et utvalg med mandat om å implementere
våre lover i h.t. NKK’s lovmal, som vi er pålagt å følge. Utvalget bestod av Arne
Kristianstuen fra HS og vårt æresmedlem Rolf Mangerud. Stor takk til dere begge for en
meget god leveranse.
HS ønsker å minne alle om at NSchK er en demokratisk organisasjon hvor tillitsvalgte blir
valgt til å gjøre et frivillig og ulønnet arbeide for vår rase og klubb. Er man uenig i hvordan
de skjøtter sine verv så står man fritt til å fremme andre kandidater til å overta. Vi ser at det
er meget utfordrende å få inn nye tillitsvalgte til å ta på seg verv. Dette gjelder både lokalt
og sentralt. Mye av årsakene til dette beror på den usaklige kritikken og sjikanen mange
opplever på sosiale medier. Dette er meget ødeleggende for både rase og klubb. Det som
gjør det ekstra trist er det er våre egne medlemmer som står for det meste av skriveriene.
Dette er selvsagt helt uakseptabelt.
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Det er derfor HS sitt ønske at vi sammen kan løfte kritikken til et saklig og faglig nivå, så vi
sammen kan komme oss opp og fram i stedet for å være destruktive.
ØKONOMI
Økonomien i klubben er god og hovedstyret er fornøyd med å presentere et regnskap for
2018 med et positivt resultat. Spesielt har det vært viktig for hovedstyret å få Norsk
Vinnerutstilling i balanse samt kontroll på utgifter i forbindelse med NM i bruks, noe vi
delvis har lyktes med.
Som klubb har man ikke som formål å drive med store overskudd, men for å kunne
iverksette nye tiltak i årene som kommer, er vi avhengig av å ha en viss egenkapital. Vi
viser forøvrig til regnskapet.
NORSK VINNER / NM LP
NV og NM i LP ble dette året også arrangert på Bjerke IL’s arena på Maura med Bjerke IL
og Hovedstyret som teknisk arrangør. HS har et meget godt og tett samarbeid med Bjerke
IL.
Den tekniske gjennomføringen ble utført på en absolutt utmerket måte; en honnør til alle de
frivillige som jobbet her. Uten disse hadde ikke et slikt arrangement vært mulig å
gjennomføre.
Også i år ble arrangementet holdt over 3 dager. Mindre og meget vellykkede justeringer fra
tidligere år, medførte at tidsskjema ble fulgt samt at vi har en god grunnplattform å bygge
videre på. NV ble selvsagt evaluert i etterkant av arrangementet med gode innspill fra HAR
og HBU. Flere tiltak blir iverksatt kommende år for å bedre arrangementet. Norsk Vinner
skal være vår festhelg hvor de fleste med vår rase ønsker å møtes til konkurranser samt
felles hygge. Vi kan se av historiske påmeldingstall at antall deltagere og publikum ikke har
hatt ønsket utvikling over tid Det eneste som er sikkert er at hvis det samme skjer hvert år,
blir resultatet det samme eller dårligere. HS var også delt i synet på eventuelle endringer
som burde gjøres. Sett i lys av dette la HS ut en meningsmåling til våre medlemmer
angående dommervalg på NV. Etter at resultatet ble klart, var flertallet i HS innstilt på å
lytte, og prøve denne endringen for og se om dette medfører økt deltagelse på vårt
hovedarrangement. Henviser til DU sin årsberetning for mere detaljer rundt
meningsmålingen.
Den økonomiske siden av arrangementet henvises til regnskap.
Tusen takk til Royal Canin, vår hovedsponsor, og alle oppdrettere og avdelinger som
bidro til et flott premiebord.
Vi viser forøvrig til HAR’s årsberetning.
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NM RRP/RSP og IPO/SL
Vi viser her til HBU’s årsberetning.
AVDELINGENE
HS har hatt et godt samarbeid med avdelingene.
Vi har også i år bistått både avdelinger og enkeltmedlemmer med problemløsninger.
Som tidligere ser vi at det fremdeles er stor forskjell på aktivitetene i de forskjellige
avdelingene. Aktivitetene spenner fra svært aktive avdelinger til avdelinger uten noen form
for eller svært liten aktivitet. Her må det forbedringer til. Det er svært viktig at alle
avdelinger har et tilbud til sine medlemmer, og husk; det er tillatt å trekke veksler på andre
avdelingers kompetanse. Spesielt må vi ha fokus på aktiviteter/tilbud som gjør det attraktivt
for nye medlemmer å melde seg inn, og forbli medlemmer i vår klubb. De sentrale
utvalgene er selvsagt behjelpelig med å bistå med tilrettelegging for aktivitet, men det er
avdelingene selv som må sitte i førersetet, og drive aktiviteten. HS kommer til å ta kontakt
med de avdelinger som vi ser har utfordringer med lav aktivitet med mål om å bedre på
dagens situasjon.
Husk; vi har ulik interesse med det å ha hund og vi må ha et tilbud på alle nivåer, og ikke
bare til de som konkurrerer på elitenivå.
Flere og flere av klubbens oppdrettere benytter seg av klubbens vervetilbud til nye
valpekjøpere med gratis medlemskap. Dette er en gavepakke til avdelingene med tanke på
nye og flere medlemmer. Uten et lokalt tilbud, så synker sannsynligheten for at de forblir
medlemmer.
JUNIORHANDLERE/UNGDOMSARBEID
Vi viser forøvrig til HAR’s årsberetning.
SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER NKK
Vi har en god dialog med NKK.
Etter representantskapsmøtet i 2016 fikk HS fullmakt til å gå i dialog med NKK med tanke
på å endre registreringskrav for vår rase. Vi har i møte med NKK klare signaler om å få
igjennom at alle som skal registrere valper for vår rase må påse at foreldredyr har kjent
mental status. Det vil i klartekst si at man må minimum ha K-test på begge foreldredyr. Hvis
ikke dette er i orden, blir valpene registrert med avlssperre fra NKK.
Vi har også adressert flere utfordringer ovenfor NKK som både medlemmer og avdelinger
har hatt. Vi er i løpende dialog med NKK for å få løst dette på best mulig måte for alle
parter.
NSchK har også i 2018 hatt representant i HD-utvalget som NKK’s hovedstyre nedsatte i
2017.
Vår WEB-ansvarlige har vært medlem av Brukerutvalg for IT (BIT) i NKK.
NKK ble invitert til NV, men hadde dessverre ikke anledning til å komme.
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WUSV
Klubben mottar jevnlig informasjon fra WUSV. Vi har mottatt meget positive signaler med
tanke på at WUSV anerkjenner vår K-test slik at vi ikke trenger å dra til Tyskland for å ta
den nye vesenstesten som er innført.
TIDSSKRIFTET
Redaksjonen har i 2018 bestått av Annett Bäck. Hovedstyret takker for hennes store innsats
og engasjement gjennom året. Det er utgitt 4 nummer i 2018.
Noen avdelinger og enkeltpersoner har bidratt med resultater, bilder og artikler, noe vi setter
stor pris på og som er helt avgjørende for å kunne opprettholde kvaliteten på tidsskriftet.
Vi ber om at resultater sendes snarest mulig, for å få beholdt noe av nyhetsverdien.
Tusen takk til sponsorer og annonsører i 2018.
HS implementerte en egen side på Facebook som supplement til tidsskriftet og
hjemmesiden, og den har blitt meget godt mottatt av ca. 700 følgere.
WEBSIDEN
Vår WEB-ansvarlig er Knut Brekke. HS, HAR og HBU arbeider sammen med webmaster
for å strukturere opp siden slik at det skal bli enklere og finne fram til relevant informasjon.
Men han savner innspill fra våre avdelinger til hjemmesiden.
HANDLINGSPLANEN
Hovedstyret og utvalgene har forholdt seg til de tiltak som var beskrevet i handlingsplanen
hvor noen er gjennomført før årets representantskapsmøte, og andre er videreført i
handlingsplanen som presenteres på dette representantskapsmøtet. Vi henviser for øvrig til
de ulike årsmeldingene.

SPONSORER
Royal Canin Norge AS har vært vår hovedsponsor 2018. Samarbeidet har vært meget godt.
Royal Canin bidro med utstyr og premier i forbindelse med NV, NM IPO og NM bruks/LP.
Selskapet har også bidratt økonomisk i løpet av året.
Avtalen er fornyet med små justeringer og gjelder ut 2019.
HS sier seg meget godt fornøyd med støtten og innsatsen fra Royal Canin Norge AS i løpet
av 2018.

Geir Flønes
sign

Rune Gundersen
sign

Berit Hansen
sign

Svein Egil Vagle
sign

Kristin Karlsen
sign

Lisbeth Kvinge
sign

Arne Kristianstuen
sign

Tommy Oftedal
sign

Tom Atle Nohr
sign
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3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING 2018
Noter

Resultatregnskap 2018
Inntekter
Annonser tidsskrift
Annonser katalog NV
Stands NV
Salg kataloger, div.
Fårehunden
Medlemskontigent
Startkontingenter NV
Startkontingent Bruks NM
1
Juniorsponsing
2
Inntekter kurs/deltakeravgift
3
Avlskåringer, DNA-Kit
Nedlagt avd. Sunnmøre
Natur og miljø Studieforbundet
Sponsormidler
4
Bjerke I.L.
Støtte til premie NV/IPO-NM
5
Oppdretter pokal NV
Midlertidige inntekter
Portofordeling tidsskrift
Andel kostnader representantskapsmøte
Sum inntekter
Kostnader
4110 Innkjøp premier , NV og NM
4120 HS gaver og utmerkelser
4130 Jakker HBU/Startnummer NV 2017
4150 LD utstillinger kostn. HS
6
5510 Dommer/-instruktørkostnader
7
5960 Gaver, blomster
6300 Leie lokaler/ bane
6430 Leie utstyr (Bet.terminal)
6550 Kjøp og drift av datasystemer
8
6560 Kontorrekvisita
6810 Innkjøp PC/materiell til stand/DNA-Kit
6820 Trykking katalog NV
6840 Trykking ,"Schäferhunden"
9
6860 Møter, kurs, oppdatering
10
6865 Deltagelse på stands NKK
6940 Porto Schäferhunden
6960 Porto HS, HAR etc.
7016 Juniorer 2016
7017 Juniorer 2017/2018
11
7120 Kostnader VM-lag
12
7140 Reisekostnader
13
7160 Diettkostnader
7210 Aktivitetsavgift
7360 Representasjon
7600 Richterfreigabe SV
7700 WUSV, medlemskontiget
7710 Representantskapsmøte
7720 Hotell, opphold/ ved arrangement
14
7730 Div, kostnader v/arrangement
7770 Bank og kortgebyrer
7800 Avskrivning fordringer
15
Sum kostnader
8040 Renteinntekter, skattefrie
Resultat
Budsjett 2018
Konto
3060
3070
3075
3110
3120
3600
3610
3630
3640
3650
3660
3700
3710
3730
3780
3750
3760
3810
3900
3920

Norsk
Vinner

NM,VM
Bruks, HBU

Sølen
HBU

HAR

Tidsskrft
58 100

HS

2 000
1 000
18 346
8 800
367 783
70 661
9 751

1 500

8 000

132 362

15 510
15 500
38 700
30 000
13 500

38 144
16 300
25 000

8 000

4 000
7 254
73 136

135 507

21 751

52 376

5 631

172 562

23 500

131 236

107 455
586 246

6 154
17 500
8 438

17 442

78 067
6 585

388
17 905

7 200
1 464
2 390
1 280

15 087
2 559
1 135

1 835
171 009
17 082
7 632
88 396
2 817

6 970
8 824

8 019

31 765
17 800
968

2 750
1 453

5 836

17 891

33 475

150
2 739

2 410

1 450

67 382
800

7 330
3 617

72 165
4 060

11 603

159 123

103 502

171 825

37 445

259 405

18 274
133 351
4 324
1 208
2 448
21 364
289 496

-23 616
25 600

-81 752
-51 500

737
25 300

-13 945
-22 000

-128 169
-60 000

296 750
152 300

Totalt
2018
58 100
2 000
1 000
18 346
8 800
367 783
70 661
11 251
15 510
140 362
15 500
38 144
63 000
25 000
30 000
17 500
7 254
73 136
107 455
1 070 802
58 007
6 154
17 500
103 947
13 785
16 550
5 337
2 415
19 740
171 009
17 082
7 632
88 396
9 787
8 824
31 765
83 021
1 118
7 899
2 904
18 274
133 351
162 804
9 685
2 448
21 364
1 020 797
3 067
53 072
69 700

2017
59 700
3 450
18 567
27 300
366 037
80 172
7 095
9 850
145 450
15 500
68 300
58 200
30 000
11 500
2 250
97 520
68 294
1 069 185
75 086
44 337
29 063
5 265
99 566
6 710
19 636
1 196
54 866
2 123
17 721
13 852
104 902
53 989
6 157
88 733
12 636
31 944
24 278
9 943
116 090
8 293
842
4 652
1 357
10 834
118 577
166 953
26 701
3 252
1 159 554
3 638
-86 731
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Noter til regnskapet 2018
1. Beløpet kr 9.751 inkluderer IPO NM med kr 6.751 og NM Sporhund med kr 3.000.
2. Disse har sponset juniorene våre: Kennel Owinn, Kennel Burrymo, Kennel Allfast,
Kim Nauta i Danmark og Magne Rygh som overrakk NSchK en bankremisse på kr
2.500 til juniorene. Avd. Nordenfjeldske har hatt loddsalg og kunne bidra med en
sjekk på kr 10.000, høytidelig overrakt på NV.
En stor takk til dere som støtter juniorarbeidet i klubben vår.
3. Kr 8.000 er i sin helhet deltakeravgift på figurantsamling 3
4. Beløpet kr 25.000 er i sin helhet fra Royal Canin
5. Sponsing NV er fra: Kennel Schæferborgen, Kennel Ingodd, Kennel Romi, Kennel
Rallarbo, Kennel Lüberheide, Kennel Allfast Kennel Fjella, Kennel Komsa, NSchK
avd. Oppland, NSchK avd. Nordenfjeldske, og Royal Canin
Sponsing IPO-NM: NSchK avd. Oppland, NSchK avd. Nordenfjeldske og NSchK
avd. Tromsø
Tusen takk til alle dere som sponser våre arrangementer
6. Reise LD-utstillinger er i 2018 ført under reisekostnader og spesifisert der.
7. NV: Honorar reise tysk dommer, norske LP dommere
HBU: Fig.samling kr 10.000, Honorar, dommergaver IPO-NM og IPO NM Sporhund
kr 7.442
8. HAR: Abb. WinSis
HS: Regnskapsprogram, Web-hotell og hjemmesider
9. 26.246,vedr. trykking av nr. 04-2017
124.763,trykking av nr. 01-04/2018
+20.000,setting av nr. 01-04/2018
= 171.009,10. HS-møte kr 7.328 og NKK RS-møte kr 9.754
11. Reise og bespisning juniorsamling
12. Startkontingent og støtte til VM-deltakere kr 13.045. Reise, overnatting, dagpenger og
klær tillagleder kr 18.720.
13. Kr 8.019 er felleskjøringer under NV og reise til NV-møte. HBU kr 17.800 reiser for
dommere og figuranter til figurantsamlinger, IPO-NM og NM-Sporhund. HAR: reise
dommere til LD-arrangement kr 11.151 og dommerutdanning kr 6.740. HS: Reise FCI
dommerkonferanse kr 7.700. Resten er reiser rep.møtet representasjon under Dansk
Vinner og møter.
14. Kr 67.382 er i sin helhet hotellkostnader under NV.
HBU: kr 6.480 er hotell/opphold under IPO NM. Resterende er figurantsamling.
HAR: kr 11.603 dommerutdanning.
HS: Reise FCI dommerkonferanse.
15. Avskrivning gamle fordringer fra 2015 og tidligere

13

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

14

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

15

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG 2019

Inntekter

noter

Forslag til budsjett 2019
Konto

Norsk

NM,VM Sølenkurs

Vinner

Bruks

HBU

Resultat
HAR

HBU
3060
3070
3075
3110
3120
3600
3610
3630
3640
3650
3660
3700
3710
3730
3780
3750
3810
3900
3920

Reklame tidsskrift
Reklame katalog NV.
Stands NV
Salg kataloger, div.
Fårehunden
Medlemskontingent
Startkontingenter NV
Startkontigent IPO NM
Juniorsponsing
Inntekter kurs/deltakeravgift
Avlskåringer etc.
Nedlagt avdeling Sunnmøre
Natur og miljø
Sponsormidler
Bjerke I.L.
Støtte til premier NV/IPO/NM
Midlertidige inntekter
Portofordeling tidsskrift
Andel kostnader rep.møte

Sum inntekter
Kostnader
4110 Innkjøp premier , NV og NM
4120 HS gaver og utmerkelser
4130 Jakker HBU, oppgradering stand
4150 LD utstillinger ( diverse etc)
5510 Dommer/instruktørkostnader
6300 Leie lokaler/ bane/terreng
6550 Kjøp og drift av datasystemer
6560 Kontorrekvisita
6810 Ny stand/DNA-kit
6820 Trykking katalog NV
6840 Trykking ,"Schäferhunden"
6860 Møter, + kurs
6865 Deltagelse på stands
6940 Porto Schäferhunden
6960 Porto HS, HAR etc
7017 Juniorer 2017/2018
7120 Kostnader VM-lag
7140 Reisekostnader
7210 Aktivitetsavgift NKK
7360 Representasjon, gaver
7600 Richterfereigabe SV
7700 WUSV, medlemskontinget
7710 Representantskapsmøte
7720 Hotell/opphold ved arrangement
7730 Div kostnader v/arrangement
7770 Bank og kortgebyrer
7800 Avskrivning fordringer
HS sponsing nye medlemmer
Sum kostnader
8040 Renteinntekter, skattefrie
Resultat

Tids

HS

skrift
80 000

4 000
5 000
20 000
25 000
418 000

1
85 000
10 000

15 000
12 000

156 100
15 000

14 000
2
3

5 000
30 000
15 000

35 000

17 000
25 000

5 000
8 000
80 000
110 000

4

164 000

41 000

60 000

12 000

191 100

15 000

160 000

17 000
15 000
15 000

5
6

18 000
-

25 000
4 000

81 000
14 200

7
2 000

618 000

400

7 200
20 000
2 500
15 000

2 000
2 500

20 000
170 000
8

16 000

16 000

30 000
10 000
110 000

5 000
9
10 000
3 000
4 000

10

25 000
25 000
1 000
1 000
2 000

10 000

9 600

40 000

1 800

5 000

68 000
1 000

10 000
4 000

71 000
1 760

186 000

125 000

179 760

-22 000

-84 000

11 340

20 000
130 000
20 000
5 000
3 000

11
25 500

280 000

-10 500 -120 000

44 000
408 700
3 500
212 800

Totalt

2018

80 000
4 000
5 000
20 000
25 000
418 000
85 000
10 000
15 000
168 100
15 000
66 000
30 000
30 000
20 000
8 000
80 000
110 000
1 189 100

1 070 802

72 000
17 000
15 000
15 000
124 000
25 400
22 000
7 400
15 000
20 000
170 000
62 000
10 000
110 000
15 000
25 000
84 600
1 000
10 800
6 000
20 000
130 000
169 000
11 760
3 000
44 000
1 204 960
3 500
-12 360

58 007
6 154
17 500
11 151
103 947
13 785
16 550
5 337
2 415
19 740
171 009
17 082
7 632
88 396
9 787
8 824
31 765
71 870
1 118
7 899
2 904
18 274
133 351
162 804
9 685
2 448
21 364
1 020 797
3 067
53 072
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2 000
1 000
18 346
8 800
367 783
70 661
11 251
15 510
140 362
15 500
38 144
63 000
25 000
30 000
17 500
7 254
73 136
107 455
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Noter til budsjett 2019
I budsjettet for 2019 har vi lagt til grunn samme aktivitetsnivå som i 2018
Note 1. Det er lagt til grunn fjorårets medlemstall 2.200 x 190,- = 418.000,2. Er i sin helhet fra Royal Canin kr 30.000
3. Støtte til premier fra oppdrettere og avdelinger
4. Innkjøp pokaler, laurbærkranser, medaljer, blomster osv.
5. Opprustning av NSchKs stand
6. Tyske dommere NV, dommere IPO-NM,
7. WinSis, regnskapsprogram og hjemmesider
8. 1 HAR og 2 HS-møter, samt et fellesmøte
9. VM-lag sponset med kr 3.000 pr. deltaker + lagleder
10. Hotell Norsk Vinner, hotell NM, overnatting under Sølenuka
11. HS sponsing av nye medlemmer, grunnkontingent til NKK kr 220 x 200 = 44.000
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5. HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING 2018
Hovedavlsrådet har bestått av følgende;
Svein Egil Vagle
Leder
Leif V. Belgen
Svein Nilsen
Bjørn Lundberget
Hege Falck-Bilden HAR sekretariat

Generelt
Det er i perioden avholdt 13 HAR møter, 2 møter konkret for NV 2018, 5 Oppdretter/dialog
møter på våre LD stevner, 11 HS styremøter, 3 samlinger for Ungdomsarbeidet og 1 møte
med HS/HBU for gjennomgang av staus på Handlingsplan samt forbedringer for NV.
Samarbeidet i HAR i 2018 har vært meget bra, gode diskusjoner, konkrete oppgaver og
fornuftig fremdrift på de saker vi eller andre har satt på dagsorden. Det har vært noen
disiplinærsaker som i hovedsak dreier seg om brudd på avls krav. Vi har samarbeidet godt
med HS men har fått noen saker hvor vi ikke helt har nådd fram med våre synspunkter på
tolkning av strategi og veien videre, samarbeidet med DU og HBU har fungert utmerket.
Noe er nytt av året;
• Oppdatert regelverk for Norges Cupen
• Etablert premielister og kritikkskjema for utstilling etter Tysk mønster
• Etablert nytt skjema for Melding om parring og fødsel
• Etablert nye kontroll rutiner av Valpelisten
• Tidsskjema og rekkefølge klasser NV
• Påmeldingsskjema avls og oppdretter klasser NV
• Et ærlig forsøk på å øke mengde og kvalitet på info til tidsskriftet
• Tilstedeværelse og gjennomføring av Dialog/oppdretter møter på samtlige av våre LD
utstillinger
• BIS endring for vår rase.
Vi har også jobbet med;
• Revidering av RAS, her er prosessen satt på HOLD av NKK i påvente av generelle
oppdateringer internt hos dem
• Forberedende til Helse undersøkelse for vår rase
• Revidering av regelverk for LD utstillinger
• Fokus, arbeid og tilbakemelding på etablert HS handlingsplan.
• Pågående dommerutdannelse
• Identifisert 23 forbedringspunkter for NV
• Planlegging av oppstart av nytt dommerkurs
• Korrespondanse generelt mot NKK ang rasens utvikling på HD
• Saksbehandling og svar på spørsmål fra våre medlemmer

18

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

LD-utstillinger
Det ble avholdt 5 landsdelsutstillinger i 2018. Samtlige av disse gjennomførte stevner av høy
kvalitet og med godt gjennomførte Oppdretter/dialog møter. Spesielt bør det nevnes de
avdelinger som velger å legge til andre aktiviteter til disse helgene, kåringer, mentaltester,
RIK prøver, brukshund kåringer, NKK lydighetskonkurranser mm. Dette gir våre hundeekvipasjer et bedre tilbud og tilfører selve stevnet et helhetlig tilbud for våre oppdrettere og
medlemmer. Totalt samlet våre LD stevner i 2018 ca.450 ekvipasjer.

Norsk Vinner
Ble nok en gang avholdt på Maura i godt samarbeid med Bjerke IL. Teknisk gjennomføring
var etter vår mening vesentlig bedre enn året før, men en ser enda stort potensiale for
forbedringer.
Vi har siden 2013 sett en akkumulert stigning på antall påmeldte på NV, men fikk i år en
nedgang.
Nors Vinner

NV 2018

NV 2017

NV 2016

NV 2015

NV 2014

NV 2013

Totalt

205

236

233

157

174

155

Endring % siden 2013

32

52

50

1

12

Kvaliteten på de forskjellige klassene var meget god. Klassene hadde gjennomgående en
meget god tet og med meget gode hunder i resten av klassen.
Litt fakta tall fra NV 2018
• Det var påmeldt 207 hunder.
• 106 valper
• 101 hunder over 12mnd.
• 174 hunder møtte til bedømmelse.
• 184 hunder påmeldte er fra norske oppdrettere
• 23 hunder kommer fra utlandet for det meste fra Sverige.
• Hundene kommer fra 60 oppdrettere.
Hunder over 12 mnd;
Type:
•
•
•
•

6 hunder har fått utmerket type
25 har fått meget god type
1 har fått god type
dommer Torsten Kopp bruker ikke «type» i kritikken.

Størrelse:
•
•
•

2 hunder på øverste størrelse grense
60 hunder er store
19 hunder er middel store
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Annet:
•
•
•

Ingen hunder har fått anmerking på øynene
1 hund har fått anmerking på ørene.
2 hunder har fått anmerking på mentalitet.

Sett for og bakfra i bevegelse:
•
•
•

22 hunder har fått anmerking på løs sett forfra.
7 hunder har fått anmerking for løse/trange haser.
52 hunder har fått korrekt sett forfra og bakfra.

Bevegelse:
•
•
•

30 hunder har fått jordvindende bevegelser.
42 har fått meget gode bevegelser.
9 hunder har fått gode/bundne bevegelser.

Dommer i brukshund, unghund, veteran hann og juniorklassene var Torsten Kopp, Tyskland.
Dommer for unghund tispe, bruksklasse tispe og veteranklasse tisper Karl Otto Ojala.
Hann valper, samt åpen klasse hann var Oddbjørn Winther.
Tispe valper, samt åpenklasse tispe var Svein-Egil Vagle.
Avls -og oppdretter klasser var Oddbjørn Winther og Svein-Egil Vagle.
Figuranter Mot/kamp var Besfort Xhafa og Kay Arne Knutsen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norsk Vinner og VA1 i brukshund klasse hann ble IPO2 Falkøen’s Vasko.
Norsk Vinner og VA1 i brukshund klasse tispe ble IPO1 Romi’s Qwelle.
Norsk Vinner og VA1 i brukshund klasse langhår hann VA1 Zitan Vom Repitition
Norsk Vinner og VA1 i brukshund klasse Langhår tispe VA1 Komsa’s Lana Én.
Sg1 18-24 hann ble Mannos Armani
Sg1 18-24 tispe Ilaisa von der Nadine.
Sg1 12-18 hann ble Falkøen’s Bono
Sg1 12-18 tispe Falkøen’s Blenda.
Sg1 18-24 hann langhår Sjetnehagen’s Zantos
Sg1 18-24 tispe langhår Ingodds Lara.
Sg1 12-18 langhår hann C-Nando av Zynken
Sg1 12-18 langhår tispe Prada av Exram.
Nr.1 Oppdretterklasse normalhår: Kennel Komsa
Nr.1 Oppdretterklasse langhår: Kennel Komsa
4-6 normalhår ml 1 hannhund Finika’s Metoo,
4-6 normalhår ml 1 tispe Atilas Exi
6-9 normalhår ml 1 hannhund Kane av Svebø,
6-9 normalhår ml 1 tispe Komsa’s Xanta
9-12 normalhår ml 1 hann Rustøl’s Nero
20
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9-12 normalhår ml 1 tispe Falkøen’s Enni
4-6 langhår ml 1 hannhund Karmakollen’s Izak
4-6 langhår ml 1 ml 1 tispe Falkøen’s Iris
6-9 langhår ml 1 hannhund Komsa’s Wargas
6-9 langhår ml 1 tispe Bukkesti Tara
9-12 langhår ml 1 hannhund Hylteland’s Alvin
9-12 langhår ml tispe Karmakollen’s Hailey
Åpen klasse normalhår sg1 hannhund Ingodds Aron 3,
Åpen klasse normalhår sg1 tispe Komsa’s Nix
Åpen klasse normalhår sg1 hannhund Karmakollen’s Elvis,
Åpen klasse normalhår sg1 tispe Karmakollen’s CarmenZita
Veteranklasse tispe normalhår, V1 Welincha’s Yes

Avlsklasser NV 2018

Klasse

Falkøen’s Vasko (19 avkom – 6 h – 13 t – 12 kombinasjoner)
Rustøl’s Goliath (10 avkom – 4 h – 6 t – 8 kombinasjoner)
Duncan v Messina (4 avkom – 2 h – 2 t – 4 kombinasjoner)
Milo av Røstadgården (4 avkom – 2 h – 2 t – 2 kombinasjoner)
Rewyrs Lewis (4 avkom – 1 h – 3 t – 2 kombinasjoner)
Team Marlboro Tasha (5 avkom – 2 h – 3 t – 3 kombinasjoner)

Hann normalhår
Hann normalhår
Hann normalhår
Hann normalhår
Hann langhår
Tispe normalhår

Klubbutstillinger/Tysk mønster
Våre utstillinger etter tysk mønster har i 2018 fått en god økning i antall påmeldte i forhold til
tidligere år. Det er også gledelig at de avdelinger som arrangerer disse fortsatt søker om nye
arrangementer påfølgende år.
Hårlag

FCI
UTSTILLING

ANNTALL
UTSTILLINGER

SNITT PR.
UTSTILLING

Tysk
mønster

ANTALL
UTSTILLINGER

SNITT PR
UTSTILLING

NORMAL

409
133
542

32
30

12,8
4,4
17

549
138
687

16
16

35,9
8,1
43

LANGHÅR
SUM

Resultater som blir innsendt fra avdelingene på våre utstillinger etter tysk mønster, blir som
vanlig lagt ut på www.winsis-cat.com.
De fleste avdelinger er flinke med innsendelse av resultater til HAR, det er viktig at etablert
Premieliste for Tysk mønster blir benyttet.
Husk at godkjent resultat bl.a. er adgangsgivende til avlskåring og Norsk Schæferhund
Vinner.
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Antall Schäferhunder registrert i NKK 2018
Vi har i 2018 fått en oppgang på totalt registrerte hunder for vår rase. Registrerer oppgang på
normalhår og nedgang på langhår men totalt sett en oppgang på 4,8 %
Hårlagsvariant

Antall hele 2017

Langhår
Normalhår
Totalt

145
640
785

Antall pr 20 nov
2018
99
724
823

Import 2018
1
76
77

Antall kull er fordelt som følger;
Hårlagsvariant
Langhår

Valpekull 2018
13

Utenfor klubb
8

Snitt pr Kull
6,1

Normalhår

131

20

5,6

Oppsummert for 2018 så har 80 % av vår rases avl vært basert på våre avls krav.
Totalt sett så er det for året benyttet 67 forskjellige hannhunder på Normalhår og de mest
benyttede er hannhunder som står i Norge;
Mest benyttet Normalhår
Quyndios Vom Suentelstein
Falkøen’s Vasko
Wilhelm av Quantos
Rustøl’s Goliath
Aldo Vom Grafenbrunn

Mest benyttet Langhår
Rewyrs Lewiz
Kim av Quantos
Ix av Quantos

Vi registrerer at vi har en oppdretter som totalt sett har registrert 21 kull i 2018 innen begge
hårvarianter for vår rase.
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Våre dommere
Vår pågående dommerutdannelse av spesialdommere går etter planen og vi har gleden av å
ønske Svein Nilsen velkommen som ny godkjent dommer for vår klubb utstillinger, Tysk
mønster.
Oppsummert så har Svein utført følgende elev og aspirantarbeid;
•
2 kurs/helgesamlinger med teori og praktisk arbeid
•
2 ganger teoretisk eksamen
•
Innlevering av hovedoppgave
•
Deltakelse på 2 kåringer, 2 mentaltester og 2 Rik prøver med totalt 38 hunder.
•
Aspirant og elev arbeid på 6 Utstillinger med totalt 223 hunder
•
Totalt blitt evaluert av 8 forskjellige dommere under sin praktiske utdannelse.
I tillegg til en ny dommer, så gleder det oss å kunne informere om at Verein für Deutsche
Schäferhunde (SV) har godkjent Karl Otto Ojala som Nationaler Spezial-Richter für
Zuchtbeurteilung. Dette betyr at bedømmelse som Karl Otto Ojala gjør på våre utstillinger er
godkjent I hele WUSV, inkludert Tyskland.
Flere av våre dommere har også i 2018 vært utfor landets grenser og dømt (Russland, Japan,
Mexico, Island, Sverige mm).

WUSV
Harmoniseringsprosessen til WUSV er fremdeles pågående hva regelverk angår. Innføring av
nytt regelverk for avl og utstillingsregler vil implementeres fra 1.1.2019.
Vår klubb var representert på møte i etterkant av Sieger show dette året, ved Svein Vagle og
Bjørn Lundberget.

-Kort referat fra WUSV møtet
«Møtet ble høytidelig åpnet av WUSV leder Professor Dr. Heinrich Messler, det ble talt opp
171 stemmeberettiget.
Det kommer tydelig frem at der innen WUSV medlemsland foregår mye som absolutt ikke er
forenelig med det regelverk og de forventninger som ligger til grunn for å få være medlem og
forvalter av vår rase. Messler antar at ca. 50 – 60 % av deres arbeid dreier seg om; fighting
crime.
Det er nettopp dette som er grunnen til at Harmoniserings prosessen er startet.
Flere av medlemslandene har ikke samarbeid med den nasjonale moderorganisasjon(FCI) og
har derfor ikke fordelen av å benytte FCI etablerte systemer så som stambok, HD/AD avlesning,
egne dommere for bruks, test og eksteriør bedømmelse, DNA mm.
En av hovedutfordringene for WUSV har vært å få til et samarbeid med FCI, det har faktisk
vært så vanskelig at det i tidlig fase har ført til brudd i forhandlinger og oppsigelse av
samarbeidsavtale. WUSV og FCI er nå på talefot igjen og der er lagt en annen plan for hvordan
fremtidig samarbeid skal være, i korte trekk forstår vi det slik at en nå flytter dialog mellom
partene fra det sentrale FCI ledd til det Nasjonale FCI ledd (det enkelte lands Kennel klub) for å
få til en harmonisering, felles avlsregler og utstillingsregler.
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Messler varsler at Harmoniseringsprosessen er satt litt på HOLD i forhold til implementering
nettopp for å få på plass avtale med FCI, plan er å få startet implementering i 2019.
Det poengteres at stamtavler som har FCI logo er fullt ut aksepterte av WUSV/SV.
Innspill til nytt regelverk må være WUSV i hende innen 31. nov 2018.
Under valg så kommer det klart frem at medlemslandene ønsker inn nye kandidater, samtlige av
sittende sto på valg med unntak av leder som automatisk er leder fra SV, kun en av de sittende
ble gjenvalgt, Imran Hussein.
Møtet avsluttes for vår del med en presentasjon av bruksklasse tispe og hann av respektive
dommere for klassen» (ref.slutt).

Vi har gjennomført en GAP analyse for vårt gjeldende regelverk opp mot det regelverk som nå
planlegges implementert fra WUSV og har på bakgrunn av dette identifisert 2 punkter som vi i
brevs form har bedt WUSV besvare;
Status General Guidelines for the Breeding of German Sheperd Dogs within the WUSV
§ 5 – Admission for Breeding
g) Successful passing of a character test and verification of breed disposition according to the
stipulations of the SV (applicable for dogs born on or after January 01, 2019) or a working trial
title according to the examination regulations, passed under the supervision of a WUSV
recognized judge (IPO/IGP-ZTP, SV-ZAP, IPO/IGP 1-3, passed with at least 80 points in
section C, HGH, RH2 in section B (IPO-R, -F, -FL, -T, -L or -W plus initial breed survey of the
dog) or a comparable working trial as recognized by the WUSV;
Her har vi bedt dem om å vurdere vår karaktertest/funksjons analyse som et alternativ til den ny
etablerte tyske karaktertesten
§ 6 – Hip-Dysplasia (HD) – Procedure & § 7 – Elbow-Dysplasia (ED) – Procedure
Her prøver vi å få klarlagt muligheten for at HD/AD avlesninger utført hos NKK, Nasjonal
godkjent FCI avleser kan bli vurdert som akseptable for WUSV/SV.
Viktige datoer for implementering;
• All member organizations are obliged to pass their breeding regulations in a timely
manner – however, two years at the latest after these General Guidelines enter into force.
The breeding regulations of the member clubs have to at a minimum include the
provisions as laid down in these General Guidelines.
• No inbreeding closer than 2-3 / 3-2 (applies for dogs born on and after January 01, 2019)
• Identification by microchip and/ or tattoo, and explicitly DNA verified (procedure
according to requirements of the founding association) – applicable for dogs born on or
after January 01, 2021
• Successful passing of a character test and verification of breed disposition according to
the stipulations of the SV (applicable for dogs born on or after January 01, 2019)
• Oversized or undersized dogs amounting to more than 1 cm (suspended until December
31, 2020
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Juniorhandlere/ungdomsarbeidet
HAR etablerte, presenterte og startet i 2012 opp tilbud til våre juniorhandlere. Dette
tilbudet fortsatte i 2018, godt ledet av Bjørn Lundberget.
Nytt av året for de eldste var innføring i Bruksprøver og mentaltester.
Det har vært avholdt tre samlinger:
1. Avd. Indre Østfold
Året begynte med ungdomssamling under påskearrangementet til avd Indre
Østfold. Der fikk deltakerne være sammen med dommerne under brukshund
konkurransene og få lære teoretisk og observere hundenes evne til arbeid,
utholdenhet og mentalitet. En meget lærerik helg for våre ungdommer.
Avdelingen stilte opp med overnatting, servering og tillitsvalgte som laget en
god samling for deltakerne.
2. NV 2018
Under Norsk vinner så samlet vi ungdommene for en god prat med enkel
servering. Det var gjennom hele Norsk Vinnerutstilling mange utøvere som
handlet i de aller fleste klassene med supre resultater. Det ble utdelt
bestemannspremier til Juniorhandlerne i begge aldersklassene.
Ungdomsprosjektet ble også overrasket med store gavesjekker fra avd
Nordenfjelske og fra en gruppe med oppdrettere. Tusen takk til
dere!
3. Avd. Romerike
Høsten 2018 så ble det arrangert Juniorhandlersamling med 10 deltakere. En
motiverende og inspirerende samling som ble gnistrende gjennomført av
tillitsvalgte fra avd. Romerike. Teori og praksis gikk i et hele helgen. Det ble
også laget et filmklipp som ble vist på lokalt fjernsyn og er delt som link på
YouTube som viser samspill mellom barn og schäferhund!

En stor takk rettes til de enkelte avdelinger og deres ildsjeler for at disse samlinger kan holdes.
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HD/AD
Vi registrerer at vi for 2018 har fått en markant forverring på hunder som er avlest under status
A/B /fri for begge hårvariantene, nedgangen er på 12,2 % for Normalhår og 7 % for Langhår.
Kategori A og B går markant ned og Kategori C øker tilsvarende, dette gir mindre utslag på
godkjent og faktisk en forbedring på godkjent for langhår. Det blir tydeligere og tydeligere at
avlesningen hos NKK bærer preg av en betydelig strengere avlesningsmetode.

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder)
År
Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri
A
2010
567
274
131
83
50
29
405
48,3 %
2011
480
251
91
79
46
13
342
52,3 %
2012
477
235
92
78
53
19
327
49,3 %
2013
417
215
86
65
37
14
301
51,6 %
2014
387
138
125
76
41
7
263
35,7 %
2015
355
133
118
55
38
11
251
37,5 %
2016
313
90
125
60
29
9
215
28,8 %
2017
314
122
111
58
20
3
233
38,9 %
2018
253
63
94
66
25
5
157
24,9 %
Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder)
År
Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri
A
2012
7
5
1
1
0
0
6
71,4 %
2013
18
10
3
2
0
3
13
55,6 %
2014
22
10
8
2
2
0
18
45,5 %
2015
22
13
5
2
1
1
18
59,1 %
2016
42
13
13
14
1
1
26
31,0 %
2017
45
14
15
5
10
1
29
31,1 %
2018
54
10
21
19
2
2
16
18,5 %
Schäferhund (Import)
År
Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri
A
2017
64
25
26
9
4
0
51
39,1 %
2018
59
19
20
12
7
1
39
32,2 %
(2018 NH)
56
19
19
12
6
0
38
33,9 %
(2018 LH)
3
0
1
0
1
1
1
0,0 %
Fordeling i 2018, medlemmer i NSchk og ikke medlemmer
Medlem Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D
Normalhår
193
48
76
50
16
Langhår
39
8
15
13
1
Ikke medlemAnt. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D
Normalhår
60
15
18
16
9
Langhår
15
2
6
6
1

Ant. E Ant Fri
A
3
124
24,9 %
2
23
20,5 %
Ant. E Ant Fri
A
2
33
25,0 %
0
8
13,3 %

B
23,1 %
19,0 %
19,3 %
20,6 %
32,3 %
33,2 %
33,2 %
35,4 %
37,2 %

C
14,6 %
16,5 %
16,4 %
15,6 %
19,6 %
15,5 %
19,2 %
18,5 %
26,1 %

D
8,8 %
9,6 %
11,1 %
8,9 %
10,6 %
10,7 %
9,3 %
6,4 %
9,9 %

E
5,1 %
2,7 %
4,0 %
3,4 %
1,8 %
3,1 %
2,9 %
1,0 %
2,0 %

A og B Godkjent
70,2 % 86,0 %
71,3 % 87,8 %
68,6 % 85,0 %
72,2 % 87,8 %
68,0 % 87,6 %
70,7 % 86,2 %
68,7 % 81,2 %
74,3 % 92,8 %
62,1 % 88,1 %

B
14,3 %
16,7 %
36,4 %
22,7 %
31,0 %
33,3 %
38,9 %

C
14,3 %
11,1 %
9,1 %
9,1 %
33,3 %
11,1 %
35,2 %

D
0,0 %
0,0 %
9,1 %
4,5 %
2,4 %
22,2 %
3,7 %

E
0,0 %
16,7 %
0,0 %
4,5 %
2,4 %
2,2 %
3,7 %

A og B Godkjent
85,7 % 100,0 %
72,2 % 83,4 %
81,8 % 91,0 %
81,8 % 90,9 %
61,9 % 95,3 %
64,4 % 75,5 %
57,4 % 92,6 %

B
40,6 %
33,9 %
33,9 %
33,3 %
B
39,4 %
38,5 %
B
30,0 %
40,0 %

C
14,1 %
20,3 %
21,4 %
0,0 %
C
25,9 %
33,3 %
C
26,7 %
40,0 %

D
6,3 %
11,9 %
10,7 %
33,3 %
D
8,3 %
2,6 %
D
15,0 %
6,7 %

E
0,0 %
1,7 %
0,0 %
33,3 %
E
1,6 %
5,1 %
E
3,3 %
0,0 %

A og B Godkjent
79,7 % 93,8 %
66,1 % 86,4 %
67,9 % 89,3 %
33,3 % 33,3 %
A og B Godkjent
64,2 % 90,2 %
59,0 % 92,3 %
A og B Godkjent
55,0 % 81,7 %
53,3 % 93,3 %

Registrert AD for 2018 viser ikke samme negative utvikling som for HD, her registrerer vi
mindre endringer spesielt for langhår som igjen er basert på et vesentlig lavere tall avleste som
igjen ikke gir samme sikkerhet som for normalhår;
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Schäferhund (Import)
År
Ant. røntget
2013
62
2014
63
2015
50
2016
81
2017
64
2018
58

0
50
55
40
63
46
49

1
7
4
5
9
9
4

2
3
2
3
4
5
4

AD 2018 fordelt på medlemmer / ikke medlemmer
Medlem Ant. røntget
0
1
2
Normalhår
188
163
11
3
Langhår
42
31
6
3
Ikke medlemAnt. røntget
0
1
2
Normalhår
54
49
2
1
Langhår
16
12
2
0

3
2
2
2
5
4
1

0
80,6 %
87,3 %
80,0 %
77,8 %
71,9 %
84,5 %

1
11,3 %
6,3 %
10,0 %
11,1 %
14,1 %
6,9 %

2
4,8 %
3,2 %
6,0 %
4,9 %
7,8 %
6,9 %

3
3,2 %
3,2 %
4,0 %
6,2 %
6,3 %
1,7 %

3
11
2
3
2
2

0
86,7 %
73,8 %
0
90,7 %
75,0 %

1
5,9 %
14,3 %
1
3,7 %
12,5 %

2
1,6 %
7,1 %
2
1,9 %
0,0 %

3
5,9 %
4,8 %
3
3,7 %
12,5 %

Avlskåringer
I år 2018 var det i alt 16 terminfestede avlskåringer. Totalt for året så har vi fått 87 hunder
gjennom vår etablerte kåringsordning.
Kåringene er avholdt som følger;
Kåringssted
Arrangør
NSchK avd Indre Østfold
NSchK avd Rogaland
NSchK avd Nordenfjeldske
NSchK avd Fredrikstad
NSchK avd Sarpsborg
NSchK avd Hedmark
NSchK avd Romerike
NSchK avd Bergen
NSchK avd Helgeland
NSchK avd Tromsø
Hovedavlsrådet
NSchK avd Finnmark

AntallAvRegnr
19
15
9
9
7
7
6
4
4
2
4
1
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Totalt for året så har vi fått 87 hunder gjennom vår etablerte kåringsordning, 2 hunder er ikke
godkjent for kåring. Fordeling som vist i tabell;
Kåringstype & kjønn

Normalhår

Langhår

Norsk avlsgodkjenning, tisper:

34

3

Norsk avlsgodkjenning, hanner:

9

4

Norsk avlskåring, tisper:

7

3

Norsk avlskåring, hanner:

6

1

Tysk førstegangskåring, tisper:

5

Tysk førstegangskåring, hanner:

2

1

Tysk livstidskåring, tisper:

5

2

Tysk livstidskåring, hanner:

2

1

Ikke kåret, tispe langhår

2
70

17

Oversikt totalt av avlsgodkjente/kårede hunder de 10 siste år, økning de siste 3 år lover godt for
fremtidig tilvekst til rasen;
2009
64

2010
85

2011
72

2012
54

2013
63

2014
61

2015
62

2016
87

2017
96

2018
85

Følgende av våre kåringsdommere har vært aktive i 2018;
Arvid Strømsvik, Johnny Johnsen, Karl Otto Ojala, Leif V. Belgen, Liv Evjen, Oddbjørn
Winther, Svein-Egil Vagle og Bjørn Lundberget
Kåringsdommere status 2018:
Norsk Avlskåring:
Karl Otto Ojala, Johnny Johnsen, Liv Evjen, Bjørn Lundberget, Rolf Evensen, Leif V. Belgen,
Arvid Strømsvik og Svein-Egil Vagle.
Tysk Avlskåring:
Karl Otto Ojala, Arvid Strømsvik, Rolf Evensen, Svein Egil Vagle, og LeiF V Belgen
Svein Egil Vagle
Sign.

Hege Falck-Bilden
Sign.

Bjørn Lundberget
Sign.

Svein Nilsen Leif V. Belgen
Sign.
Sign.
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6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING 2018
HBU’s sammensetning
HBU har i perioden bestått av Berit Hansen, Anne Østlid, Rita Skogvoll, Rolf Arne Syversen,
Terje Lindahl og Heidi Tokstad.
Oppgaver
Samarbeidet i utvalget har fungert meget godt. HBU har i perioden hatt 12 telefonmøter. I
tillegg har vi hatt en god dialog når saker har dukket opp. I likhet med tidligere år har HBU
fortsatt å legge fokus på utdannelse og aktivitet.
Stevner/kåringer
Våre avdelinger har i 2019 terminfestet 60 RIK-prøver, 15 stevner etter NKKs
brukshundprøveprogram, 19 K-tester, 8 funksjonsanalyser, 10 MH-tester, 16 kåringsprøver
(NKK) og 17 Lp-stevner.
NM I Lydighet 2018
Klubbens NM har som tidligere vært avviklet i forbindelse med Norsk Vinner. HBU sto som
teknisk arrangør. Det var 23 ekvipasjer til start totalt. Fordelingen var som følger:
Klasse 1
11 stk
Klasse 2
5 stk
Klasse 3
7 stk
Det ble ikke kåret noen norgesmester i LP 2018 da ingen ekvipasjer oppnådde 1. premie.
Vinnere ble:
Kl 1
Kl 2
Kl 3

177,0 poeng BH Fughita’s Q-Zantha
Heidi Berntsen
168,5 poeng Veemtroppen’s Helmi
Øyvind Sørli, Fører: Sylvi H. Karlsen
239,5 poeng AD BH Clarblick Stjerna-Indy Gro Eker

Lagkonkurransen ble vunnet av avd. Romerike.
Vi gratulerer 😊
Dommer for anledningen var Finn Terje Skyrud.
For første gang arrangerte vi ei organisert trening for alle startende, som ble veldig godt mottatt
av deltakerne.
HBU retter en stor takk til avd. Romerike som lånte oss utstyret til LP banen. Det var ikke blitt
godt nok publisert at den internasjonale klasse 3 ikke skulle gjelde – noe vi i HBU beklager på
det sterkeste.
Vi har laget et regelverk som er publisert for NM i lydighet som nå står som gjeldende.
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NM i SPH, IPO og SL 2018
NM 2018 ble arrangert av avdeling Fredrikstad i samarbeide med Norsk Schäferhund Klub
HBU 7.- 9. september 2018.
14 påmeldte ekvipasjer i IPO 3, 2 i IPO 2. Ingen påmeldt i SL.
Dommer gr. A: Gunnar Olsen
Dommer gr. B og C: Peter Rohde (D)
Figuranter: Christian Mieck (D) og Thomas Lindahl. Reserve: Zarif Hamzic.
Prøveleder: Terje Lindahl, HBU
Ansvarlig gr A: Terje Lindahl
Ansvarlig gr B: Terje Lindahl
Ansvarlig gr C: Emma Gustafsson
Resultatliste IPO 3 NM 2018:
Fører

Hund

Klasse

A

B

C

Tot.

Plass

Ingrid Austad
Besfort Xhafa
Cathrine
Stenmo
Anita Berge
Maiken
Borgersen
Bernhard
Rekkedal
Morten Veening
Gjermund
Andersen
Åshild Erstad
Hagen
Odd-Ivar
Gjersvik
Pål Helgesen
Camilla Nielsen
Annette
Tobiassen

Holly vom Hessenstein
Bayas av Bergsprekken

IPO3
IPO3

98
93

92
95

91
91

281
279

1
2

Hayden av Martes Foina

IPO3

96

92

86

274

3

Nibstrup Alupi

IPO 3

96

71

91

258

4

Brigadens Frost

IPO 3

78

86

92

256

5

Leon Faustus Moravia

IPO3

88

83

83

254

6

Uzzo van Scalindjo

IPO 3

80

77

90

247

7

Usco van Scalindjo

IPO 3

81

76

90

247

8

Beyla av Taranis

IPO 3

73

77

83

233

9

IPO 3

DISK

IPO3
IPO 3

Disk
Disk

IPO3

88

60

82

230

Nicolina Green
An-Magrit
Galåen

Aline av Heldenhaft

IPO2

47

70

75

192

BadBoy av Heldenhaft

IPO2

91

90

95

276

Listige Loke av
Oddvarg
Sniffer Zhot
Cutulus Cobra
Amazing Zenta av
Heldenhaft

Best i gruppene er markert med rødt. De ble tildelt statuetter.
Følgende ble tatt ut til å representere Norge i WUSV VM i Randers, Danmark:
Ingrid Austad med Holly vom Hessenstein
Besfort Xhafa med Bayaz av Bergsprekken
Cathrine Stenmo med Haydn av Martes Foina
Lagleder: Roar Kjønstad
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NM IPO FH for Schäferhunder 2018
NM IPO FH 2018 ble arranger av avd. Fredrikstad i samarbeid med Norsk Schäferhund Klub
HBU 3.-4. november 2018.
6 ekvipasjer påmeldt, hvorav 5 Schäferhunder.
Dommer begge dager: Anders Ljungsten (S)
Prøveleder/ sporansvarlig: Terje Lindahl/ HBU
Resultatliste NM IPO FH 2018
Nr. 1 Bente Sæther m. Bjørnulvs P-Zeren
96/97
Nr. 2 Finn Åge Johannessen m. Duxie Av Chamirox
93/93
Nr. 3 Roar Gjermundsen m. Bjørnulvs Queen Kelly
90/93
Nr. 4 Sven Erik Halvorsen m. Vestpolens Extra
42/83
Nr. 5 Aase Marie Lura m. Bea av Bergsprekken
91/26
Bente Sæther ble også overrakt statuetten for beste spor.
Bestått prøve (Hvit gjeterhund):
Lisbeth Drotz Nikolaisen m. Aksinas Bonita
78/88

193 p og Cert
186 p og Cert
183 p og Cert
125 p
117 p

166 p

WUSV – VM 2018
WUSV – VM 2018 ble avholdt i Randers, Danmark 3. –7. oktober.
Følgende deltok på VM:
Ingrid Austad m./ Holly vom Hessenstein DISK
Besfort Xhafa m./ Bayaz av Bergsprekken
A: 92 B: 87 C: 74 Totalt 253 p G
Cathrine Stenmo m./ Haydn av Martes Foina
A:93 B:90 C:94 Totalt 277 p SG
Vi gratulerer så masse, Cathrine oppnådde 5. plass som er Norges beste plassering I VM.
HBU takker deltakere som har representert vår klubb og Norge på en utmerket måte.
WUSV - Universal Sieger
WUSV - Universal Sieger ble avholdt i Belgia 22. – 24. juni. En ekvipasje fra Norge deltok,
Gjermund Andersen og Usco vd Scalinjo med en 19. plass. Vi gratulerer!

LD Mesterskap 2018
I 2018 har det vært avviklet 2 LD arrangement i bruks.
Først ut var avd. Nordenfjelske som avviklet totalarrangement i pinsehelgen. Dommer var Geir
Flønes.
De hadde 8 hunder påmeldt
2 SPH 1
1 IPO 1
1 IPO 2
3 SL 1
1 SL 2

1 prøve bestått
Bestått
Bestått
Ingen bestått
Bestått
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Avd. Harstad og Omegn arrangerte i år igjen NNM i RIK. Arrangementet gikk av stabelen 13.15. juli i Bø i Vesterålen.
Dommer: Roar Kjønstad
Dommerelev gruppe C: Heidi Tokstad
I år som i fjor ble vi velsignet med gode værforhold. Det var totalt 10 ekvipasjer til start, fordelt
på 4 stk i IPO, 2 stk i SL, 2 stk i IPO FH og 2 stk BH.
Ferdselsprøvene gikk av stabelen på fredag, mens IPO, SL og IPO FH gikk på lørdag. Det var
like forhold for alle, og av de 10 startende fikk 7 godkjent sine prøver.

Figurantsamlinger
Figurantsamling nr 3 ble avviklet 26. – 27. mai på området til avd Indre Østfold.
Det ble totalt 10 deltakere på denne samlingen og ca 15 ekvipasjer stilte opp for figurantelevene
og samtidig fikk flotte økter med sine hunder.
Instruktørene denne helga var Mads Moslund og Thomas Lindahl.
Deltakerne var veldig fornøyde med denne Helga og været viste seg fra sin beste side.
Vi retter en stor takk til alle hundeførere som stilte opp, figurantene, kursleder Rolf Syversen og
avd. Indre Østfold for sin gjestfrihet.
Schäferhunduka
Schäferhund uka 2018 ble avviklet i uke 26 som vanlig. Også dette året ble det god deltakelse
med hele 38 deltakere.
Følgende kurs ble gjennomført:
•
•
•
•
•
•
•

2 x IPO- kurs
Figurantkurs (IPO)
2 x Sporhund kurs
RSP- kurs
SL – kurs
LP – kurs
RIK prøver søndag 5 stk (2x IPO 1, 1x SL, 2x SPH)

Svært gode tilbakemeldinger fra de fleste deltagerne. Det oppsto noe uro i gruppene pga. prøver
søndag. HBU har i samarbeid med Ronny Vestli besluttet at det ikke avholdes prøver i slutten
av kursuken.
Året sett under ett
HBU har, som tidligere år, koordinert søknader om prøver og tester fra avdelingene og sendt
felles søknad til NKK.

32

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

Planlegging videre
HBU ønsker å jobbe videre med rekruttering og aktivitet. Dette er et punkt som vil gå igjen
framover da dette ligger direkte under retningslinjene for HBU.
HBU vil påminne alle avdelinger om å sende inn resultater fra bruks og lydighet til oss slik at vi
får en oversikt over aktiviteten i avdelingene samt at vi kan publisere disse på klubbens
hjemmeside.
Vi har siste år oppdatert nettsiden med klubbens dommere, godkjente figuranter og instruktører
slik at avdelingene har lett tilgang til hvor de kan hente hjelp og støtte.
Alle uttakskriterier for WUSV VM, Sporhund-VM og Universal Sieger ligger ute på klubbens
hjemmeside slik at det er forutsigbart for alle utøvere.
HBU har i 2018 arrangert et kurs i figurantutdanningen (IGP). Samlingen hadde 8 påmeldte og
under kurset ble 2 til interessert i figureringen og deltok siste dag på kurset.
HBU vil jobbe for å ivareta schäferhunden som en god brukshund også i skogsøvelsene.
RSP/RRP utgår fra RIK-programmet og 2019 er det siste året RSP/RRP blir arrangert. Det er
viktig at Norsk Schäferhund Klub tar stilling til hvordan klubben på best mulig måte kan ivareta
skogsbruksen i fremtiden. HBU ønsker å samle utøvere og interesserte i skogsbruks så snart
som mulig for å drøfte veien videre. HBU mener det er viktig at Norsk Schäferhund Klub er
aktivt engasjert og jobber for et best mulig bruksprogram i skogsøvelsene.
HBU har tatt opp spørsmålet om Norsk Schäferhund Klub skal melde seg inn i NBF for å være
en aktiv pådriver for brukshundsporten. HBU har besluttet å bruke 2019 for å kartlegge
aktiviteten i klubben slik at vi til neste år kan foreslå innmeldelse i NBF eller om klubben har
alternative løsninger.

Husk vår formålsparagraf – En schäferhund er en brukshund!

Berit Hansen
(sign)

Anne Østlid
(sign)

Rolf Syversen
(sign)

Heidi Tokstad
(sign)

Rita Skogvoll
(sign)

Terje Lindahl
(sign)
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7. ORDENRÅDETS ÅRSBERETNING 2018
Også for 2018 er det få avdelinger som har søkt om honorering av sine medlemmer. Fra år til år
er det ofte de samme avdelingene som har oversikt over sine medlemmer og som igjen
honorerer de aktuelle medlemmene. Vi vil minne om at søknader skal innsendes senest to – 2 –
måneder før utdeling skal finne sted. Søknadene skal inneholde opplysning om når
vedkommende ble medlem og historikk om hva vedkommende har gjort gjennom tiden.
Ordensrådet har valgt å presentere i «Schäferhunden» de av våre medlemmer som blir honorert
med «Fårehunden» i gull og sølv. Vi er av den oppfatning at dette er en fin og korrekt måte å
presentere de aktuelle medlemmene på. I alle avdelinger er det tillitsvalgte som jobber positivt
for vår rase og klubb. Mange av våre avdelinger har ikke gjort noe som helst de siste 10 – 15
årene for å vise at de setter pris på sine tillitsvalgte ved å søke om tildeling av «Fårehunden» til
eventuelle aktuelle personer. Vi oppfordrer derfor igjen avdelingene til å gjennomgå om det
finnes aktuelle medlemmer som bør få en æresbevisning.
Det har i flere år vært enkelte avdelinger som ikke helt har hatt forståelse av hvordan de
forskjellige retningslinjene for utdeling av de forskjellige valører skal fungere. Ordensrådet har
derfor i møter i 2018 justert retningslinjene til et mere forståbart språk og klarhet i hvordan
utdeling skal skje. Retningslinjene ligger ute på klubbens nettsider under Regler.
I løpet av 2018 har følgende medlemmer av Norsk Schäferhund Klub blitt tildelt disse
æresbevisningene:
Fårehunden i gull:

Guthorm Lothe
Svein Stangeland

Avd. Rogaland
Avd. Rogaland

Fårehunden i sølv:

Tore Hinna
Britt Håvi
Tommy Oftedal
Cato Sletten

Avd. Rogaland
Avd. Romerike
Avd. Rogaland
Avd. Rogaland

Fårehunden i bronse:

Trine Strand Ojala
Roger Svendsen

Avd. Finnmark
Avd. Nordenfjeldske

Liv Evjen
(sign)

Johnny Johnsen
(sign)

Rolf Mangerud
(sign)
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8. DISIPLINÆRUTVALGETS ÅRSBERETNING 2018
Disiplinærutvalget (DU) har i 2018 bestått av Knut Brekke og Arne Kristianstuen.
DU har hatt 10 saker som er behandlet, og forslag til avgjørelse er oversendt Hovedstyret i 9
saker. I en sak var kvalitetskontrollen av opplysningene om påstått lovbrudd mangelfull, og
saken ble henlagt.
DU har også i 2018 fått tilsendt opplysninger om påståtte klanderverdige forhold. Noen av
sakene faller utenfor kap. 7 i NKKs lover, om hva DU kan behandle, mens andre omhandler
interne problemer i avdelinger, som helt klart ikke går under DU’s oppgaver.
I år, og som tendensen har vært de senere år, er sakene som er behandlet, i stor grad brudd på
"Statutter for avl i Norsk Schäferhund Klub". Dette er saker hvor ett eller begge avlsdyrene ikke
er godkjent for avl.
Hovedstyret i NSchK har i de aller fleste sakene valgt å følge DU’s anbefalinger.
Straffereaksjonene som HS har benyttet, varierer fra eksklusjon i tidsbegrenset periode, hjemlet
i § 7-3 pkt. h, til irettesettelse eller advarsel, §7-3 pkt. a.
Avgjørelsen om eksklusjon ble anket inn til Norsk Kennel Klub, hvor saken ble behandlet av
AU. Reaksjonen ble endret fra eksklusjon til utelukkelse (aktivitetssperre).
AU anfører at eksklusjon kan benyttes som reaksjon i saker som omhandler brudd på avlsregler,
men at eksklusjon bør brukes med forsiktighet.
DU fikk også i oppgave av HS å foreta kontroll av spørreundersøkelsen som ble foretatt.
Oppgaven besto først og fremst i å kontrollere at svarene var avgitt av medlemmer, og at ingen
hadde stemt flere ganger.
DU har fått oversendt eksempler på innlegg på sosiale medier, spesielt innlegg på Facebook, til
vurdering.
DU vil uttrykke bekymring over hvordan medlemmer ukritisk fremmer grunnløse og feilaktige
påstander på sosiale medier. Selv om navn ikke direkte blir nevnt, er det i mange innlegg lett å
se hvem det siktes til.
DU minner om at lovverket nå er klarere, og at NKK har gitt tydelige signaler om at det er
behov for innskjerpelser på dette området. Medlemmene oppfordres derfor til å utøve en større
grad av måtehold med hensyn til hvordan man velger å uttrykke seg på sosiale medier fremover.
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9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN
1. Innledning
Som i andre land har schäferhunden hatt en kraftig nedgang i antall registrerte individer i
Norge. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, lå registreringstallet opp mot
3.500. Antall registrerte hunder har stabilisert seg samt hatt en liten økning sist år, men
er fremdeles på et for lavt nivå. Målet er ikke at vi skal bli den største rasen igjen, men
bli den foretrukne rasen til de som ønsker en brukshund. Det samme gjelder vårt
medlemsantall. Klarer vi ikke å snu denne utviklingen kan dette medføre uheldige
konsekvenser for vår klubb og rase. Vårt mål er at innen 4 år skal vi komme opp i 3000
medlemmer.
I denne handlingsplanen fremmer hovedstyret forslag på tiltak som vi håper skal få en
positiv effekt. Dette handler både om utvikling av egen organisasjon og egne aktiviteter,
men også hvordan vi skal profilere rasen bedre utad. For å kunne lykkes, krever dette en
innsats fra tillitsvalgte og oppdrettere på alle nivå.
2. Profilering av rase og klubb
I år med høye registreringstall har det vært naturlig å fokusere på egne aktiviteter og
arrangement som i hovedsak har vært reservert for egen klubb og egen rase. Vi har hatt
mindre fokus på profilering av egen rase utad hvor rasen kan vises frem for potensielle
nye kjøpere. Disse vil i mindre grad besøke våre arrangementer før de bestemmer seg for
rase.
Tiltak 2.1 Oppmuntre til deltagelse på NKK sine utstillinger hvor man benytter
spesialdommer for rasen. Vi profilerer arrangementene gjennom vårt tidsskrift og på vår
hjemmeside.
Tiltak 2.2 Jobbe for at andre hundeklubber bruker spesialdommer for vår rase når vi nå
har åpnet opp for at de kan ha med schäferhund. Dette forutsetter at utstillingen ikke
kolliderer med utstilling i våre
Tiltak 2.3 Delta med stands på arrangement som Oslo Pet Show og Dogs4all. Eventuelt
også andre NKK utstillinger med hjelp fra lokale avdelinger.
Tiltak 2.4 Bli bedre til å profilere rasens gode bruksegenskaper. Arbeide med og få laget
en demo-film som viser ulike aktiviteter vi kan bruke rasen til. Skal legges ut på
klubbens hjemmeside.
Tiltak 2.5 Minimum 2 ganger per år skal vi publisere statistikk om vår rase i klubbens
blad, samt på hjemmesiden. Viktig at vi kan opplyse våre medlemmer og potensielle nye
eiere av rasen riktig informasjon om rasens helse og utvikling.
3. Organisasjonsutvikling
Tiltak 3.1 HS betaler 1 års medlemskap til alle NYE valpekjøpere som kjøper valp til
klubbens oppdrettere som avler i henhold til våre avlsregler. Dette videreføres.
Tiltak 3.2 Økt profilering av klubbens oppdrettere på f.eks. Finn.no. Undersøke om det
er mulig og hva det koster og «kjøpe» plass som anbefaler alle som ønsker å kjøpe
schäferhund om å gjøre dette hos klubbens oppdrettere. Blir linket inn til klubbens
hjemmeside/valpeliste.
Tiltak 3.3 Arbeide opp mot forsikringsselskap for å lage et lukrativt tilbud til våre
opprettere.
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Tiltak 3.4 Bedre dialog med og erfaringsutveksling mellom avdelingene. Samlingen
dagen etter rep.møtet er viktig i dette arbeidet, men det må også jobbes med å etablere
nettverk og mer kontakt gjennom året.
Tiltak 3.5 Profilere organisasjonskurs gjennom NKK til alle avdelinger og deres
medlemmer.
4. Informasjonsarbeid
Tiltak 4.1:” Schäferhunden” skal ennå i lang tid være en prioritert informasjonskanal.
Det bør settes i gang tiltak for å øke annonseinntektene.
Tiltak 4.2: Bladets innhold må appellere til alle schäferhund-eiere, også dem som ikke
driver med hundesport. Redaktøren må få hjelp til stoff som gir et variert innhold.
Tiltak 4.3: En digital versjon av bladet blir lagt ut på klubbens hjemmeside.
Tiltak 4.4: Hjemmesiden skal videreutvikles og oppdateres. Arbeide med å få på plass
en aktivitetskalender på hjemmesiden slik at det blir enklere å holde seg oppdatert på
hva som skjer og når. (Utstillinger, prøver, tester, frister etc.)
Tiltak 4.5: HS har opprettet en egen Facebook profil som skal være et supplement til
klubbens hjemmeside. Dette for å nå ut til flere og vi har allerede ca 700 følgere på
siden.
5. Avlsarbeidet
Tiltak 5.1 RAS-dokumentet legges til grunn for avlsarbeidet.
Tiltak 5.2 Sette inn tiltak for at flere bruker valpelista med blant annet bedre hjelp til
dem som har problemer med å få lagt inn opplysninger. HAR jobber med en enklere
løsning.
Tiltak 5.3 Det ble satt i gang med utdanning av nye eksteriørdommere i klubben i 2017.
Målet er å starte opp utdannelse av nye dommere hvert 2. år. Det gir da mulighet for nye
søkere.
Tiltak 5.4 Vi planlegger å gjennomføre en sentral oppdretterkonferanse i forbindelse
med NV, samt ved alle LD-arrangement.
Tiltak 5.5 Gjennomføring av minimum 4 LD-utstillinger.
Tiltak 5.6 Utdanning av flere kåringsdommere for norsk og tysk kåring.
6. Brukshund-arbeidet
Tiltak 6.1 Det igangsettes et arbeid med å få utdannet flere figuranter. Målsetning er å få
minimum en figurant i hver avdeling. Det gjennomføres årlige samlinger. Dette er i full
gang. Her samles det til figurantsamlinger, som igjen gir treningsfiguranter ute i
avdelinger.
Tiltak 6.2 Utvide tilbudet med kurs for hundeførere. Schæferhund uka på Sølen er svært
populært. Prøver å finne flere egnede steder å arrangere slike kurs på forespørsel.
Tiltak 6.3 Få utdannet flere ferdselsprøveinstruktører. Her ligger kompendiet klart.
Ingen avdelinger har vist sin interesse på å arrangere slike kurs på eget initiativ. Her kan
også alle avdelinger søke støtte fra studieforbundet på slike kurs. Avdelinger kan også
samarbeide med å arrangere slike kurs for å få utdannet flere Ferdselsprøveinstruktører.
Tiltak 6.4 Gjennomføre LD - arrangement. HBU dekker reisekostnader for dommere.
Tiltak 6.5 Jobber for å få våre dommere godkjent i SV. Det kommer et nytt regelverk.
Tiltak 6.6 Ønsker å få til årlige figurantsamlinger.
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Tiltak 6.7: Tilrettelegge for brukshund aktivitet for våre juniorer i samarbeidet med
juniorhandlerne.
Tiltak 6.8: HBU skal etterstrebe for norske dommere og figuranter på våre NM i IPO
7. Aktiviteter
Tiltak 7.1 Norsk Vinner må gjøres mer attraktiv med ulike tiltak.
-HS, HAR og HBU har hatt gode evalueringer av arrangementet.
Tiltak 7.2 Norsk Vinner må fortsatt gå i balanse ved å øke inntekter og redusere
kostnader. Her må inntekter økes.
- Oppdrettere og avdelinger oppfordres til å sponse klasser og bli profilert på
hjemmeside, i katalog og på utstillingsdagen. Loddsalg
- Flere støtteannonsører i katalogen med hjelp fra avdelingene.
- Presentasjon og informasjon på vår faste hjemmeside. Gjennom link fra Facebook
Tiltak 7.3 Landsdelsutstillinger gjennomføres i 2019 med 4 arrangementer.
- Profileres i forkant og etterkant på nettsiden
- En helg med mange ulike elementer. Utstillinger, kåringer, bruksprøver,
oppdrettemøter
Tiltak 7.4 NSchK fyller 100 år i 2022.
-HS ønsker å sette ned et utvalg som skal arbeide med dette slik at vi kan benytte oss
best mulig av denne unike muligheten til å promotere rase og klubb.
-HS oppfordrer alle medlemmer og avdelinger til å bli med på en idedugnad.

38

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

10. HOVEDSTYRETS FORSLAG
ENDRINGER I LOVENE
NKK kom i 2017 med en ny lovmal for klubber. Alle klubbene ble pålagt å tilpasse sine
lover i henhold til den nye lovmalen. I noen paragrafer har klubbene en liten frihet til å
velge, mens i andre er man bundet av å følge lovmalen fullt ut.
Lovmalens §6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst
2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse,
men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er
bestemt.
For å gjøre det litt enklere å se hvor det er foreslått eller pålagt endringer i våre nye
lover, har vi listet opp hvor disse er å finne.
§ 1.1
Endret fra Schäferhund til Schäferhund, med variantene normalhår og langhår
§ 1.4
Endret etter pålegg fra NKK om denne paragraf.
§ 2.1
- Ordlyden i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser har
kommet inn.
- Å eie schäferhund er også tatt med.
§ 2.2
Presisering om hvordan utmeldelse skal skje.
§ 3.1
Presisering om hvordan flertall skal forstås, og hvordan valg gjennomføres. (Pålegg fra
NKK)
§ 3.2
- Presisering om hvor mange observatører en avdeling kan ha.
- Presisering at Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt
- Ekstraordinært Representantskapsmøte er likt ordinært, når det gjelder NKK’s
rettigheter ved møte.
§ 3.3
- Tatt inn i lovverket muligheter for innkalling.
- Presisering at valgkomiteen skal, i tillegg til egen innstilling, legge med alle andre
forslag på kandidater ved valg, slik at disse er valgbare på Representantskapsmøtet.
§ 3.4
- pkt. f Lovverket gir sammenslåing av avdelinger som en mulighet.
- pkt. i. Revisjonsfirma kan være en mulighet.
Presisering av funksjonstid, og begrensninger dersom det ikke foreligger kandidater eller
flere trekker seg. (Pålegg i lovmalen.)
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§ 3.5
Lovmalen gir klarere regler for ekstraordinært Representantskapsmøte, med frister som
skal gjelde.
§ 4.2
- Presisering av alminnelig flertall.
- Regler om alternativer dersom varig forfall fra nestleder (I h.t lovmal)
§ 6.4
Klargjøring av flertallsdefinisjoner. (Pålegg fra NKK’s lovmal)

Lover for avdelinger
Kapittel 1 og 2 i lovene for avdelingene er likelydende med lovene sentralt, så
endringene er i samsvar med disse.
§ 3.1.1
Samme endring som § 3.1 pluss ordlyden Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett
til avdelingens generalforsamling.
§ 3.2.2
Klargjøring av aldersgrense ved valgbarhet.
§ 3.3.1
Samme presisering som i § 3.3
§ 3.4.1
- Generalforsamlingen er avdelingens høyeste myndighet er sløyfet i denne paragraf da
det står i § 3-1-1
- Presisering i pkt. j, at vararepresentanter til Rep.møtet skal velges på
Generalforsamlingen.
- Som i § 3.4 med begrensninger ved mangel på kandidater.
- Avsnittet om nyvalg er tatt ut, da varamenn skal dekke ledige poster i avdelingsstyret
dersom noen trer ut.
- Presisering at referat fra Generalforsamlingen skal sendes HS
§ 3.5.1
Klargjøring av frister ved ekstraordinær Generalforsamling. Samme som ekstraordinært
Representantskapsmøte.
§ 4.2.1
Klargjøring av alminnelig flertall og blanke stemmer
§ 4.3.2
Før godkjennelse av lokallag, skal uttalelse innhentes fra HS for kvalitetssikring.
§ 6.3.2
Nytt alternativ tatt inn i lovverket, da vi ikke har hatt lovbestemmelser for evt.
sammenslåing av avdelinger.
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10.1
LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB
Stiftet 1922
Vedtatt av Representantskapsmøtet, den 6. april 2019.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]
Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å
overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av
NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår.
Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo
§1-2 FORMÅL
NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og
forvaltning av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av
hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard,
bruksegenskaper og rasenes sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets
standard.
NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund
Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt
med omverdenen for å bidra til at schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt
veltilpasset rase.
§1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
Representantskapet
Ekstraordinært Representantskap
Hovedstyret (HS)
Hovedavlsrådet (HAR)
Hovedbrukshundsutvalget (HBU)
Ordensrådet
Valgkomite
Avdelingens generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Avdelingsstyre
Lokallag
§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING
NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens lover.
NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid
gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har
vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.
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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.
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs
og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i
gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK
eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk og retningslinjer.
Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og
anseelse fremmes.
Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli
valgt til tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle
avdelinger om sitt valg.
For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt,
skal vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å
ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen.
Definisjoner på medlemskap
•
Hovedmedlem
•
Familiemedlem
•
Æresmedlem
§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)
Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig
(brev eller e-post) til klubben
b)
Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende
kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)
Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d)
Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§ 2-3 MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens
Representantskap
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er
oppgjort.
Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter
forslag fra HS.
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§ 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 Representantskapet og avholdes hvert år innen 15. april
Representantskapet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene,
blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall)
og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1,
blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming.
Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste
avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte
stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
§3-2 MØTE OG STEMMERETT
Møte og stemmerett i Representantskapet har:
Representanter for lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100
medlemmer i avdelingen pr 31. desember foregående år. Max antall representanter for en
avdeling er 3.
Avdelingsrepresentanter og vararepresentanter skal være valgt på avdelingens
generalforsamling.
HS leder og nestleder er faste medlemmer av Representantskapet og har tale og
stemmerett.
De øvrige av HS medlemmer og varamedlemmer har møte og talerett, men ikke
stemmerett.
HAR/HBU har møterett, samt talerett i saker underlagt utvalgene.
Æresmedlemmer har talerett
Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til
andre valgte avdelingsrepresentanter
Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en fullmakt.
Avdelingene kan ha observatører, begrenset oppad til antall representanter fra
avdelingen.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt
På klubbens Representantskapsmøte og ekstraordinært Representantskapsmøte kan NKK
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 INNKALLING
Representantskapets møtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers
varsel. Hovedstyret publiserer / innkaller avdelingene til representantskapsmøte med
minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller
publiseres på klubbens nettsider.
Forslag til Representantskapsmøtet skal være HS i hende senest 5 uker før
Representantskapsmøtet avholdes.
Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitéen i hende 6 uker før møtedato.
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Med innkallelsen skal følge:
Dagsorden
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Forslag eller saker som avdelingene eller hovedstyret ønsker behandlet.
Budsjett for neste år.
Forslag til kandidater til valgene.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved
valg, skal legges med, slik at de er valgbare.
§3-4 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER.
Representantmøtets oppgaver er å:
a)
Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og
dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b)
Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c)
Behandle årsberetninger (HS - HAR - HBU – Ordensråd)
d)
Godkjenne regnskap med revisors beretning
e)
Budsjett for neste år tas til etterretning.
f)
Opprettelse, nedleggelse og sammenslåing av avdelinger
g)
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig
fremmede forslag. I tillegg skal alltid stå behandling av kontingent
h)
Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet. (HARHBU-Ordensråd)
i)
Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 2 år
Leder HAR og HBU er automatisk styremedlemmer
2 varamedlemmer for 1 år
Medlemmer i sentrale råd og utvalg (HAR-HBU-Ordensråd) for 2 år
Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år. Alternativt oppnevne revisjonsfirma
Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.

Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Leder, sekretær og styremedlem velges for samme periode. Nestleder og kasserer for
samme, men motsatt av første.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater
eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater.
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§3-5 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE
Ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapet, Hovedstyret
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 Representantskapsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på
sakslisten kan fremsettes under Representantskapsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Representantskapsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært
Representantskapsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært møte.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved
valg, skal legges med, slik at de er valgbare.
Kap. 4 STYRET
§4-1 STYRETS MYNDIGHET
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
Dersom et medlem skulle tre ut i perioden, kan suppleringsvalg foretas av HS, i henhold
til innstilling fra valgkomiteen.
§4-2 VEDTAK OG REPRESENTASJON
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til
stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever
det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal
være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør Hovedstyret om det skal innkalles til ekstraordinært
årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 STYRETS OPPGAVER
Lede klubben mellom Representantskapsmøtene
Avholde Representantskapsmøte
Drive klubben i samsvar med klubbens formål
Gjennomføre beslutninger truffet av Representantskapsmøtet
Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og
utarbeide retningslinjer for særkomiteer, (HAR-HBU-Ordensråd)
Oppnevne representant til NKKs RS
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Kap. 5 REPRESENTANTSKAPSMØTEVALGTE VERV/KOMITÈER
§5-1 VALGKOMITÈ
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar
for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater
til alle de verv som skal besettes.
§5-2 REVISOR
Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og
avgir beretning til representantskapsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være
personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Alternativt: Representantskapsmøtet oppnevner revisjonsfirma
Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER
§6-1 LOVENDRINGER
Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst
2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for
godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks
dersom intet er bestemt.
§6-2 TOLKING AV LOVENE
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er
obligatoriske som følge av medlemskapet i NKK, jf NKKs lover §6-1.
§6-3 OPPLØSNING
For å oppløse NSchK kreves det minst ¾ flertall på ordinært Representantskapsmøte.
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen
gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Representantskapsmøte bestemt formål.
Bestemmer ikke Representantskapsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 FLERTALLSDEFINISJONER
Simpelt flertall (Anvendes ikke i NSchK lovverk)
•
Flest stemmer
Alminnelig flertall
•
50 % + 1 av de avgitte stemmer
•
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall (Anvendes ikke i NSchK lovverk)
•
50 % + 1 av de avgitte stemmer
•
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•
2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
•
Blanke stemmer teller
•
Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.
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§ 6-5 ÆRESMEDLEM
Hovedstyret eller Ordensrådet kan på Representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente
medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres
uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Ordensrådet kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en
enkeltsak eller på enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.
NSchK har 3 ordener; Fårehunden i bronse, Fårehunden i sølv og Fårehunden i gull.
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10.2
LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUB
Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN
(avdelingens navn) For avdelingene gjelder de av representantskapets vedtatte
retningslinjer.
Kap. 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering.
Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å
overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av
NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår.
Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo
§1-2 FORMÅL
NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra
til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av
Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for
at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes
sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard.
NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund
Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt
med omverdenen for å bidra til at Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt
veltilpasset rase.
§1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
Representantskapet
Ekstraordinært Representantskap
Hovedstyret (HS)
Hovedavlsrådet (HAR)
Hovedbrukshundsutvalget (HBU)
Ordensrådet
Valgkomite
Avdelingens generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Avdelingsstyre
Lokallag
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§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING
NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens lover.
NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid
gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har
vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.
KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP
§2-1 MEDLEMSKAP
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben
som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende
disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs
og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i
gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK
eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk og retningslinjer.
Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og
anseelse fremmes.
Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli
valgt til tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle
avdelinger om sitt valg.
For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt,
skal vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å
ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen.
Definisjoner på medlemskap
• Hovedmedlem
• Familiemedlem
• Æresmedlem

§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig
(brev eller e-post) til klubben.
b) Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende
kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
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§ 2-3 MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens
Representantskap.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er
oppgjort.
Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter
forslag fra HS.

§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap. 3-1 ORGANISASJON
§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ
Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15.
februar.
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer
(50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved
oppløsing av avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall)
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1,
blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming.
Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste
avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte
stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling.
§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT
Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har:
Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent har stemmerett og kan
være valgbare ved avdelingens Generalforsamling. Alle medlemmer over 15 år er
valgbare til verv i avdelingen.
Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKKs hjemmeside eller
annet, og har betalt kontingent for inneværende år. Kvittering må fremvises på
Generalforsamlingen.
Det stemmes ved personlig fremmøte.
Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis
Generalforsamlingen godkjenner dette. De har ikke stemmerett..
På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan
Hovedstyret møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.
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§3-3-1 INNKALLING
Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med minst 6
ukers varsel.
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på
klubbens nettsider.
Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før
avholdelse av avdelingens Generalforsamling
Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før
generalforsamling holdes.
Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitéen i hende 4 uker før møtedato.
Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
- Valgkomiteens innstiling og evt. andre innkomne forslag til kandidater til
valgene.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på
kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER.
Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede
b) Godkjenne innkalling.
c) Godkjenne dagsorden
d) Velge møteleder
e) Sekretæren fører protokoll.
f) Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag)
g)
h)
i)
j)

Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag)
Budsjett for neste år tas til etterretning
Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1
Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for
Generalforsamlingen
k) Velge:
-

Leder for 2 år

-

Nestleder for 2 år

-

Sekretær for 2 år

-

Kasserer for 2 år

-

1 styremedlem for 2 år
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-

2 varamedlemmer for 1 år

-

Representanter og vararepresentanter til Representantskapet

-

Delegater til NKKs regionsmøte

-

Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år.

-

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

-

Andre utvalg som måtte være ønskelig.

-

Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, sekretær og
styremedlem, og annet år nestleder og kasserer på valg.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes
til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under generalforsamlingen, dog
ikke ved valg
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater
eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater.
Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg.
Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for orientering.

§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, avdelingsstyret,
Hovedstyret eller minst 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
ekstraordinær Generalforsamling kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten
kan fremsettes under ekstraordinær Generalforsamling, dog ikke ved valg. Benkeforslag
er ikke tillatt.
Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag
til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær
Generalforsamling.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært
Generalforsamling.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved
valg, skal legges med, slik at de er valgbare.
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Kap. 4 STYRET
§4-1-1 STYRETS MYNDIGHET
Avdelingsstyret er avdelingens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
§4-2-1 VEDTAK OG REPRESENTASJON
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med
tilstedeværelse av leder eller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1
av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever
det.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær
Generalforsamling eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende
styremedlemmer.
§4-3-1 STYRETS OPPGAVER
-

Lede avdelingens daglige drift mellom generalforsamlingene.

-

Avholde generalforsamling

-

Drive klubben i samsvar med klubbens formål

-

Gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen

-

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

-

Leder undertegner viktig korrespondanse
Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og

-

HS.
Kasserer fører avdelingens regnskap, som revideres av den valgte revisor hhv
vararevisor
All korrespondanse til NKK skal sendes gjennom HS
§ 4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG
Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret.
Før avdelingsstyrets avgjørelse, skal uttalelse fra Hovedstyret innhentes.
Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved
avdelingens generalforsamling.
Søknaden skal inneholde:
-

Navn på leder

-

Navn på kasserer

-

Sted og grunnlag for etablering

For øvrig, se retningslinjer for lokallag
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Kap. 5 GENERALFORSAMLINGSVALGTE VERV/KOMITÈER
§5-1 VALGKOMITÈ
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør
fortrinnsvis ikke sitte i styret. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar
imot og fremmer forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som
har sagt ja til verv, skal legges med, slik at de er valgbare på avdelingens
generalforsamling.
§5-2 REVISOR
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og
avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med
kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER
§6-3-1 OPPLØSNING
For å oppløse en avdeling kreves det minst fl 2/3 flertall på ordinær generalforsamling.
Vedtaket må
stadfestes av klubbens representantskap. Ved oppløsning av avdeling tilfaller
avdelingens midler hovedstyret i NSchK. Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene
tilbakeføres avdelingen.

§6-3-2 SAMMENSLÅING AV AVDELINGER
Dersom 2 eller flere avdelinger ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de
respektives generalforsamlinger, med krav om 2/3 flertall. Stadfestes av klubbens
representantskap, sammen med godkjenning av avd. nye navn
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11. INNKOMNE FORSLAG
11.1 Fra avd Nordenfjeldske
RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK
SCHÄFERHUND KLUB
Kap 1 HOVEDAVLSRÅD (HAR)
Eksisterende tekst:
§1-1 Sammensetning
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder
fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være
eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne
bedømme avlsmessige spørsmål og/eller kunne dekke en sekretariatfunksjon i rådet.
§1-3 Arbeidsområde/Ansvar
Utvalget har følgende hovedansvar:
- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.
- Ajourføre våre avlstatutter.
- Rekruttere nye dommere.
- Ha kontakt med oppdrettere.
- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp.
Forslag til ny tekst gjeldende fra dags dato.
§1-1 Sammensetning
NSchK har et Hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder
fortrinnsvis er eksteriørdommer. Av rådets medlemmer bør minimum 2 være
eksteriørdommer for rasen,
de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige forhold
og/eller
dekke en sekretariatfunksjon i rådet.
§1-3 Arbeidsområde/Ansvar
Utvalget har følgende hovedansvar:
- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.
- Ajourføre våre avlstatutter.
- Rekruttere nye dommere.
- Ha kontakt med oppdrettere.
- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp.
- Eventuelle andre oppgaver HAR blir tildelt fra Hovedstyret (HS)
Begrunnelse:
I dag skal 3/5 av rådet være eksteriørdommere for rasen. Klubben har i realiteten svært
få personer til å besette verv i HAR. Gjeldende formulering legger begrensninger for
gjennomføring av en fullverdig demokratisk prosess. Dommerstanden i klubben består
av få personer, og belastningen kan bli stor for denne gruppen.
Flere av klubbens medlemmer har både kunnskap og interesse for avlsarbeid, og med ny
tekst får vi en større gruppe å velge fra.
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HS/HAR stiller seg i utgangspunktet positive til forslaget som har som intensjon om å ha flere
kandidater å velge imellom som kan gjøre et utmerket arbeid for klubb og rase. Vi ønsker å
minne om at HAR er et fagutvalg og man må sikre seg på best mulig måte at de kandidater som
blir foreslått har riktig kompetanse for å påta seg et slikt verv. Hvis man går ned fra 3 til 2
ekstriørdommer for så å erstatte den 3 ekstriørdommere med en mentaltestdommer for å få satt
bedre faglig fokus på vår rases mentale tilstand og utvikling.

11.2

Fra avd Fredrikstad

Forslag 1.
Forslag Lovendring:
§ 3-4-1 AVDELINGENES GENERALFORSAMLINGS OPPGAVER
– SISTE LEDD
Skulle et medlem av styret tre ut i valgperioden, skal nyvalg finne sted. Den
nyvalgtes funksjonstid blir resten av perioden.
Endres til:
Skulle et medlem av avdelingen tre ut i valgperioden, kan nyvalg finne sted. Den
nyvalgtes funksjonstid blir resten av perioden /Kan varamedlem settes inn og
funksjonstid blir til neste årsmøte.
Begrunnelse:
Begrense unødig støy og uro i avdelingene.
Varamenn blir innkalt og deltar på alle styremøter og er kjent med de saker som
avdelingen jobber med, og kan dermed tre inn i styret uten opphold.
HS: Det nye lovforslaget for avdelingene, pkt. 10.2, har ikke dette avsnittet. Det er helt korrekt
som avdelingen påpeker, at varamenn går inn.
Forslag 2
§ 3-4-1 AVDELINGENES GENERALFORSAMLINGS OPPGAVER –
j) velge: siste strekpunkt.
- Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.
Endres til:
Styret velger en brukshundansvarlig blant styrets/avdelingens medlemmer.
Begrunnelse:
Større sjanse for å finne en person som er spesielt interessert og har forutsetninger til
å lede avdelingens brukshund arbeide. Ref. Organisasjonshåndbok.
HS støtter ikke forslaget. Schäferhunden er en brukshund, og det er viktig at
brukshundansvarlig er blant avdelingsstyrets medlemmer. På Rep.møtet 2017 pkt 10.1 ble det
enstemmig vedtatt endring fra at Brukshundansvarlig velges for 2 år, til at Styret velger ved
konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.
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11.3

Fra avd Oslo
Forslag: Krav til kjent mental status for avlshunder i NSchK
Bakgrunnen for forslaget:
De senere år (siden 2000) har mentale tester av Schäferhund, heretter referert til som
«rasen», vist at rasen har en merkbar nedgang i jaktlyst, byttedrift, dominans,
forsvarslyst og til dels også lekelyst.
Dette er egenskaper som tidligere (frem til ca. 2000) hadde en positiv utvikling da man
avlet på individer som hadde kjent mental status fra tester slik som Karaktertest (K-test),
Mentalbeskrivelse hund (MH – fra 2000) eller Funksjonsanalyse (FA).
Egenskapene nevnt ovenfor, og som er redusert de siste årene, er egenskaper som er
nedfelt i RAS og derfor egenskaper som må ansees å være viktige for rasen.
Land vi gjerne sammenligner oss med slik som Sverige, og Tyskland spesielt, har innført
et krav om kjent mental status/vesensbeskrivelse (Wesensbeurteilung) av hunder som
skal videre inn i avl og/eller delta i bruksrelatert arbeid, eller andre
utdanningsprogrammer (IPO/IGP/FH/SPH mv.).
I mange år har vi støttet oss på IPO (nå IGP) som «verktøy» for avl, og da som inngang
til en avlskåring (Tysk spesielt). En hund med tittel IPO/IGP er en hund som har fått
opptrent (innlært) drifter som ikke kan måles mot det medfødte mentale som måles i
utrent testing. En god del hunder tar også sine prøver i utlandet, og disse vet vi lite om.
Få av disse hundene stiller til start i prøver og/eller deltar på utstillinger hvor
egenskapene de har (i form av en tittel) faktisk vurderes.
K-test har en viss verdi i vurderingen av vårt avlsmateriale. Ønsker man derimot å
avdekke medfødte svakheter og styrker i en hund, kommer man vesentlig nærmere fasit
ved å benytte MH og/eller FA som avlesningsmetodikk for de av våre hunder som skal
inn i avl.
Et krav om kjent mental status vil over tid gi et mye bedre og mer korrekt
vurderingsgrunnlag for oppdrettere og andre som ønsker å bruke en hund i avl.
Over tid vil egenskaper som jakt, byttedrift, koordinering, konsentrasjon, forsvarslyst,
dominans og lekelyst styrkes. Testing av avlsdyrenes avkom vil også gi nyttig
informasjon og måles opp mot ønsket standard.
For at oppdrettere, eiere av hunder, og ikke minst avdelingene, skal ha tid til å forberede
seg på et krav om mental status, foreslås ordningen innført fra og med 1.januar 2020.
Ferdeselsprøven (BH-VT) er inngangsbilletten til Tysk avlskåring, og opprettholdes som
inngangsbillett også til Norsk avlskåring.
Forslag til vedtak:
NSchK vedtar at hunder som fremstilles til avlsgodkjenning og/eller avlskåring fra og
med 1.januar 2020, må
1) ha bestått Ferdselsprøve (BH-VT), og
2) ha kjent mental status i form av en gjennomført Mentalbeskrivelse (MH) eller bestått
Funksjonsanalyse (FA).
HS støtter ikke forslaget i nåværende form, da forslaget ekskluderer K-test.
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11.4

Fra avd Bergen
Forslag til endringer av regelverk / avlsstatutter
Selv med en positiv utvikling på HD-siden siden bunnårene rundt 2000 går det sakte
fremover med bedringen av hundenes ledd. I særdeleshet hoftene. Når nærmere 30% er
beheftet bør det betraktes som at en betydelig andel av populasjonen er” feilvare”.
Altså – fremdeles et betydelig problem. Den positive utviklingen syntes å starte rett etter
SV innførte HD-zuchtwert og NKK siden HD-index. I Sverige har Mats Høglund på
oppdrag av SKK gjort en interessant sammenstilling av ulike kombinasjoner og grader
av HD. Denne undersøkelsen er entydig og viser at A-A kombinasjoner utvilsomt gir de
friskeste hoftene/beste hoftene videre i avl. Dette underbygger videre også helt klart
professor Frode Lingås sine uttalelser på HD-seminaret som NKK arrangerte høsten
2019. Han anbefalte å bruke index-systemet som et verktøy og kun avle på de genetisk
friskeste hundene.
Med bakgrunn i dette vil det være lite seriøst av NSCHK og ikke se på og iverksette
tiltak som tilsier å kunne forbedre status hos rasen. I alle fall er dette såpass viktig at
NSCHK bør ha dette som en REP-møte sak uansett utfall. Det vil være merkelig å la
være. Norsk Schäferhund Klub er en foregangsklubb på mange områder – og også
representant av en rase som alltid har vært massivt utsatt for omfattende kritikk. Det at
man også da viser at man prøver ut noe nytt understreker klubbens integritet og
seriøsitet.
I grunn kunne vi tenkt oss å supplere kravene ytterligere – heriblant at man ser på kull i
en helhet. Vi tenker da på tilfeller hvor det er aktuelle/potensielle avlsdyr som kommer
fra kull som er dårligere enn gjennomsnittet. Disse bør strengt talt gis en generell
avlssperre av NSCHK. Pr i dag er imidlertid dette i grunn rikt nok dekket og forsvart
under index-systemet hvorpå slike hunden vil komme ut med en lav verdi. Vi anser det
derfor ikke som formålstjenlig at man gjør endringer med dette. Forskjellen og forslaget
innebærer altså at man i fremtiden kun kan parre C-hunder med individ som har A. Dette
bør videre prøves for en en periode over noen år hvorpå man igjen gjør en grundig
evaluering av resultatet da – nå.
Dagens lovtekst i avlsstatuttene:
§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS
- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr.
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.
Forslag til endring av lovtekst i avlsstatuttene
§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS
- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr.
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A. I

58

NSchK’s REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

HS/HAR stiller seg i utgangspunktet positive til forslag som har som intensjon å forberede vår
rases helse.
NKK har siden innføring av HD indeks ikke vært i stand til å få dette synliggjort for vår
langhårvariant, det er varslet over lang tid fra NKK at det jobbes med å finne løsning for dette.
HS/HAR går imot dette forslag da det vil sette for store begrensninger for avl for langhår inntil
HD index er etablert av NKK.
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12.

TERMINLISTER

12.1 NKK UTSTILLINGER 2019

Dato

Arrangør/Pmld.adr

UTID/Sted

09.02.2019
10.02.2019

Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb
Sandsbygda 1
4230 Sand
oevhkinf@online.no

190007
Etne
Raser

15.02.2019
15.02.2019

16.02.2019
17.02.2019

02.03.2019
02.03.2019

16.03.2019
17.03.2019

06.04.2019
07.04.2019

06.04.2019
06.04.2019

28.04.2019
28.04.2019

04.05.2019
04.05.2019

05.05.2019
05.05.2019

Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Schäferhund Klub Hedmark
Postboks 147
2301 Hamar
nygata14@gmail.com
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Schäferhund Klub Bergen
Pb 6 Blomsterdalen
5258 Blomsterdalen
jarletjeld@outlook.com
Norsk Schäferhund Klub Rogaland
Pb 61
4301 Sandnes
tommy.oftedal@halliburton.com
Norsk Kennel Klub
Postboks 163, Bryn
0611 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no

191014
Bø
Raser
191001
Bø
Raser
190164
Hamar
Raser
Dommere/Annet
191002
Kristiansand
Raser
Dommere/Annet
191003
Bergen
Raser
Dommere/Annet
190216
Bergen
Raser
190232
Stavanger
Raser
191004
Ålesund
Raser
Dommere/Annet
191015
Ålesund
Raser
Dommere/Annet

Arrangement Type

Utstilling

Utstilling
- STOR CERT
Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utstilling

Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utstilling
- STOR CERT
Utstilling

Utstilling

Utstilling
- STOR CERT
Utstilling
- STOR CERT
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12.05.2019
12.05.2019

Norsk Schäferhund Klub Sarpsborg
Postboks 67
1701 Sarpsborg
post@schafer-sarpsborg.com

190261
Sarpsborg
Raser

18.05.2019
18.05.5019

Norsk Schäferhund Klub Fredrikstad
Opalveien 14
1639 Gamle Fredrikstad
grethelindahl@hotmail.com

190267
Fredrikstad
Raser

25.05.2019
25.05.5019

Norsk Schäferhund Klub Helgeland
Gamle Nesnaveien 116
8616 Mo I Rana
kenneth@schaferhunden.com

190266
Mo I Rana
Raser

26.05.2019
26.05.2019

Norsk Kennel Klub Troms/Finnmark
Tønsvikvegen 375
9023 Krokelvdalen
aase@toots.no

191006
Tromsø
Raser
Dommere/Annet

Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Schäferhund Klub Oslo
Rovenvn. 426
1900 Fetsund
mail@norskschaeferhundoslo.com

191005
Melsomvik
Raser
Dommere/Annet

01.06.2019
02.06.2019

01.06.2019
02.06.2019

08.06.2019
08.06.2019

09.06.2019
09.06.2019

15.06.2019
15.06.2019

15.06.2019
15.06.2019

16.06.2019
16.06.2019

22.06.2019
22.06.2019

Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske
Postboks 37 Klett
7083 Leinstrand
roger.svendsen@gauldalen.no
Norsk Schäferhund Klub Agder
Postboks 4568
4673 Kristiansand S
ingemaa@online.no
Norsk Schäferhund Klub Arendal
Havsøyveien 54
4817 His
kristasor@gmail.com
Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold
Plogveien 12
1809 Askim
niknilse@online.no
Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn
Postboks 2475
9272 Tromsø
beha2@online.no
Norsk Schäferhund Klub Finnmark
Pb 2274 Elvebakken
9508 Alta
karl.otto.ojala@hoved.net

190340
Oslo
Raser
190339
Trondheim
Raser
190262
Kristiansand
Raser
190368
Arendal
Raser
190369
Askim
Raser
Dommere/Annet
190288
Tromsø
Raser
190395
Alta
Raser

Utstilling

Utstilling

Utst + LP

Utstilling
- STOR CERT
Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utst + LP

Utstilling

Utstilling

Utstilling

Utst + LP

Utst + LP

Utstilling
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22.06.2019
22.06.2019

Norsk Schäferhund Klub Romerike
C/O A. Tobiassen Kløfterhagen 39 C
1067 Oslo
post@nschk-romerike.no

190396
Finstadbru Stadion
Aurskog
Raser
Dommere/Annet

22.06.2019
23.06.2019

Norsk Schäferhund Klub Møre Og Romsdal
Pb 439
6501 Kristiansund N
odd.brattoy@neasonline.no

190397
Kristiansund
Raser

29.06.2019
30.06.2019

03.08.2019
04.08.2019

10.08.2019
10.08.2019

17.08.2019
18.08.2019

07.09.2019
07.09.2019

14.09.2019
14.09.2019

14.09.2019
15.09.2019

15.09.2019
15.09.2019

Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Schäferhund Klub Hedmark
Postboks 147
2301 Hamar
schafer.hedmark@klubb.nkk.no
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn
Postboks 2475
9272 Tromsø
beha2@online.no
Norsk Schäferhund Klub Helgeland
Gamle Nesnaveien 116
8616 Mo I Rana
kenneth@schaferhunden.com
Norsk Kennel Klub Rogaland
Oddahagen 7 A
4031 Stavanger
bjorg.wikan@outlook.com
Norsk Schäferhund Klub Rogaland
Pb 61
4301 Sandnes
tommy.oftedal@halliburton.com

191007
Trondheim
Raser
Dommere/Annet
191012
Fauske
Raser
Dommere/Annet
190170
Hamar
Raser
191008
Lillehammer
Raser
Dommere/Annet
190540
Tromsø
Raser
190512
Mo i Rana
Raser
191009
Rogaland
Raser
Dommere/Annet
190561
Stavanger
Raser

21.09.2019
21.09.2019

Norsk Schäferhund Klub Nordenfjeldske
Postboks 37 Klett
7083 Leinstrand
roger.svendsen@gauldalen.no

190573
Trondheim
Raser

21.09.2019
21.09.2019

Norsk Schäferhund Klub Grenland
Hubroveien 28
3742 Skien
eigir-bk@online.no

190574
Skien
Raser

Utst + LP

Utst + LP

Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utstilling

Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utst + LP

Utst + LP

Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
Utstilling

Utstilling

Utst + LP
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22.09.2019
22.09.2019

Norsk Schäferhund Klub Bergen
Pb 6 Blomsterdalen
5258 Blomsterdalen
jarletjeld@outlook.com

190582
Bergen
Raser

28.09.2019
28.09.2019

Norsk Schäferhund Klub Indre Østfold
Plogveien 12
1809 Askim
niknilse@online.no

190591
Askim
Raser
Dommere/Annet

05.10.2019
06.10.2019

Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no

191010
Harstad
Raser
Dommere/Annet

12.10.2019
13.10.2019

Norsk Schäferhund Klub Møre Og Romsdal
Pb 439
6501 Kristiansund N
odd.brattoy@neasonline.no

190604
Kristiansund
Raser

Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo
utstilling@nkk.no

191013
Lillestrøm
Raser
Dommere/Annet
191011
Lillestrøm
Raser
Dommere/Annet

15.11.2019
15.11.2019

16.11.2019
17.11.2019

Utstilling

Utst + LP

Utst + LP
- STOR CERT

Utst + LP

Utstilling
- STOR CERT
Utst + LP + AG + AG
Hopp
- STOR CERT
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12.2

Termin liste for 2019 utstilling etter tysk mønster og landsdel utstilling

Dato
19.01.2019
30.03.2019
27.04.2019
05.05.2019
26.05.2019
08.06.2019
08.06.2019
15.06.2019
16.06.2019
23.06.2019
19-21.07.2019
11.08.2019
14.09.2019
21.09.2019

Type utstilling
Klubbutstilling tysk
mønster
Klubbutstilling tysk
mønster
Klubbutstilling tysk
mønster
Klubbutstilling tysk
mønster
Klubbutstilling tysk
mønster
Landsdel utstilling
Klubbutstilling tysk
mønster
Landsdel utstilling
Landsdel utstilling
Landsdel utstilling
Norsk vinner
Klubbutstilling tysk
mønster
Klubbutstilling tysk
mønster
Klubbutstilling tysk
mønster

Avdeling
Fredrikstad
Nordenfjelske
Rogaland
Grenland
Helgeland
Nordenfjelske
Agder
Tromsø
Arendal
Romerike
HS
Hedmark
Rogaland
Finnmark
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12.3 Norsk avlskåring
Måned

Dato

Type stevne

Avdeling

Januar
Mars
April
April
April
Mai
Mai
Mai
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juli
August
September
September
September
September
Oktober
Oktober

19
30
22
27
27-28
12
18
25
10
12-14
16
23
22-23
23
19-21
10
14
14
22
21-22
05-06
26-27

Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring
Norsk avlskåring

Fredrikstad
Nordenfjelske
Bergen
Rogaland
Indre Østfold
Sarpsborg
Fredrikstad
Helgeland
Nordenfjelske
Tromsø
Arendal
Møre og Romsdal
Finnmark
Romerike
HAR
Hedmark
Helgeland
Rogaland
Nordenfjelske
Finnmark
Finnmark
Indre Østfold
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12.4 Tysk avlskåring

Måned
April
April
Mai
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juli
August
September
September
Oktober
Oktober

Dato
27-28
28
18-19
10
12-14
16
22-23
23
22-23
19-21
11
14
21-22
05-06
26-27

Type kåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring
Tysk avlskåring

Avdeling
Indre Østfold
Rogaland
Fredrikstad
Nordenfjelske
Tromsø
Hedmark
Finnmark
Romerike
Oppland
HAR
Hedmark
Rogaland
Finnmark
Finnmark
Indre Østfold
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13. VALG
13.1

Valgkomiteens innstilling 2019
Hovedstyret
Leder

Geir Flønes
Gjenvalg

Nestleder:

Rune Gundersen

Sekretær

Hege Falck-Bilden
Line C. Nilsen
Cato Holm

2 år
Også foreslått av avd.:
Nordenfjeldske og Bergen
Ikke på valg
Foreslått av avd. Halden
og valgkomiteens innstilling
Foreslått av avd.:
Bergen, Kongsberg
Foreslått av avd.:
Sarpsborg

Kasserer:

Lisbeth Kvinge

Ikke på valg

Styremedlem

Arne Kristianstuen
Gjenvalg

Valgkomiteens innstilling
Også foreslått av avd.:
Bergen og Nordenfjeldske
Foreslått av avd.:
Romerike
Foreslått av avd.:
Sarpsborg

Rolf Syversen
Cato Holm

2 år

2 år

Styremedlem

HAR-leder – Velges under Hovedavlsrådet

2 år

Styremedlem

HBU-leder – Velges under Hovedbrukshundutvalget

2 år

Varamedlem

Tommy Oftedal
Gjenvalg

1 år

Varamedlem

Hovedavlsrådet
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Også foreslått av avd.:
Rogaland og Bergen

Christopher Andersen

1 år

Suppleringsvalg
Mona Søderholm
Ann Cathrin Opsahl-Engen
Suppleringsvalg

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
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Hovedbrukshundutvalget
Leder

Berit Hansen
Gjenvalg

Valgkomiteens innstilling

Roar Kjønstad

Foreslått av avd.:
Oslo og Bergen
Foreslått av avd.:
Sarpsborg
Ikke på valg

Cato Holm

2 år

Medlem

Rolf Syversen

Medlem

Heidi Tokstad
Gjenvalg

Valgkomiteens innstilling

Zafir Hamzik

Foreslått av avd.:
Romerike

Kari Strande

Valgkomiteens innstilling
Suppleringsvalg LP ansvarlig

Hans-Arne Martiniussen

Foreslått av avd. Helgeland

Medlem:

Terje Lindahl

Ikke på valg

Medlem

Rita Skogvoll
Gjenvalg

2 år

Liv Evjen
Gjenvalg

2 år

Medlem

Ordensrådet
Medlem

2 år

1 år

Også foreslått av avd.:
Bergen

Medlem

Johnny Johnsen
Gjenvalg

Medlem:

Rolf Mangerud

Medlem

Arvid Strømsvik
Suppleringsvalg

1 år

Revisor

Knut Brekke
Gjenvalg
Toril Bjerke

1 år

Vara-revisor

2 år

Ikke på valg

1 år
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Valgkomité
Leder

Medlem

Medlem
Varamedlem

Svein Nilsen

Valgkomiteens innstilling

Silje Talmo

Foreslått av avd.:
Kongsberg, Bergen

Odd Brattøy

Valgkomiteens innstilling

Hanne Kiil

Foreslått av avd.:
Kongsberg
Ikke på valg

Johnny Johnsen
Magne Henne

2 år

2 år

1 år

Alle kandidatene er forespurt og har takket ja til verv.
4. mars 2019

Berit Hansen
Sign.
Leder

Johnny Johnsen
Sign.
Medlem

Hege Falck-Bilden
Sign.
Varamedlem
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Norsk Schäferhund Klub, Representantskapsmøte
Reiseregning for avdelingsrepresentanter til Representantskapsmøte.
(reisefordelingsoppgjør)
Alle reisekostnader for avdelingsrepresentanter går inn i et
reisefordelingsoppgjør som blir fordelt på avdelingene etter antall medlemmer
pr. avdeling. Det er viktig at alle avdelingsrepresentanter leverer reiseregning
slik at avdelingene får dekket sine kostnader til reisen.
Observatører dekkes ikke av reisefordelingsoppgjøret!
Fra hvem
Avdeling
Reisens formål
Representantskapsmøte 2019
Dato
Fremreise
Fra sted

Tidspunkt

Til sted

Tidspunkt
Antall km

Tilbakereise
Fra sted

Tidspunkt

Til sted

Tidspunkt
Antall km

Reisemåte og beløp
Flyreise
Fergebilletter, bompenger eller lignende (angi hva)
Bussbilletter
Drosjeregning
Egen bil: Sum ant. km X sats (2,00) =
Annet

Reiseregningen skal dokumenteres med billetter etc. og sendes HS-kasserer,
L-kvin@online.no Innleveringsfrist 1. mai 2019
Sted, dato

Underskrift
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