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tillatte representanter, må det gis fullmakt fra
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stemmerett, for at avdelingen skal få benyttet alle
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REPRESENTANTSKAPET 2017
Ordfører:
Varaordfører:

Snorre Aslaksen
Rigmor Schau

Østfold:
Vibeke Kvisler
Therese Albom
Nina Johnsrød
Oslo/Akershus:
Roar Sandtveit
Therese Myrhaug
Heidi Lysø
Ingunn Brønstad
Solveig Holth (vara)
Christian Bergsager (vara)
Buskerud:
Marlene Holm
Trine Svartås
Ingunn Ansok Fagervold (vara)
Torhild Gjelsvik Paulsen (vara)
Vestfold:
Marianne Ullebø
Nina Anthonisen
Marit Lian (vara)
Bente Fosshaug (vara)
Telemark:
June Olsen
Anita Sjøstrøm Andersen
Therese Nymo (vara)
Willy Sjøstrøm (vara)
Agder:
Jørgen Strand
Inger C. Neset
Rogaland:
Eva Bjelland
Bente Aase Duckett
Oddvar Hausken
Aina Sunde Dahl (vara)
Kjersti Omdal (vara)
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Hordaland:
Ann Sophie Lindahl
Caroline Havn
Else Grindheim
Anne-Karin Monsen (vara)
Sogn og Fjordane:

Laila Røneid
Hilde Rotihaug
Inger Handegård (vara)
Torhild Ulvesæter (vara)

Trøndelag:
Tone Gausdal
Dina Arnevik
Silje J Havstein
Nordland:
Merethe Knutssøn
Renate Hæg
Malin Person (vara)
Veronica Linli (vara)
Troms/Finnmark:
Christine Trondal
Inger Persen
Trond Altmann Pedersen (vara)
KONSTITUERING
1 Valg av 2 personer til å føre protokollen
2 Valg av tellekorps
3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
4 Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte representanter
og eventuelle fullmakter
5 Godkjenning av innkalling
6 Godkjenning av saksliste
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1 Ordførernes rapport vedrørende hovedstyrets disposisjoner 2016
Ordførerskapet har mottatt protokoller som e-post fra møter, og har således vært i stand til følge
ledelse og drift av klubben. Ordførerskapet har hatt god kommunikasjon med hovedstyrets leder.
Norsk Spaniel Klub fremstår som en veldreven organisasjon.

Stathelle/ Vestby 5. april 2017
Snorre Aslaksen (sign.)
Ordfører

Rigmor Schau (sign.)
Varaordfører

5

Norsk Spaniel Klub
Representantskapet 2017

2 Styrets årsmelding 2016
Hovedstyret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Kari Knudsen
Eva Hemmingsen
Ronny Bekkevold
Vidar Sagmyr
Arild Stenbråten
Anne-Karin Monsen
Hans Arne Paulsen (trakk seg i august 2016)

Representantskapet
Ordfører:
Varaordfører:
Valgkomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Snorre Aslaksen
Rigmor Schau
Nina Johnsrød
Else Grindheim
Solveig Holth

Ordensutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Revisor:

Torill Waldeland (trakk seg i april 2016)
Heidi Fosberg
Mona Klypen
Regnskapet føres av registrert regnskapsfører

Hovedstyrets utvalg og komiteer
Avls- og sunnhetsutvalget
Else Grindheim
Vibeke Paulsen
Eva Tønnesen
HS-leder
Jaktkomiteen (JK)
Leder:
Knut Framstad
Medlem:
Arild Stenbråten
Medlem:
Anders Brunvoll
Medlem:
Tor Magne Gramstad
Medlem:
Ida Anette Nordheim (ansvarlig for jaktspalten i Våre Spaniels)
Brukskomiteen (BK)
Leder:
Inger Handegård
Medlem:
Ellen Getz Wold
Medlem:
Wenche Krogstad
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Fagkomite utstilling

Det ble på Representantskapsmøtet 2016 vedtatt at
Redaktør Våre Spaniels:
Webmaster:
Medlemsregister:
Regnskapsfører:
Medlemsbutikk:
Mestvinnende; bruks:
Mestvinnende, utstilling:

Kathrine Moen Bratteng
Kathrine Moen Bratteng
Ronny Bekkevold
Lierfoss Regnskap
Halvor Støylen
Ellen Getz Wold
Solveig Holth

2.2 Hovedstyrets arbeidsform
Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 6 telefonmøter, samt kontakt via hovedstyrets
facebookside og e-post. Det ble i april etablert en lukket FB-side for hovedstyrets medlemmer. Dette
har vært en god kanal for intern informasjon og saksbehandling, Det er for øvrig en viktig utfordring å
etablere gode rutiner for å dokumentere eventuelle vedtak som fattes i forbindelse med
saksbehandling på FB. HS-møtene er blitt avholdt på Marche, Moss og Thon Hotel Arena i forbindelse
med Dogs4All.
Hans Arne Paulsen valgte å trekke seg som varamedlem i august.
Leder representerer NSK i Jakthunddivisjonen. Jakthunddivisjonen er en viktig arena for Norsk
Spaniel Klub. Det er vesentlig i å holde fokus på at alle spanielrasene er jakthunder og tilslutningen til
Jakthunddivisjonen er et godt direktiv for dette.
NSK var representert på Norsk Kennel Klubb (NKK) representantskapsmøte i november ved Eva
Hemmingsen og Anne Karin Monsen.

2.3 Representasjon
Knut Framstad har hatt vervet som Norsk Kennel Klubs representant i FCI-komiteen for spaniels. FCIkomiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med spaniels samt avholdelse
av mesterskapsprøver for spaniels. Kari G. Hansen sitter i Norsk Kennel Klubs sunnhetsutvalg. Stig
Arne Kjellevold sitter i Norsk Kennel Klubs utstillingskomite og Norsk Kennel Klubs komité for
hedersbevisninger. Anne Buvik er leder i NKKs dommerutdanningskomite (DUK) og har vært
varamedlem i appellutvalget. Solveig Holth har vært varamedlem i NKKs valgkomite,

2.4 Ordensutvalget
Ordensutvalget har i 2016 bestått av: Torill Waldeland (leder), Heidi Forsberg og Mona Klypen. Etter
en saksbehandlingsfeil fra hovedstyrets side valgte Torill Waldeland å trekke seg fra ledervervet.
Leder beklager hendelsen.
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2.5 Medlemsbutikken / Premiebutikken
Regnskapet for 2016 forteller at det har vært stor aktivitet i medlemsbutikken.
Noen salgstall:
Alt om spaniels (til avdelinger)
Alt om spaniels (direkte til medlemmer)
Premiekort
Kritikkskjema JAL og Jaktprøver

140
28
730
750

Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken og HS er svært takknemlige for at vi har en
velfungerende medlemsbutikk. Halvor Støylen har også ansvar for å formidle avdelingens
rosettbestillinger til Rosettfabrikken.

2.6 Valpeformidlingen
Valpeformidlingen 2016
Oversikten inkluderer kun godkjente annonser (kull som tilfredsstiller klubbens avlretningslinjer) og
inkluderer ikke hunder til omplassering
Jan
Amc
Cs
Clumber
Ess
Field
Ivs
Sussex
Wss
Total

2
4
0
11
0
0
0
14
31

Febr

Mars
1

April

Mai

Juni

2
2

1
1

2
4

Juli

Aug
1

Sept

1

1

2

1

2

2

1
5

1
2

1
3

3
4

Okt

Nov

Des

1

1

0

2

1

4
7

1
2

0

Vi ønsker at hovedtyngden av spanielvalper skal formidles via valpeformidlingen. Skal vi nå dette
målet må valpeformidlingen bli mer tilgjengelig både for oppdretter og valpekjøpere. Tilgjengelighet
er både at tjenesten er lett å finne for valpekjøpere og at det er enkelt for oppdrettere og legge inn
sine kull. Når det gjelder tilgjengelighet for potensielle valpekjøpere må vi jobbe videre mht et
samarbeid med finn.no. Det er ønskelig at rasekontaktene i stor grad tar ansvar for godkjenning av
kullene, det fungerer svært godt når det gjelder engelsk springer spaniel og welsh springer spaniel.
2.7 Registreringstall fra NKK 2016
(Tabellen ettersendes)
2.8 Omplassering av voksne hunder
Det er pr i dag svært få voksne hunder som omplasseres via klubbens hjemmesider. Også her er
finn.no en stor aktør. En av utfordringene vi må løse er hvilke helseopplysninger vi skal kreve for
voksne hunder som skal selges/omplasseres via NSK.
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2.9 Årets-konkurransene
Solveig Holth og Ellen Getz Wold har også i 2016 regnet ut av resultatene for mestvinnende. Solveig
Holth har ansvar for utstillingsdelen, mens Ellen Getz Wold mottar resultater og regner ut
mestvinnende når det gjelder jakt, spor, agility, lydighet, rallylydighet, brukshund og
allsidighetsspaniel. I «bruksbiten» sender deltakerne selv inn egne resultater. Resultatene for
«bruks» er blitt publisert på NSKs nettsider med kommentarfrist, mens resultatene for utstilling er
offentliggjort med kommentarfrist i VS nr 1/17. Utstillingsresultatene blir på anmodning fra
medlemmene oppdatert fortløpende på hjemmesiden.
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår.
Diplomer blir delt ut på hovedutstillingen. Etter forslag fra Brukshundkomiteen er det fra 2016
innført at de som ikke har anledning til å komme på hovedutstillingen for å motta diplomet vil få det
tilsendt uten ramme
2.10 Hovedstyrets medlemskontakt
Både medlemmer og ikke medlemmer kontakter klubben for å få råd både når det gjelder kjøp av
valp og spaniellivet. De fleste henvendelsene er fra potensielle valpekjøpere. Uten unntak henvises
alle valpekjøpere til valpeformidlingen, både for å sjekke om det er aktuelle kull og for å kontakte
klubbens oppdrettere for å få informasjon om kommende kull. Hovedstyret ønsker å sette fokus på
at klubbens oppdrettere er viktige ambassadører for rasene våre og kontakten med potensielle
valpekjøpere er viktige for å sikre god og riktig omtale av spanielrasene. Positiv kontakt med
kommende valpekjøpere vil til syvende og siste bidra til at vi får flere lykkelige spaniels.
I 2016 har det også vært en del henvendelser som handler om feil i NKKs medlemsregistrering. I en
klubb som er tuftet 100 prosent på frivillig innsats er dette en utfordring. Mange henvendelser om
dette kommer naturlig nok i arbeidstiden og det er da et få tall av hs-medlemmene som har tilgang til
medlemsregistret. I hovedsak løses disse sakene ved at den som ringer sender mail og mailen
videresendes til medlemsansvarlig Ronny Bekkevold. Dette fungere godt, men samtidig reiser disse
henvendelsene spørsmålet om hvem som har ansvaret for medlemsregistret? Norsk Spaniel Klub
eller Norsk Kennel Klub?

2.11 Publikasjoner
2.11.1 Våre Spaniels
2016 har vært et festår for Våre Spaniels. Redaktør Kathrine Bratteng har i 2016 gjort en formidabel
jobb når det gjelder å videreutvikle medlemsbladet vårt og jobbe målrettet for at bladet skal bli et
medlemsblad for hele klubben. I 2015 innførte vi fast sideantall og det er videreført i 2016. Nr 1 til
og med nr 3 hadde 60 sider, mens julenummeret hadde 75 sider. Vi har ett flott medlemsblad som
trykkes på papir og sendes pr post. Det er ressurskrevende og vi kommer ikke utenom spørsmålet om
tiden er inn for å gå over til en digital løsning for Våre Spaniels. Samtidig som Våre Spaniels er
kostnadskrevende vet vi at mange medlemmer holder fast ved medlemskapet nettopp på grunn av
medlemsbladet, derfor må vi gjennom en omfattende prosess før vi gjør endringer når det gjelder
Våre Spaniels.
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2.11.2 Rasekompendier
Det er pr i dag rasekompedier for de fire store rasene. Det er et mål å få rase-kompedier for alle
rasene i løpet av 2018.

2.11.3 Alt om spaniels
Utgivelse av ny spanielhåndbok ble vedtatt på RS 2015. Tidligere har klubben hatt ansvar for
utgivelsen, denne gangen er det inngått avtale med forlaget Vigmostad og Bjørke og forfatter Anne
Buvik. Avtalen innebærer at NSK kjøper bøkene til rabatterte priser.
Alt om spaniels er en flott og lett tilgjengelig bok takket være godt forfatterskap, flotte illustrasjoner
både bilder og tegninger samt god layout. Alt om spaniels ble lansert på hovedutstillingen og skapte
tydelig begeistring både blant de som kjøpte boken og de som mottok den som premier/gaver. Stor
takk til Anne Buvik for forfatterskapet og klubbens utmerkede fotografer for flotte bilder.
Alt om spaniels selges både via medlemsbutikken og avdelingene. Vidar Sagmyr har hatt ansvar for
hovedlageret av bøkene.
2.11.2 Spaniels.org
I 2016 var vi så heldige å ha samme redaktør for Våre Spaniels og spaniels.org. Det har gitt nye
muligheter når det gjelder god samhandling mellom medlemsblad og hjemmeside. Vi har lagt mye
vind på å sortere hva som skal publiseres hvor og bruke hjemmesiden aktivt når det gjelder
informasjon som stadig oppdateres. Eksempelvis er oversikt over mestvinnende flyttet til
spaniels.org
Den tekniske løsningen er krevende og vi får mange tilbakemeldinger fra avdelingene om dette. Ny
nettløsning for Norsk Spaniel Klub vil bli presentert i forbindelse med RS 2017.

2.12 UTSTILLINGER
2.12.1 Hovedutstillingen 21. og 22. mai 2016
Hovedstyret har i 2016 fungert som utstillingskomite for hovedutstillingen.
Hovedutstillingenshelgen i 2016 var et samarbeidsprosjekt mellom avdeling Vestfold og hovedstyret.
Utstillingen var lokalisert til Gunnarsbøparken i Tønsberg. Lørdag var det hovedutstilling med
utdeling av storcert, mens søndag arrangerte avdeling Vestfold sin utstilling.
Dommere: Kate og Michael Keely. UK
Antall påmeldte: 151 (hovedutstillingen)
Hovedutstillingen og utdelingene av diplomene skal være en fest, derfor inviterte avdeling Vestfold
alle til felles lunsj. Dessverre sviktet værgudene oss helt under utdeling av diplomene til
mestvinnende og utdelingen foregikk ganske provisorisk i sekretariatsteltet.
Tusen takk til avdeling Vestfold for godt samarbeide og en vellykket hovedutstillingshelg.
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Stafettpinnen går nå videre til avdeling Telemark. Hovedstyret vedtok i 2015 at hovedutstillingen skal
rullere og at tildeling skjer etter søknad for to år av gangen. I 2017 og 2018 er avdelingen i Telemark
vertskap for hovedutstillingen.

2.12.2 Utstilling i Buskerud 4.juni
For å skape entusiasme for spanielklubben i Buskerud fylke vedtok hovedstyret å arrangere en
dobbelutstilling med NKK-utstillingen i Drammen.
Torill Ruud Nilsen stilte sporty opp fant flott utstillingsplass, skaffet frivillige til kafeen og var
primusmotor både i forkant av og under utstillingen.
Dommer var Jan Hereid
Antall påmeldte: 55
Tusen takk til Torill og hennes team som sporty stilte opp.
2.12.3 Fagkomite utstilling
Det ble på representantskapsmøtet 2016 vedtatt at Fagkomite utstilling skal endres til en
utstillingskomite som både skal ivareta den politiske delen av utstillingsarbeidet samt arrangere
hovedutstillingen. Hovedstyret har ikke lykkes i å fullføre denne prosessen i 2016. Vibeke Paulsen og
Stig Arne Kjellevold har sporty stilt opp og løst en rekke oppgaver. Tusen takk til Vibeke og Stig Arne.

2.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU)
Avls- og sunnhetsutvalget har bestått av Else Grindheim, Vibeke Paulsen, Eva Tønnesen og HS-leder.
Utvalget har hatt telefonmøter og drøftet både prinsipielle saker samt håndtering av avvik fra NSKs
avlsretningslinjer. Det er en del misforståelser knyttet til av klubbens avlsretningslinjer og kravene
som stilles for å få kull formidlet via valpeformidlingen. NSKs representantskapsmøte vedtok i 2014
at alle NSKs medlemmer er forpliktet i forhold til avlsretningslinjene. Det betyr i praksis at det er
avlsretningslinjene som er kravet for å få formidlet valper via valpeformidlingen og som sagt er alle
medlemmer er forpliktet i forhold i avlsretningslinjene.
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2.14 Brukskomiteen

Norsk Spaniel Klub

Årsrapport fra brukshundkomiteen (BK)
2016
Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane.
Komiteen har i denne perioden bestått av
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus)
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag)

Våre Spaniels
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels.
Totalt har det vært 30 sider med brukshundstoff i bladet, av disse 22 sider med fagartikler og
10 sider med resultater. Bladet har hatt fagartikler/»matnyttige» artikler dette året:
Triks for hverdagshunder. Starte å trene mot en hundesport. Slalåm mellom bena.
Venteleken. Om rallylydighet. Blodsporprøve sett med dommerens øyne. Godbitskål i rally.
Problemer i hverdagen - om valpetrening. Tips om bruk av redningsvest, aktiviseringsleke og
ball som forsterker . Referat frå apportkurs. Referat frå NM smeller, NM rally og NM
blodspor. Info om nytt regelverk blodspor og ulike høringer.

Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Det har vært litt lav aktivitet også dette året, men det er lagt ut noe informasjon, skjemaer
og resultatlister for årets mestvinnende, høringer osv.

NSK på facebook
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk, høringer osv.
blir lagt ut.

Høringer
BK har dette året sendt inn svart på høringer som gjelder nytt lydighetschampionat og
eliteblodspor.

Premie til årets mestvinnende spaniel på NM
Det var problemer med å få på plass premien som ble satt opp til NM-blodspor 2016. På
HS-møte, sak ??? har HS bestemt at det skal settes opp premie til beste spaniel på andre
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NM enn bare blodspor og HS oppfordrer avdelingene til å rapporte inn aktuelle
NMarrangementer.

Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder
Flere prøveformer har fått nytt regelverk i 2015 og 2016 og det var derfor påkrevet med en
revidering av poengskalaen. Ny poengtabell og nye statutter var klar i juni, men siden det
hadde gått så langt på året før disse ble vedtatt av HS. Ble det bestemt at de ikke skulle være
gjeldende før 1.1.2017.

Endring av regelverk for lydighet og lydighetschampionat
Gjort gjeldende fra 1.1.2017. championatet blir nå flyttet ned til klasse 3, men regelverket
for alle klasser er også endret. Det blir spennende å se om vi på nytt får spaniels med tittelen
lydighetschampion. Ingen spaniels har oppnådd denne tittelen etter at eliteklasse, senere
FCI3, ble innført i 1990.
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BK prøver å ha en oversikt over bruksaktivitetene blant klubbens medlemmer.
Oversikten over innsendte resultater er en av de få måtene BK kan få en oversikt. Det har
vært en gledelig økning på innsendte resultater i alle grener, bortsett fra i bruks, men
fremdeles er det nok mange som sitter med oppnådde resultater som ikke blir sendt inn.
En annen måte å se aktiviteten på er å se på championatregistreringen og registreringen av
mellomtitler hos NKK og på listen over opprykk i bruks hos NBF.
NBF- opprykk (brukshund – nordisk program):
2013
Til B-rundering
Til B-spor
Til C-rundering
Til C-spor

2014

2 ess
1 ess
1 wss, 2 ess

1 ess

2015
1 ess
1 ess
1 ess

2016
1 ess
4 ess, 1 wss

Disse 6 opprykkene er gjort av tre ulike førere.
Nye brukschampions 2016 i følge NKK’s championatoversikt:
Det har vært en stor økning i antall spaniels med championater og mellomtitler – noe BK
ser på som svært gledelig. 39 nye viltsporchampions!!!
1 ny agility og agilityhoppchampion 5 nye
rallylydighetschampion!!!
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Regnskap 2016
BK har hatt utgifter til premier til fotokonkurransen. Ut over dette har det ikke vært
utgifter i 2016 bortsett fra utgifter til diplomer til årets mestvinnende brukshunder.
Utgiften til disse ble også redusert i 2016 da flere vinnere som ikke var til stede ved
utdelingen på hovedutstillingen fikk sine diplomer tilsendt i posten uten ramme.

BK’s arbeidsplan for 2017
-

Revidere tabeller for årets mestvinnende.
Jobbe med høringer som måtte komme fra NSK og NKK
Jobbe for å øke kunnskapen om og interessen for brukshundprøver spesielt
Jobbe for å øke kunnskapen om trening av spaniels generelt
Ha variert stoff om brukshundarbeid i Våre Spaniels
Holde oss oppdatert på aktiviteter for spaniels og med spaniels. - Gi HS en oversikt over
aktuelle NM med spaniels representert.

BK’s budsjett for 2017
BK har ikke et eget budsjett da BK’s medlemmer jobber på dugnad og ikke mottar noe
honorar for sitt arbeid og foreløpig ikke har kostnadskrevende aktiviteter. Utregning av årets
mestvinnende er ikke en del av BK’s arbeid.
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2.15 NSKs Jaktkomite
Året 2016 har Jaktkomiteen bestått av:
•
•
•
•
•

Knut Framstad (leder)
Anders Brunvoll
Tor Magne Gramstad
Ida Anette Norheim (nytt medlem fra og med andre halvår 2016)
Arild Stenbråten

Gjennomførte aktiviteter i 2016
• JK hadde fire møter i 2016
• JK overtok ansvaret for Jaktspalten i Våre Spaniels
• Arrangerte dommerkonferanse/samling for avdelingenes jaktkontakter i Rogaland
• Fullførte arbeidet med en treårig dommerutdanningsplan for NSKs JAL- og Jaktprøvedommere
• Startet arbeidet med å få på plass avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og
anerkjennelse av hverandres prøveregelverk. Avklare SSRKs kvalifikasjonskrav for norske hunder
som ønsker start i svensk «segrarklass».
• Fortsetter med forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org
• JK ønsket større kapasitet og «nytt og yngre blod». Ida Anette Norheim ble derfor tatt opp som
nytt medlem i JK fra og med annet halvår.
• Orienterte avdelingene om JKs utvidede fullmakter angående samordning av prøvevirksomheten
• Tildelte JKs æresbevisning, årets navn innen prøvevirksomheten 2016, til June Olsen
• Bidratt til oppdatering av jakt- og prøvekapitlet på spaniels.org.
• Leder JK sitter fortsatt som FCI-representant for spaniels FCI.
Noen utvalgte aktiviteter fra JKs handlingsplan for 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I samråd med NSK avd. Oslo og Akershus, arrangere klubbens andre Norgesmesterskap
I 2016 vil veiledningsdokumentet for prøvedommere og Råd og anvisninger for prøvearrangører
bli oppdatert i samsvar med revidert prøveregelverket
JK vil utrede behov, gjennomgå og forbedre NSKs tilbud om kursvirksomhet innenfor jakt og
jaktprøver. Det må lages et nytt dommerkurs.
JK planlegger å stille med stand på jakt- og fiskedagene i Elverum i august. Krever fornying av
NSKs standmateriell og deltakelse fra andre personer enn bare JKs medlemmer
Fortsette arbeidet med avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og anerkjennelse av
hverandres prøveregelverk.
Bidra til fortsatt forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org
Finne egnet kandidat til JKs æresbevisning; årets navn innen prøvevirksomheten 2017
Leder JK sitter fortsatt som FCI-representant for spaniels i FCI.
Leder engasjert som representant for gruppe 8 i NKKs Jakthundkomite

2.16 NKKs Fagkomite for spaniels
Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Snorre Aslaksen (leder), Knut Framstad og
Anne Buvik. Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2015 og ingen saker er fremstilt av NKK.
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2.17 Avdelinger og distriktskontakter
Avdelingene
Klubben har 12 avdelinger; Oslo/Akershus, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Nordland og Troms/Finnmark. Det vil i
første halvår 2017 bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i avdeling Buskerud for å vedta revitalisering
av avdelingen og velge styre.
2.17.2 Rapporter fra avdelingene
Ettersendes

2.18 Økonomi
2.18.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang
Ettersendes
2.18.2 Medlemsutvikling
Ettersendes
Klubben har 7 æresmedlemmer: Anna-Cathrine Brenna, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy
Sjøstrøm, Brit Halvorsen, Terje Johnsen og Inger Handegård.
Svein Brenna og Ingeborg (Lita) Heyerdahl Larsen døde i 2016. Det ble fra Norsk Spaniel Klub sendt
kranser til begravelsene.
2.19 Øvrig aktivitet
2.19.1. Dogs4All
Vi var representert på Dogs4All. Standen var betjent av medlemmer fra avdelingene og hovedstyret.
Å representere klubben og spanielrasene på Dogs4All er viktig. Vi erfarer at spaniels er populære
raser og mange ønsker seg en spaniel.

2.19.2 Sosiale medier
Facebook er også for Norsk Spaniel Klub en viktig arena. De fleste avdelinger samt hovedstyret har
egne Facebook-profiler. Det er opprettet tre lukkede grupper: en for hovedstyrets medlemmer, en for
ledere og nestledere og en for rasekontakter,

3 Regnskap
Eget vedlegg
3.2 Vurdering av driftsåret
2016 har vært et godt spanielår som ble kronet av at den amerikanske cocker spanielen Statesman
ble Best In Show på Dogs4All i november. Sorgen og gleden den vandrer til hopes. I 2016 har to av
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klubbens nestorer og æresmedlemmer dødd, Rita Heyerdal Larsen og Svein Brenna. Takk for alt
engasjement disse to entusiastene har gitt til klubben og rasene.
Et fulltallig styre ble valgt på Representantskapsmøtet i 2016. Leder Kari Knudsen, Eva Hemmingsen
på valgt til nestleder for 1 år. Hun erstattet Karl Eddie Berge som trakk seg fra sitt verv av private
årsaker. Ved konstituering takket Anne-Karin Monsen ja til sekretærvervet og Ronny Bekkevold
fortsatte som ansvarlig for medlemsregisteret. Leder har ivaretatt kontakten med avdelingene,
komiteer, utvalg og poengberegnere. Leder har også representert NSK i NKKs Jakthunddivisjon. Eva
Hemmingsen og Anne-Karin Monsen var klubbens representanter på NKKs representantskapsmøte.
I 2016 var vi opptatt av Norsk Spaniel Klub som demokratisk organisasjon. For å synliggjøre dette
gjennomført vi i forkant av RS-forhandlingene en åpen høring med tema klubbens utstillingspolitikk.
Dette var nyttig og har forhåpentligvis bidratt til økt fokus og interesse både for klubbens
utstillingspolitikk og demokratiske prosesser.
Klubbens økonomi er stabil og vi har 2016 ikke tæret på egenkapitalen. Tidligere år har vi mottatt
momskompensasjon via Norsk Kennel Klub, men for 2016 ble søknaden avslått på bakgrunn av at
vårt regnskap ikke var revidert. Det må presiseres at det i tildelingskriteriene fra Lotteritilsynet ikke
stilles krav til revisor for å få momskompensasjon. Representantskapet 2017 må ta standpunkt til om
vi både skal ha registrert regnskapsfører og revisor.
Utgivelse av «Alt om spaniels» har vært en stor glede for klubben og sammen med vårt supre
medlemsblad bidratt til at klubben framstår som en raseklubb som leverer kvalitet.
Medlemmene er klubbens viktigste ressurs og avdelingene gjør en fantastisk jobb for å skape gode
arenaer for aktivitet. I 2016 ble klubbens nordligste avdeling delt og vi har nå avdeling Nordland og
avdeling Troms/Finnmark. Vi har store forhåpninger om at denne delingen vil bidra til god
spanielaktivitet også i de tre nordligste fylkene.
Et samlet hovedstyre ser fram til å fa fatt på de oppgavene som venter i 2017.

Setskog 8. april 2017
Kari Knudsen
Leder
Norsk Spaniel Klub
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4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlem av
Representantskapet
4.1 Forslag fra Hovedstyret – tillegg i NSKs Lover paragraf 4-4
Norsk Spaniel Klub skal som raseklubb ivareta spanielrasene. Det betyr at vi har et helt spesielt
ansvar i forhold til å formidle kunnskap om rasenes eksteriør, spanieljakt og pelsstell. Hovedstyret
ivaretar dette ansvaret blant annet ved å arrangere dommerkonferanser, utgi rasekompendier. HS
ønsker at klubbens funksjon skal synliggjøres når avdelingen velger aktiviter som synliggjør klubbens
oppdrag. Vi foreslår på bakgrunn av dette følgende tilføyelse i NSKs Lover paragraf 4-4 Avdelingene
første avsnitt. Følgende aktiviteter skal gjennomføres i alle avdelinger årlig: utstilling,
jaktanleggsprøve og pelsstellkurs.

Forslag til vedtak:
Følgende tilføyes i paragraf 4.4 Avdelinger – første ledd.
Alle avdelinger skal i løpet av kalenderåret arrangere utstilling, jaktanleggsprøve og pelsstellkurs.

4.2 Forslag fra avdeling Østfold/Spanielmesterskap
NSK avd. Østfold foreslår at det arrangeres et Spanielmesterskap i blodspor hvert år, som skal gå på
rundgang mellom avdelingene, skal arrangeres som en ordinær blodsporprøve og er kun åpent for
spaniels. Brukshundkomiteen/Hovedstyret setter statuttene. Arrangeres fra 2018 hvis mulig.
Hovedstyret gir sin tilslutning til at det kan arrangeres spanielmesterskap i blodspor hvert år, under
forutsetning av at en eller flere avdelinger ønsker å arrangere. Brukshundkomiteen i samarbeid med
Hovedstyret utarbeider statutter for spanielmesterskapet.
Forslag til vedtak:
Fra 2018 arrangeres det spanielmesterskap i blodspor under forutsetning at en eller flere av dere
ønsker å arrangere.

4.3 Forslag fra avdeling Buskerud
Utstillingskomiteen skal bestå av minst 3 personer hvorav 1 er dommer, der de lokale avdelingene
stiller med deltagere fra forskjellige raser med en deltagelse på 2 til 3 år.
Begrunnelse: Det er avgjørende at lokale avdelingene blir involvert i dette arbeidet. Dette vil bidra til
at kunnskap og interesse vil øke for utvelgelse av dommere til NKK-utstillinger samt
hovedutstillingen. Opplevelsen av rettferdighet vedr dømming vil øke når flere kan delta i dette
arbeidet og dermed vil det øke rekruttering av utstillere. Når oppdrettere / utstillere deltar ved
utvelgelsen av dommere vil det tilføre en større variasjon av dommere. Det antas at dersom
komiteen kun består av dommere så vil det kunne stilles spørsmål vedr uhildetheten. Derfor
anbefaler Buskerud avdeling at en tilstreber en utstillingskomite som innehar forskjellig kunnskap,
erfaring og bredde innen spanielrasene.
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Hovedstyrets drøfting:
Hovedstyret gir sin tilslutning til intensjonen i forslaget om større involvering fra avdelingene når det
gjelder klubbens utstillingspolitikk. Det framkommer ikke i forslaget en rutine for rekruttering av
komite-medlemmer fra avdelingene. Utstillingskomiteen er en av hovedstyrets komiteer og det er
vesentlig at utvelgelse og oppnevning av utstillingens komiteens medlemmer blir et samarbeid
mellom avdelingene og hovedstyret.

Hovedstyret forslår at punktet som omhandler som klubbens utstillingskomite endres til:
Utstillingskomiteen består av 5 medlemmer hvor ett medlem skal være dommer. 3 medlemmer
rekrutteres fra avdelingene. Avdelingene nominerer sine kandidater og sender inn forslaget til
hovedstyret som er ansvarlig for oppnevning. Komiteens medlemmer oppnevnes for tre år.
Forslag til vedtak:
Punktet som omhandler utstillingskomiteens sammensetning endres til: Utstillingskomiteen består
av 5 medlemmer hvor ett medlem skal være dommer. 3 medlemmer rekrutteres fra avdelingene.
Avdelingene nominerer sine kandidater og sender inn forslaget til hovedstyret som er ansvarlig for
oppnevning. Komiteens medlemmer oppnevnes for tre år.
4.4 NSK avd Østfold fremmer følgende forslag til RS 2017:
Innføring av klubbcert i Norsk Spaniel Klub avd. Østfold tok opp dette på RS i fjor under behandlingen
av NSKs utstillingspolitikk. Vi fikk i «oppdrag» å fremme dette som eget forslag til RS 2017. Vi har
valgt å kopiere statuttene fra Dansk spanielklubb og leverer et forslag som er likt deres kåring av
klubbcert, og klubbchampions. Det søkes NKK at klubbchampion blir en offisiell tittel, slik som det er
i Danmark. Vi fremmer forslaget som et ledd i å gjøre det mer attraktivt å melde på og stille på
avdelingenes utstillinger.
Statutter for kåring av klubbchampion i NSK pr. 1. januar 2018
KLUBBCHAMPION – KLCH
Tittelen Klubbchampion tildeles den hund, der 4 ganger, av minst 3 forskjellige dommere, har fått
klubbcertifikat. Klubbcertifikatet går til 1. vinner med CK i Championklassen.
Hvis 1. vinner allerede ér klubbchampion, går klubbcertifikatet videre til 2. vinner med CK og ikke
lenger.

KLUBBJUNIORCHAMPION – KLJCH
Tittelen Klubbjuniorchampion tildeles den hund, der 4 ganger, av minst 3 forskjellige dommere, har
fått klubbjuniorcertifikat. Klubbjuniorcertifikatet går til 1. vinner med CK i Juniorklassen. Hvis 1.
vinner allerede ér klubbjuniorchampion, går Klubbjuniorcertifikatet videre til 2. vinner med CK og
ikke lenger.
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KLUBBVETERANCHAMPION – KLVCH
Tittelen Klubbveteranchampion tildeles den hund, der 4 ganger, av minst 3 forskjellige dommere, har
fått klubbveterancertifikat. Klubbveterancertifikatet går til 1. vinner med CK i Veteranklassen. Hvis 1.
vinner allerede ér klubbveteranchampion, går Klubbveterancertifikatet videre til 2. vinner med CK og
ikke lenger.
Eier er selv for ansvarlig for å sende inn dokumentasjon for oppnådd tittel, hvorpå det utstedes et
diplom. Æresrosetter klubbchampionater, KLJCH og KLVCH utdeles hvert år på klubbens første
utstilling. (Det påhviler eieren selv å registrere oppnådd klubb championattittler hos Norsk Kennel
Klub.)
Hovedstyret takker avdeling Østfold for å ha forberedt denne saken. Saken framlegges til drøfting på
representantskapsmøtet.

4.5 Forslag fra avdeling Østfold/Årets valp
NSK avd. Østfold foreslår at det årlig kåres Årets valp i NSK på lik linje med Årets Veteran osv. Årets
valp regnes ut fra plasseringer på 3 valpeshow arrangert av NSKs avdelinger.
Hovedstyrets vurdering:
Hovedstyret ser at dette er et forslag som kan bidra til økt interesse for utstilling, men syntes det er
vanskelig å støtte forslaget da det vil påvirkes av de store geografiske forholdene vi har.

4.6 Forslag fra avdeling Buskerud /tilknytning til avdeling
Viser til RS 2014, Forslag 4.3 Alternativ organisering av Norsk Spaniel Klub:
HS diskusjon vedr fremtidig organisering av Norsk Spaniel Klub. Viser til NSKs lover §17 “Avdelingene
er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bostedstristrikenes
avdelinger dersom en slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig
kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare
ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog
uten stemmerett.”
Etter RS ble det laget et forslag til geografisk inndeling for medlemmene uten avdeling.
Forslag 1:
Medlemmer i NSK skal selv bestemme hvilken avdeling de ønsker å tilhøre.
Begrunnelse:
I forbindelse med den forestående kommunesammenslåing i Norge, der bl.a. allerede i 2020 slåes
kommuner tilhørende Vestfold til Buskerud, så synes den geografiske modellen som noe utgått på
dato. Det er allerede avdelinger som har spesialisert seg på ulike aktiviteter, for eksempel jakt,
blodspor, agility, utstilling osv. Det bør etterstrebes en organisering som er bygget på en demokratisk
modell der medlemmer kan selv velge hvilken avdeling de ønsker å tilhøre ut i fra interesse og
nærhet til bosted.

21

Norsk Spaniel Klub
Representantskapet 2017
Forslag 1.2:
Medlemmer i NSK kan selv bestemme hvilken avdeling de ønsker å tilhøre når de ikke har en egen
aktiv lokal avdeling.
Buskerud-avdelingen har i lengre tid vært inaktiv, og dermed har Buskerud-medlemmer blitt
“tvangsplassert” i en annen avdeling. Flere medlemmer har ytret misnøye med denne plasseringen,
da det er tydelig at flere andre nærliggende avdelinger har fokus på forskjellige aktiviteter og temaer.
Kommentar fra hovedstyret:
Saken er sendt tilbake til avdelingen for presisering i forhold til NSKs Lover.
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5 Budsjett

BUDSJETTOPPSTILLING
Budsjettet for 2017 er utarbeidet på bakgrunn av regnskapet for 2016.
Avsatt til ny web-side: kr 50 000
Det må av representanskapet drøftes om vi skal engasjere revisor med tanke på
momskompensasjon.
2018-budsjettet vil være en direkte videreføring av 2017-budsjettet.
Budsjett for 2017 videreføres i 2018.

5.1 Medlemskontingent
Det foreslås ingen økning i medlemskontingenten for 2018.
6 Valg
Valgkomiteens innstilling ettersendes.
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