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påmeldt, skal denne ha overlevert papirene. 
 Dersom avdeling ikke stiller med samtlige av sine tillatte representanter, må det gis 
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REPRESENTANTSKAPET 2015 

Verv / Avdeling Representant 
Vararepresentant 
(ikke personlig) 

Ordfører Snorre Aslaksen  

Varaordfører Rigmor Schau 

Østfold 

Vibeke Kvisler 

Tom Lassen  

Hanne Balken 

Jorunn Øwre 

Nina Johnsrød 

Malin Jevne 

Oslo/Akershus 

Stian Kirkeberg 

Monica Verås  

Ellen Jemtegaard  

Marte Bleka 

Christina Gøytil 

John Arne Johnsen 

 
Ingen valgte representanter  

Vestfold 

Marianne Ullebø 

Linda Geller 

Nina Anthonisen 

Marit Lian 
Morten Asplin 
 

Telemark 

Svein Clausen  

Willy Sjøstrøm 

Hans Arne Paulsen 

June Olsen  

Oda Axelsen Bondal 

Anne Lise Nystrand 

Agder 
Inge Bergland 

Anne Lill Brandsvoll 

Jørgen Strand 

Helge Eidså 

Rogaland 

Eva Bjelland  

Tor Magne Gramstad 

Ketil Simonsen 

Aina Sunde Dahl 

Bente Duckett 

Hordaland  

Else K. Grindheim 

Ann Karin Monsen 

May Britt Kjellevold 

Elin Tangs  

Hilde Kristin Rongved 
Brunsvik 

Møre og Romsdal  
Heidi Ødegård Linda 
Haugen Haukaas 

 

Sogn og Fjordane 
 Inger Handegård 

Elin Anita Gjerde  

Laila Røneid 

Hilde Rotihaug  

Trøndelag 

Vidar Sagmyr  
Hege Sagmyr 
Tone Gausdal 

Ida Vikaune 

Nord 
Merete Knutssøn 
Siri Sundsfjord  

Trond Altmann-Pettersen  
Per J Nordstrand  

Hovedstyret 

Kari Knudsen 

Karl Eddie Berge 

Inger C Neset  

Ronny Bekkevold 

Inviterte deltakere Jaktkomiteen, repr. fra avls og sunnhetsutvalget.  
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1 Ordførernes rapport vedrørende Hovedstyret disposisjoner  
2014 - endret i versj.2 
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  22.02.2015 
 
Snorre Aslaksen (Sign)    Rigmor Schau (Sign)    
 
Ordfører       Varaordfører 
 

2 Styrets årsmelding 2014 

2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 
 

HOVEDSTYRET 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
1.varamedlem  
2.varamedlem 

Kari Knudsen 
Karl-Eddie Berge 
Inger C. Neset 
Ronny Bekkevold 
Vanja Sliwa 
Mette Bruun Evensen 
Hans Arne Paulsen 

REPRESENTANT- 

SKAPETS 
ORGANER 

Representantskapets ordfører Snorre Aslaksen  

Representantskapets 
varaordfører 

Rigmor Schau 

Valgkomité 
Nina Johnsrød (leder) 
Else Grindeheim  
Solveig Holth 

Ordensutvalget 
Torill Waldeland  (leder)                       
Heidi Fosberg  
Mona Klypen 

Revisor 
Utføres av regnskapsfører Lierfoss 
regnskap  

HOVEDSTYRETS 
ORGANER og 
FUNKSJONS-
FORDELINGER 

Avls- og Sunnhetsutvalget 
(ASU) 

Vibeke Paulsen,  
Else Grindeheim  
Eva Tønnessen 
HS -leder 

Hovedstyrets utstillingskomité 
Kari Knutsen (leder), 
Solveig Holth,  
Mette B. Evensen 

Jaktkomiteen (JK) 

Knut Framstad    (leder)                               
Arild Stenbråten 
Anders Bruvoll 
Tor Magne Gramstad 

Brukshundkomiteen (BK) 
Inger Handegård    (leder)                         
Ellen Getz Wold 
Wenche Randi Krogstad 

Fagkomité Utstilling 
Stig A Kjellevold,  
Vibeke Paulsen 

NSKs repr.  
Jakthunddivisjonen 

Kari Knudsen 

Våre Spaniels (VS), redaktør Nina Johnsrød  
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Webmaster / Internettansvarlig 
Hans Arne Paulsen 

Klubbadresse og arkiv Inger C. Neset 

Medlemsregister Ronny Bekkevold 

Valpeformidling, 
administrering 

Webmaster & Leder HS 

Medlemsbutikk  Halvor Støylen 

Regnskapsfører Lierfoss regnskap AS 

Årets spaniels, bruks Ellen G. Wold 

Årets spaniel, utstilling Solveig Holth 

 

2.2 Hovedstyrets arbeidsform  

Hovedstyret (HS) har hatt 7 styremøter derav 5 telefonmøter, samt e-postkontakt.  
Det har vært opprettet et arbeidsutvalg (AU) bestående av Kari Knudsen, Karl-Eddie Berge og 
Inger C. Neset. AU har håndtert en del løpende saker gjennom hele perioden. Hovedstyret har 
benyttet e-post både som informasjonskanal og ved avklaring av løpende saker mellom 
møtene.   
HS-møtene er blitt avholdt på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen. Dette er valgt for å spare 
reisetid for de som kommer med fly. Hovedstyret har i perioden gjennomført møter med blant 
annet vår egen jaktkomite. Hovedstyret har i 2013 og 2014 håndhevet Hovedstyrets ansvar i 
forhold til godkjenning av dommere. Det har vært et krevende sak. 
 

Leder representerer NSK i Jakthunddivisjonen.  (se punkt om NKKs Jakthunddivisjon) 
 
I 2014 har Norsk Kennel Klubb (NKK) gjennomført både et ekstraordinært 
Representantskapsmøte i april og Representantskapsmøte i november. På møtet i april 
representerte Anne Buvik og Kari Knudsen NSK. På RS i november var klubbens 
representanter Kari Knudsen og Karl Eddie Berge. 
 

2.3 Representasjon – - endret i versj.2 

Knut Framstad har hatt vervet som NKKs representant i FCI-komiteen for spaniels. FCI-
komiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med spaniels samt 
avholdelse av mesterskapsprøver for spaniels. Kari G. Hansen sitter i NKKs sunnhetsutvalg. 
Stig Arne Kjellevold sitter i NKKs utstillingskomite. Anne Buvik sitter i NKKs 
dommerutdanninsgkomité. 
 

2.4  Ordensutvalget 

Ordensutvalget har i 2014 bestått av: Torill Waldeland (leder), Geir Aronsen og Mona Klypen. 
Ordensutvalget innstilte i 2014 Inger Handegård som æresmedlem. 
 

2.5 Medlemsbutikken / Premiebutikken 

Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken. Omsetningen har vært god.  
Medlemsbutikken selger profilartikler, rasekompendier, premiekort og kritikkskjema til 
Jaktanleggsprøver og Jaktprøver. Det er fortsatt en liten beholdning av Spanielboken. 
Halvor Støylen har også ansvar for å formidle avdelingenes rosettbestillinger til 
Rosettfabrikken. Hovedstyret har hatt ansvar for å ta imot bestillinger på det nye 
frokostserviset. Det vil i 2015 også legges til Medlemsbutikken. 
 
Takk til Halvor Støylen for at vi har en velfungerende medlemsbutikk 
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2.6 Valpeformidlingen 

Oversikt valpeformidling 2014 

 

Rase 
Kull Kull 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 
13 14 

AMC 4 5 1 1 2     1             

Clumber 2 1     1                   

CS 13 19 1 3 2 2 3 2 4   1     1 

ESS 33 18 1   4 1 4 2 1 1 2   1 1 

Field  0 0                         

IVS 0 0                         

Sussex 0 1                 1       

WSS 5 3         1   2           

Totalt 70 61                         

 

I skjemaet ovenfor vises fordeling av kull og raser på valpeformidlingen 2014. Det er en liten 
økning i antall kull som formidles gjennom denne tjenesten. HS har en rekke henvendelser på 
telefon/mail fra folk som ønsker å kjøpe valp. Vi henviser konsekvent til våre oppdretterlister og 
valpeformidling.  
 
Hvem som skal ivareta kvalitetssikringen av valpeformidlingen er et gjennomgangstema. Det 
legges nå opp til at ASUs rasekontakter har ansvar for drift og kvalitetssikring av 
valpeformidlingen. Det har vært  utydelighet og noen misforståelser i forhold til kravene for å 
legge ut kull på valpeformidlingen og klubbens avlsanbefalinger. Vi har også erfart at flere av 
våre oppdrettere ikke var kjent med at avlsanbefalingene som ble vedtatt på RS i 2013 
forplikter alle NSK medlemmer. RS 2015 skal behandle overgangen fra avlsanbefalinger til 
avlsretningslinjer samt rutine for håndheving av avlsretningslinjene. Dette er en tydeliggjøring 
som vil forventes å påvirke avlen i positiv retning.  
 

2.7 Registreringstall fra NKK 2014   

Ettersendes 
 
 

2.8  Omplassering av voksne hunder 

Det er ikke mange som benytter seg av tjenesten omplassering av voksne hunder. HS må i 
samarbeid med ASU se på hvordan gjøre denne tjenesten kan gjøres mer tilgjengelig. Vi 
ønsker at omplassering av spaniels skal skje via klubben fremfor Finn.no 
 
 

2.9 Årets-konkurransene  

Solveig Holth og Ellen Getz Wold har også i 2014 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 
allsidighetsspanielen. 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 1/15. Utstillingsresultatene er på 
anmodning fra medlemmene oppdatert kvartalsvis og publisert både i bladet på nettsidene. 
 
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår. Diplomer blir delt 
ut på Hovedutstillingen. 
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2.10  Hovedstyrets medlemskontakt 

Mange, både medlemmer og ikke medlemmer, kontakter HS. Henvendelsene kommer både 
via telefon og på mail. Mange av de som kontakter oss er potensielle valpekjøpere. Andre 
henvender seg for å få råd i forbindelse hundehold og andre igjen ringer fordi de trenger 
veiledning i forbindelse med konflikter med oppdretter. Konflikter med oppdretter handler i stor 
grad om uklare forvertavtaler.  
 
Det er i hovedsak leder og sekretær som har besvart henvendelsene til Hovedstyret. 
 
Ved henvendelser  vedrørende valpekjøp eller anbefalinger av oppdrettere på de forskjellige 
rasene henvises det konsekvent til valpeformidlingen og oppdretterlisten. HS ønsker at flest 
mulig av klubbens oppdrettere er på oppdretterlisten. Oppdretterlisten er både å finne på 
spaniels.org og i Våre Spaniels. I 2014 har vi hatt betydelige problemer med web-løsningen. 
Dette har i stor grad påvirket valpeformidlingen, men det vil bli rettet i løpet av første kvartal 
2015. 
 

2.11 Publikasjoner 

2.11.1 Våre Spaniels 2014 

Våre Spaniels har også i 2014 utkommet med fire utgaver. Bladet trykkes i A-format, 
sideantallet varierer noe fra nummer til nummer. Julenummeret er uten tvil den utgaven med 
høyest sideantall da mange medlemmer har juleannonse.  Redaktør for bladet har vært Nina 
Johnsrød. Mediegrafiker Cathrine Fuglei har hatt ansvar for layout. Trykkeri: Arena Media. 
 
Spaltistene gjør en god jobb og gis kredit for det. 
 
Stofftilgangen er god og mange temaer knyttet til spaniellivet dekkes. En av utfordringen vi står 
overfor er å skape et magasin som har interesse hos hele medlemsmassen. Enkelte deler av 
Våre Spaniels kan være «for intern» og dermed ikke inkluderende for nye medlemmer. Vi må 
ta på alvor at klubbens største rekrutteringspotensiale er blant familiehundeiere.  
 
Opplaget svinger i takt med medlemsantallet, og er i dag oppe i ca. 2000 eksemplarer pr 
utgivelse. Utgivelsen av Våre Spaniels beløper seg til mer enn 40 prosent av Hovedstyrets 
budsjett.  
 
2.11.2 Rasekompendier 

Klubben har nå fire rasekompendier, for amerikansk cocker, cocker spaniel , engelsk springer 
og welsh springer. Det arbeides med å lage rasekompendier for de øvrige rasene. 
Rasekompendiene blir annonsert på spaneils.org og i Våre Spaniels og selges via 
Medlemsbutikken. 
 
2.11.3 Spanielhåndboken 

Det er fortsatt igjen noen eksemplarer av Spanielhåndboken som selges til redusert pris via 
medlemsbutikken. Representantskapet 2015 behandler Hovedstyrets forslag om utgivelse Ny 
Spaniel Håndbok. 
 
2.11.4  Web-siden www.spaniels.org  

Hans Arne Paulsen har vært klubbens web-master. Web-siden har i lengre tid vært en 
utfordring for klubben. Det viser seg at problemene skyldes i hovedsak utdatert programvare 
og en gammel løsning basert på NKK-IT. Hans Arne har brukt mange timer på omleggingen av 
websiden. Han har også gjort en omfattende jobb i forhold til å dokumentere den nye 
løsningen slik at driften av spaniels.org ikke er personavhengig. 
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Klubbens nye hjemmeside ble publisert høsten 2014. I skrivende stund ser det ut til at vi har 
fått en god løsning. Den nye løsningen er også i WordPress og Uniweb er fortsatt vår 
leverandør. Mange av avdelingene har kommet langt i å utvikle avdelingens hjemmesider. Det 
er også opprettet en lukket gruppe for klubbens webmastere på Facebook. 
 
Takk til medlemmer og avdelingsstyrene for tålmodighet. Og takk til Hans Arne for alle timene 
og engasjementet som er lagt ned i opprettelse av ny web-løsning. 
 

2.12  Utstilling 

2.12.1 Utstillingskomiteen - og Hovedutstillingen 2014 

Komiteen for Hovedutstillingen består av Kari Knudsen (leder), Solveig Holth, Mette Bruun 
Evensen og Lisbeth Sandlund. 
 
Tradisjonen tro blir Hovedutstillingen arrangert den siste helgen i mai. Avdeling Vestfold er 
tekniske arrangør og utstillingen lokalisert til Gunnarsbøparken, Tønsberg. Dette er en flott 
ramme for Hovedutstillingen, Dessverre mister vi noe av den sosiale rammen som vi hadde da 
Hovedutstillingshelgen var lokalisert til ett hotell. 
 
Antall påmeldte til Hovedutstillingen: 122 
Dommere: Christina Daniels og Petr Studenik. 
 
Gjennomføring av utstillingen gikk veldig bra. Avdeling Vestfold er en utmerket 
samarbeidspartner. Nytt av året var det at diplomene til mestvinnende ble delt ut i forbindelse 
med BIS-finalen lørdag. For å skape Hovedutstillingen til en fest ble det servert felles lunsj noe 
som ble en suksess. Det ble også arrangert Barn og Hund.  
 
2.12.2 Planlegging av spanielutstilling i forbindelse med EDS 

Lørdag 5.september 2015 arrangerer Norsk Spaniel Klub utstilling for spanielrasene. 
Utstillingen er lokalisert til Letohallen som vi deler med Norsk Retriverklubb. 
 
2.12.3 Årsberetning FagKomité Utstilling (FKU) 2014 

FKU har i 2014 bestått av Stig Arne Kjellevold (leder) og Vibeke Paulsen. Komiteen utfører sitt 
arbeid kun via telefon og mail, og har således ikke møter. 
 
Utstillingssøknader 
Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2016 og kom med innstilling til HS. 
Antall utstillinger for 2016 ligger på 48, noe som er tilsvarende antall som de siste fem årene. 
Noen mindre justeringer på arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk 
spredning og skjerming av avdelingenes egne utstillinger. Vi forsøker også å følge opp 
klubbenes dommervalg, og gir generelle retningslinjer for hva NSK ønsker når det gjelder valg 
av dommere for spaniels. Et problem er at det er stor utskiftning i de ulike utstillingskomiteer, 
og mange er uprofesjonelle med henblikk på utsending av søknader etc. Dette gjør det 
vanskelig å få oversikten i tide. Vi ser på jobben med å tildele arrangører deltagelse for våre 
raser som et kynologisk ansvar, og dommervalg er av stor betydning for ivaretagelse av 
rasetype.  Det finnes et vell av dommere fra fjern og nær som er autorisert for å dømme våre 
raser, men erfaringsmessig, er det dommere med bakgrunn fra spanielrasene, eller i det 
minste fra gruppe 8, som i hovedsak synes best i stand til å tilfredsstille våre krav. Generelt 
kan vi si at det foretrekkes dommere fra Norden eller Storbritannia, land som over tid har hatt 
høy kvalitet på våre raser. 
Vi ser også med uro på NKKs avgjørelse om ”fullcerting” fra 01.01.2015, og er skeptisk til 
hvilke konsekvenser dette kan få. 
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Dommerutdanning 
Vibeke Paulsen, som er fra ”egne rekker”, er autorisert på samtlige spanielraser. Jan Hereid 
med bakgrunn fra welsh springer er autorisert på sin egen rase samt engelsk springer spaniel. 
Sven Slettedal, oppdretter av labrador retriever, er også autorisert for flere spanielraser.  
Avdelingene oppfordres til å benytte seg av nyautoriserte dommere, slik at disse kan få 
erfaring og komme i gang med sin dommergjerning på våre raser. 
Vi ønsker oss fortsatt flere kandidater fra egne rekker. Se www.nkk.no for detaljinformasjon om 
dommerutdanning. 
 
Bruk av engelske dommere 
Rutinene for godkjenning fungerer tilfredsstillende. Fagkomité utstilling står gjerne til tjeneste 
for avdelingene for veiledning med hensyn til dommervalg og oppfordrer til bruk av dommere 
fra rasenes hjemland. 
 
Dommere til NKKs utstillinger 
Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillinger om spanielspesialister. Mange av våre ønsker 
er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og enkeltpersoner om å komme med 
forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere som har flere raser, slik at de kan 
dømme to dager. Forslag på dommere utenfor FCI-systemet (dvs. engelske, australske eller 
amerikanske) må inneholde kontaktinformasjon og oversikt over hvilke raser dommeren 
dømmer. 
 
Konklusjon 
FKU har en grei arbeidsform og alle saker tas fortløpende unna. Vi har et utmerket samarbeid 
med HS og har løst oppgaver i fellesskap.  
 
 

2.13 Avls- og SunnhetsUtvalget (ASU) 2014 

 
Det er i 2014 gjort en reorganisering av ASU.  
Utvalget består nå av 3 medlemmer samt HS-leder. ASUs medlemmer: Vibeke Paulsen, Else 
Grindheim, Eva Tønnesen og Kari Knudsen (HS-leder). For å ivareta nærheten og kontakten 
med rasene opprettes rasekontakter. Disse skal være saksbehandlere og konsulenter for ASU 
samt ha ansvar for valpeformidlingen. Rasekontaktene skal være på plass i løpet av første 
kvartal 2015. 
 
Det nye ASU hadde i 2014 to møter hvor tema i stor grad var konstituering av utvalget samt 
”ansettelse av rasekontakter”.  
 
2.13.1 Rasespesifikke AvlsStrategier (RAS) 

Alle raseklubber i Norge ble pålagt av NKK å utarbeide RAS-dokumenter. HS har tatt 
hovedansvaret og dokumenter for de fire store ble levert inn i henhold til tidsfristen. 
Tilbakemeldinger fra NKK på de innleverte dokumentene medførte noen mindre endringer. 
RAS-dokument for clumber spaniel ble levert høsten 2014. Det jobbes videre med å få på 
plass RAS-dokumenter for de øvrige rasene. 
 
2.13.2 Helseundersøkelsen 

Helseundersøkelsen, som er en nettbasert spørreundersøkelse, gjennomføres av Norges 
Veterinærhøyskole ved Frode Lingaas. Helseundersøkelsen ble lansert høsten 2013. Til tross 
for gjentatte oppfordringer både i Våre Spaniels, på spaniels.org og på Facebook har 
svarprosenten vært lav. Resultatene av Helseundersøkelsen er tema på Helseseminaret 
22.mars. 
 

http://www.nkk.no/
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2.14 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2014 

 
Komiteen har i denne perioden bestått av 
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane) 
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus) 
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag) 
 
Dette er gjort i 2014 frem til skriving av årsrapport ved utgangen av januar 2015: 
 
Kontakt med NBF + revidering av regelverk NBF-prøver: 
Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) startet å revidere sitt regelverk for brukshundprøver – 
nordisk program. BK har tidligere sendt inn forslag om godkjent JAL som «kjent mental status» 
for å få delta på deres brukshundprøver og måling av skulderhøyde på hundene isteden for 
tidligere regler som fulgte rasenes idealhøyde. Dette har betydning for hvor høyt hinderet skal 
være og hvor tung apporten skal være og er spesielt viktig for engelsk springer spaniel som 
alle ble plassert i høyeste klasse. Nytt regelverk for brukshundprøver blir gjeldende fom 2015. 
Alle punktene som NSK-BK ønsket å endre er innarbeidet i det nye regelverket. 
 
Revidering av regelverk for ettersøksprøver: 
BK er høringsinnstans. BK har kontaktet alle ettersøksdommere med tilknytting til NSK samt 
alle avdelingene og har gitt dem mulighet til å uttale seg og å komme med innspill. Alle 
innspillene ble samlet, vurdert og et samlet høringssvar ble sendt NKK. Vi vet enda ikke 
hvordan det nye regelverket blir og når det skal begynne å gjelde, men det er sagt at det skal 
være fom 2015. 
 
Forslag til innføring av årets rallylydighetsspaniel: 
Rallylydighet ble offisiell sport fra og med 2013 og mange spaniels startet på prøver allerede 
dette første året. Med bakgrunn i dette har BK kommet med innspill til HS og fått aksept for at 
også rallylydighet skal få sin årsbeste-liste og det blir kåret Årets rallylydighetsspaniel fra og 
med 2014. Rallylydighetsresultater skal også telle til årets mestvinnende allsidighetsspaniel. 
Tiltaket ble en suksess da det ble sendt inn resultater på hele 22 ulike spaniels! 
 
Bruksaktiviteten blant medlemmene - Årets mestvinnende brukshunder 
Utkast til endrede statutter ble vedtatt av BK og sendt over til HS for vedtak. HS ville ha flere 
endringer og sendte utkast til endrede statutter ut på høring til avdelingene. HS gjorde vedtak 
om endelige statutter.  
 
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 på. BK oppfordrer derfor alle 
medlemmer til å sende inn resultatene sine, uansett resultat, slik at vi kan dokumentere den 
store bredden i klubben. Vi vet om flere som dessverre ikke sender inn sine resultater, dette 
gjelder også hunder med mange gode resultater. 
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Oversikt over innsendte bruksresultater fra og med 2003. Blodspor er fremdeles den aktiviteten som 
har flest deltakere. Nr. 2 er rallylydighet, nr. 3 er lydighet. Det er gledelig at så mange spaniels også kan 
fremvise stor allsidighet (deltatt på minst to bruksgrener). 

 
En annen måte å se aktivitetene på er å se på championatregistreringen til NKK og på listen 

over opprykk til NBF. NKK’s liste over championater kommer så sent, at det er tallene fra 2013 

som er vist her: 

Nye brukschampions 2013: 

Blodspor (NVCH): 18 spaniels oppnådde denne tittelen i 2013 – av disse var 13 norskeide. 1 

amerikaner, 6 cockere (3 norskeide), 10 springere (9 norskeide) og 1 welsh. I tillegg fikk en 

norskeid cocker tittelen Nordisk VCH. Det er ikke registrert champions innen andre grener som 

vi kan se. 

Nye brukschampions 2014: 

NKK har ikke lagt ut sin championatoversikt ennå, men vi kan gledelig gratulere en av 

klubbens medlemmer med klubbens første rallylydighetschampionat! 

NBF- opprykk (brukshund – nordisk program): 

 2013 2014 

Til B-spor 2 springere  

Til C-rundering 1 springer  

Til C-spor 1 welsh og 2 springere 1 springer 

 
Det har vært en fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels. Alle sider leveres 
ferdig montert til redaktør. Det har vært ulike artikler som informasjon om de ulike 
bruksgrenene, rallylydighet, hva en fører betyr for hunden på en lydighetsprøve, apporttrening, 
innkalling for unghunder, søksarbeid med spaniels, ny valp – hva bør en tenke på, boktips, 
samt reportasjer og resultater fra spaniels som konkurrerer aktivt på ulike bruksområder m.m. 
Tilbakemeldinger fra medlemmene tyder på at spalta blir satt stor pris på. 
 
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org 
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Det har vært en relativ hyppig oppdatering av BK’s sider. Unntaket er den tiden hjemmesiden 
var ute av drift. Det er lagt ut informasjon om arrangement, resultater fra NM, skjemaer og 
resultatlister for årets mestvinnende, høringer osv.  
 
NSK på facebook 
Det har vært hyppige oppdateringer og resultater, linker til nye regelverk osv. blir lagt ut. Det er 
også en billedserie som viser hva en spaniel kan brukes til (ennå uferdig) 
 
Regnskap 2014 
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2014. 
 
Mål og planer for 2015: 
Brukshundkomiteen tar med friskt mot fatt på et nytt arbeidsår og oppgaver som venter på oss 
i 2015! 
 
Vi har som plan å videreføre arbeidet fra 2014 og ser med spenning på innføring av 
mellomtitler i både agility, lydighet og rallylydighet. BK tror dette kan gi økt inspirasjon til 
klubbens medlemmer som føler at det er for lang vei frem å klare et championat. 
BK har et ønske om å få mere fagstoff – stoff om trening av brukshunder til glede for mange 
medlemmer - inn i Våre Spaniels og oppfordrer med dette medlemmene til å sende slike 
fagartikler inn til brukshund. 
 
Budsjett: Ingen planlagde utgiftsposter ut over diplomer til årets mestvinnende. 
 

2.15 Årsrapport 2014 og handlingsplan 2015 for JaktKomiteen (JK).  

 
 Året 2014 har JK bestått av:  

 Knut Framstad (leder) 

 Anders Brunvoll  

 Tor Magne Gramstad  

 Arild Stenbråten 
 
Etter to hektiske år for JK i 2012-2013 med revisjon og iverksetting av nytt jaktprøveregelverk 
for spaniels, dommerkonferanse, utarbeidelse av veiledningsdokument for Jaktanleggsprøve- 
og Jaktprøvedommere, ”Råd og anvisninger for arrangører av jaktprøver”, nytt 
dommerkritikkskjema for den nye Jaktanleggsprøven, mv, kan 2014 karakteriseres som et 
mellomår med forberedelse til mer omfattende aktivitet i 2015. 
 
Gjennomførte aktiviteter i 2014 

 JK hadde fire møter i 2014 

 Integrert NKKs nye Fellesbestemmelser i spanielregelverket. Samtaler med NKK 

 Planlagt revisjon av JKs mandat. Drøftes med HS i 2015 

 HS ga JK oppgaven å fungere som NSKs Dommerutdanningsutvalg   

 Behandlet dommerautorisasjonssak på forespørsel fra HS 

 Etter oppfordring fra NKK og NSKs HS, startet gjennomgang av kapitlet om 
dommerautorisasjon i jaktprøveregelverket 

 Planlagt hvordan JK kan informere og involvere avdelinger og jakt- og prøveinteresserte 
bedre  

 Planlagt gjennomgang og revisjon av jakt- og prøvestoffet på spaniels.org 

 Diskutert utvidelse av JK med ett medlem. Forslag fremmes for HS på nyåret 2015 

 Gjennomgang av høstens prøver; steder og datoer, dommervalg 

 Delt ut JKs æresbevisning; årets Rookie; vinner Hans T. Gaarder 
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 Leder JK sitter som FCI-representant for spaniels FCI. I denne funksjonen var han til stede 
på FCI Europacup i Belgia. Arrangementet ble presentert i en artikkel i Våre Spaniels 

 
Noen utvalgte aktiviteter fra JKs handlingsplan for 2015 

 Foreslå endringer i JKs mandat overfor HS 

 Foreslå utvidelse av JK med ett medlem til fem medlemmer 

 Fullføre gjennomgang og revisjon av kapitlet om dommerautorisasjon i jaktprøveregelverket 

 Gjennomføre revisjon av Jaktprøveregelverket for spaniels. Nytt regelverk, inkludert nytt 
dommerautorisasjonskapittel, skal være gyldig fra 1.1.2016.  

 I 2015 vil veiledningsdokumentet for prøvedommere og Råd og anvisninger for 
prøvearrangører bli revidert i samsvar med ny revisjon av prøveregelverket  

 JK planlegger dommerkonferanse i 2016 

 Utarbeide en treårig dommerutdanningsplan for NSKs JAL- og Jaktprøvedommere 

 Gjennomføre klubbens første Norgesmesterskap i Rogaland i samarbeid med NSK avd. 
Rogaland 

 Oppdatere jakt- og prøvekapitlet på spaniels.org.  Legge ut JKs mandat. Få inn 
veiledningsdokumenter, Råd og anvisninger mv. Etablere egen side på spaniels.org med 
info fra JK. Legge ut møtereferater mv. Oppgi kontaktinfo for JKs medlemmer. 

 Etablere et forum for avdelingenes jaktkontakter. Første samling i mai 2015 

 Utvikle konstruktivt samarbeid med den nye jaktspanielklubben, JSK 
 

På vegne av JK 2014 
                                               Knut Framstad 

Sign. 
Leder 

2.16 Jakthunddivisjonen 

 
2.16.1 Årsberetning for Jakthunddivisjonen for 2014 

Organisering: 
Jakthund-divisjonen (JD) er en uforpliktende sammenslutning mellom klubber og forbund med 
jakthundinteresser for å ivareta fellesinteressene til jakthundsektoren. Generelle hundesaker 
ivaretas av NKK. I dag representerer JD et stemmeantall som er litt under halvparten av det 
som vanligvis møter av NKK’s medlemmer på NKK-RS og har dermed stor påvirkningskraft, 
spesielt på representantskapsmøtet. 
 
Divisjonen er organisert med en LEDER, et fast ARBEIDSUTVALG (AU) som består av leder 
og 1-2 medlemmer. Beslutninger fattes i en ledergruppe bestående av lederne eller oppnevnte 
representanter for divisjonens medlemsorganisasjoner. STYRINGSGRUPPEN treffer 
beslutninger basert på ett forbund/klubb en stemme.  
 
Påvirkningsmuligheter mot NKK sentralt: 
HS besluttet i august 2008 at det skulle opprettes en NKK Jakthundkomite (NJK). 
Jakthundkomiteen i NKK er NKKs verktøy for håndtering av beslutninger innen 
jakthundrelaterte saker som jaktprøveregler, dommerutdannelse og finansiering, 
jakthundinstruktører  osv. NJK og JD er helt uavhengige av hverandre. NJKs medlemmer skal 
komme fra jakthundgruppene samt NKK HS. NKK oppnevner IKKE medlemmer ut over styrets 
representant. 
 
I det videre følger en årsberetning som viser både medlemmer og hva divisjonen har arbeidet 
med i 2014. 
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2.16.2 Jakthunddivisjonen – beretning for året 2014  

 
Jakthunddivisjon (JD ) har som medlemmer, som tidligere: 

- Norske Elghundklubbers Forbund 
- Norske Harehundklubbers Forbund 
- Fuglehundklubbenes Forbund 
- Norsk Retrieverklubb 
- Norske Dachshundklubbers Forbund 
- Norsk Spaniel Klub 
- Norsk Bassethundklubb 
- Norsk spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets 

 
 
Marte Ottesen ledet Arbeidsutvalget i JD frem til våren 2014 når hun trakk seg grunnet 
sykdom. Trine Melheim fra FKF steppet da inn. Medlemmer i arbeidsgruppen har vært Kjell 
Enberget.  
Styringsgruppen har vært ledet av Erik Bostad. I 2014 har det vært avholdt 1 
styringsgruppemøte ved hjelp av telefonmøte, samt 3 fysiske møter, 2 av dem i forkant av 
ekstraordinært RS og RS. 
 
Det har vært begrenset aktivitet i 2014.  
 
Følgende møter har blitt avholdet for medlemmene i styringsgruppa: 
 

 Årsmøte på Gardermoen (28.1) 

 Formøte før ekstraordinært RS i NKK 

 Telefonmøte om saker til NKK RS (16.10) 

 Formøte dagen før NKK RS (7.11.14) 
 
Styringsgruppen utnevner en leder for JD som har som ansvar å gjennomføre saker besluttet i 
styringsgruppen.  
 
Divisjonen har lagt ned arbeid i å finne gode kandidater til ulike roller i NKK-HS og komiteer. 
De store og prinsipielle saker det har vært grunn til å ta opp mot NKK systemet er nå tatt opp. 
Hovedjobben blir nå å følge opp de vedtak som er gjort. Den vedtatte IT satsingen er særlig 
viktig, så også at det arbeides i samsvar med den vedtatte strategien. 
 
JD blir nå betraktet som en forutsigbar og pålitelig aktør, og blir tatt hensyn til, spesielt i 
forbindelse med gjennomføring av NKK RS. Det legges stor vekt på å fremstå som ryddig og 
forutsigbar på selve NKK RS, saker kommenteres normalt kun dersom det ønskes konkrete 
endringer. De saker vi ønsket vedtatt/valgt på årets NKK RS ble også vedtatt / valgt.  
 
Følgende saker har vært viet spesiell oppmerksomhet: 

- Høring vedrørende Mandat for NKKs Brukerforum IT (BIT) 
- Høring vedrørende NKKs Ressurskartlegging 
- Høring vedrørende NKKs Strategiplan 
- Forberedelse til NKKs ekstraordinære RS i april 2014 
- Forberedelse til NKKs RS i november 2014 

 
NSK HS-leder har deltatt på formøtet før NKKs Ekstraordinære Representanskapsmøte. Leder 
og nestleder deltok på formøtet for NKKs Representanskapmøte i november 2014. 
 
NKKs JAKTHUNDKOMITE 
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Norsk Spaniel Klub ivaretar representasjonen i NKKs Jakthundkomite sammen med Norsk 
Retrieverklubb. Praksis har vært at representanten utpekes for 2 år av gangen og at 
rulleringen mellom de to klubbene følger dette. I november mottok vi en forespørsel fra 
Jakthundkomiteens leder, Kjell Enberget med spørsmål om vi denne gangen kunne la 
retriverklubbens representant få en ny toårsperiode. Begrunnelsen var behov for kontinuitet. 
Hovedstyret etterkom Jakthundkomiteens ønske. Det er i skrivende stund ikke avklart om vi vil 
gå inn i en ny praksis med 4 årsperioder eller om vi forsetter med toårs intervaller og at NSK 
dermed “får to perioder”. 
 
 

2.17 NKKs Fagkomite for Spaniels (FS) Valg endret i versj.2 

Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Snorre Aslaksen (leder), Knut 
Framstad og Anne Buvik. 

Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2014 og ingen saker er fremstilt av NKK. 
Deltakerne i komiteen skal foreslås for NKK av Norsk Spaniel Klub. Dette håndteres av HS. 
 
 

2.18 Avdelinger og distriktskontakter  

2.18.1 Avdelingene 

Klubben har 11 avdelinger; Oslo/Akershus, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Nord. Avdelingen i Buskerud er 
«fortsatt ute av drift», men det er etablert kontakt med lokale ildsjeler og vi regner med 
revitalisering i løpet av 2015. 
 
2.18.2 Rapporter fra avdelingene 

  Buskerud Vestfold Oslo/Akers Østfold Sogn & fj.  Møre & R. 

Styremøter  
Har ikke 

levert 6 8 2 2 

Komitémøter    1     

Medlemstreff / møte   
 Fellestrenin

g 1 8   

Årsmøtet (deltakere)   14  12 6 5  

Utstilling 1 (deltakere)    104  82 22 32  

Utstilling 2 (deltakere)          

Jaktprøve (deltakere)   20 12     

Apportprøve (deltakere)   26 11 3   

JAL (deltakere)   19 12 8   

Fersksporprøve (deltakere)       7   

Blodsporprøve (deltakere)    29 3 20  

Andre prøver (deltakere)          

Valpeshow (deltakere)    10   3   

Kurs    Div  13  11 1  

Andre arr.         25 

Utsendelse     FB/web 1  1   
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  Nord Trøndelag Hordaland Agder Telemark Rogaland 

Styremøter 8  6   6 2  8 6 

Komitémøter  7   1 2  2  

Medlemstreff / møte  5    9/1  1 46 

Årsmøtet (deltakere) 11    11 6  39 13 

Utstilling 1 (deltakere)   52 76   52 25 83  50 

Utstilling 2 (deltakere)     47  56   

Jaktprøve (deltakere)        16 37 

Apportprøve (deltakere)   6   3  6 8 

JAL (deltakere) 5  12  3  6 7 

Fersksporprøve (deltakere)   3       

Blodsporprøve (deltakere) 17 26  19     

Andre prøver (deltakere)          

Valpeshow (deltakere)  76   13 8 21   

Kurs  6 6 3  1  3 19 

Andre arr.   17  
 Matchshov 

19     

Utsendelse     0  Nei Web/FB  Nei 

                 

 
De fleste avdelingene ser ut til å ha god økonomi. 
 
 

2.19 Økonomi  

2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang. 

Medlemstallet har økt til 2134 i 2014. Av disse er 2035 personer hovedmedlemmer, og antallet 
husstandsmedlemmer er 99. Økningen i 2014 målt mot 2013 har trolig med dato for uttak av 
medlemsantallet å gjøre. Tallene for 2013 er pr. 31.01.2014, mens tallene for 2014 er pr. 
31.12.2014. NKK har i 2014 endret betalingsfrist for medlemskontingenten og NSK valgte å ta 
ut lister etter betalingsfrist i 2014. 
 
Medlemstallet påvirker klubbens inntekter. Organisasjonen baserer driften utelukkende på 
denne inntekten og er avhengige av å opprettholde medlemstallene for å opprettholde dagens 
tjenestenivå. Fokus på kvalitet og tilgjengelighet er viktig og må prege driften i så vel 
avdelinger som i Hovedstyret. Driften av NSK er en "breddeidrett" som fordrer et 
tilfredsstillende tilbud til alle medlemmer uansett aktivitetsnivå.  
 
HS har arbeidet med rydding i medlemslistene gjennom tid, der målet har vært å tilknytte flest 
mulig medlemmer til en avdeling. Det er fremdeles mulig i NKKs system å kjøpe medlemskap 
til NSK uten å definere tilhørighet til avdeling. Derfor kreves det at HS selv jevnlig gjennomgår 
kontroller på egne medlemmers tilhørighet. NSKs Lover fastsetter at avdelingstilhørighet er 
geografisk. 
 
2.19.2 Medlemsutvikling 

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 

Hov. Medlem 2111  2006  1865  2026  2417  2461  2469  1909  2137  1508 2035 

Hus.medlem 169  150  160  141  159  135  133  105  100  101 99 

Totalt 2280  2156  2025  2167  2576  2596  2602  2014  2253  1609 2134 

 
Medlemmer har mulighet til innmelding i NSK via NSKs nettsider.  
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 Vervekampanjen 
Klubben gjennomfører en vervekampanje hvor alle medlemmer oppfordres til å verve nye 
medlemmer. Vervebrosjyren er sendt ut til klubbens oppdrettere samt til avdelingene. Målet for 
kampanjen er en medlemsvekst på 250 medlemmer. Medlemsveksten er avhengig både av at 
vi får nye medlemmer samt at vi beholder eksisterende medlemmer. I 2015 vil HS legge opp til 

økonomisk kompensasjon til de avdelinger som arrangerer medlemsvennlige aktiviteter. 
 
Klubben har 9 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-
Larsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen, Terje Johnsen og Inger 
Handegård. 
 

 
 

2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis  

  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Østfold 124 123 114 111 123 99 119 130 149 147 150 130 146 145 

Oslo/Akershus 616 630 594 651 634 602 548 591 693 684 715 567 637 643 

Hedmark 56 63 55 62 56 56 51 76 91 104 108 74 81 67 

Oppland 58 53 41 47 57 53 49 36 38 34 31 19 21 22 

Buskerud 142 130 131 132 151 135 123 130 156 139 134 109 116 101 

Vestfold 196 194 201 217 214 187 151 150 172 163 161 131 137 122 

Telemark 115 123 105 121 131 128 155 167 226 256 257 158 169 140 

Agder 108 97 79 85 103 86 85 106 101 115 92 74 85 71 

Rogaland 165 180 153 159 164 157 147 142 150 179 177 117 131 129 

Hordaland 224 224 208 215 203 183 167 215 245 261 260 210 238 216 

Sogn&Fjordane 66 55 45 55 59 49 40 52 62 58 63 48 50 45 
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Møre&Romsdal 64 84 80 84 73 67 60 70 80 83 85 60 72 70 

Trøndelag 124 112 102 112 113 111 112 132 170 187 173 146 164 173 

Nordland 71 65 58 50 65 55 
       

  

Troms 49 59 60 61 65 48 
       

  

Finnmark 17 15 18 19 19 12 11 16 20 17 21 33 34 31 

Uten tilknytning 195 215       64 207 154 223 169 175 138 172 159 

TOTAL 2276 2283 2120 2237 2280 2156 2025 2167 2576 2596 2602 2014 2253 2134 

 
 

2.20 Øvrig PR-arbeid og sosiale medier 

2.20.1 Deltakelse på Dogs4All 

Norsk Spaniel Klub var også i 2014 representert på rasetorget på Dogs4All. Utstillingen gikk i 
over tre dager og standen hadde godt besøk alle dagene. Det er mange seriøse valpekjøpere 
som vurderer spaniel som sin rase. Alle rasene er populære. Vi ser at spesielt mange er 
interessert i Welsh Springer spaniel. Takk til alle medlemmer som bidro til denne vellykkede 
spanielprofilering. 
 
2.20.2 Sosiale medier 

Facebook er også for Norsk Spaniel Klub en viktig arena. De fleste avdelinger samt 
Hovedstyret har egne Facebook-profiler. Stort sett er aktiviteten på Facebook formålstjenlig og 
bidrar til bedre kontakt med og mellom medlemmene. Dessverre opplever vi fra tid til annen at 
FB-samtaler blir overdrevent kritiske og dermed kan bidra til at klubbens tillitsvalgte og frivillige 
mister motivasjon. Det er opprettet en lukket gruppe for avdelingsledere og nestledere samt en 
for web-ansvarlige 
 
 

3 Regnskapet 
 
Saken ettersendes 
 

3.1 Oversikt over kontorutstyr 2014 

 

3.2 Vurdering av driftsåret  

 
Et fulltallig styre ble valgt på RS i 2014. Alle styremedlemmer har deltatt i det fortløpende 
styrearbeidet og vist stort engasjement. Inger C Neset har vært vår gode sekretær og Ronny 
Bekkevold har tatt hånd om medlemsregisteret. Leder har ivaretatt kontakten med avdelingene 
og Hovedstyrets Utvalg og Komiteer. Leder har også ivaretatt kontakten med Solveig Holth og 
Ellen Getz Wold som regner ut Årets mestvinnende.  
 
Samhandlingen med Lierfoss regnskap AS ved Line Sjøli har også i 2014 medført betydelig 
innsats for Hovedstyret. Overgangen til en registrert regnskapsfører betyr nye rutiner og krav. 

3.1.1.1.1.1.1.1 Benevnelse Anskaffelses-tidspunkt Anskaffelses-kostnad 
Status 

(kassert el.l.) 
P.t. i bruk 
hos / av 

På lager 

Pc  ASUS 2014 3000,00 I bruk Kari Knudsen  



Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015 SIDE  20 

2014 har vært et godt år for Norsk Spaniel Klub. Hovedstyret har jobbet aktivt for bedre 
kommunikasjon både i forhold til avdelingene og medlemmene. Vi føler at dette har vært 
vellykket. Dessverre har ikke klubbens hjemmeside fungert optimalt, men i skrivende stund ser 
dette ut til å bedre seg. 
 
I oktober var avdelingens ledere og nestledere samt Hovedstyret samlet til organisasjonskurs 
med organisasjonssjef i NKK Øystein Eikeseth. Dette var svært nyttig og ga oss en felles 
plattform for videre jobbing i organisasjonen Norsk Spaniel Klub 
 
Vi kan være stolte av avdelingene våre. Avdelingsstyrene og medlemmer gjør en fantastisk 
jobb. Avdelingene er veldrevne enheter som gjennomfører både terminfestede og ikke 
terminfestede arrangement. Så å si alle avdelinger gjennomførte minst en utstilling og mange 
arrangerte også enten Jaktanleggsprøve, Apportprøve eller Jaktprøve. Avdelingene har 
gjennomgående god økonomi. Avdelingen i Buskerud er fortsatt inaktiv, men vi har stor tro på 
en revitalisering i løpet av 2015. Det er søkt utstilling i Buskerud for 2016. Det virker også som 
at den negative trenden når det gjelder rekruttering av kandidater til alle verv i klubben er 
endret.  
 
Antallet medlemmer er så å si uendret i forhold til 2013, men tendensen de siste årene har 
vært en reduksjon i medlemsmassen. Vi har vervekampanje som har til mål å rekruttere 250 
nye medlemmer i løpet av 2015. Rekrutteringskampanjen involverer alle klubbens medlemmer 
og vi håper målet blir nådd. Kampanjen skal revitaliseres i andre kvartal 2015. Klubbens 
største rekrutteringspotensiale er uten tvil familiehundeierne og vi må legge til rette aktiviteter 
for denne målgruppen. 
 
Vi har tæret på egenkapitalen. Det har sammenheng med kostnader knyttet til avslutning av 
Trinn 2 Instruktørkurset, avskrivning av utestående fordringer til avdelingene samt høyere 
kostnader til regnskapsfører enn budsjettert. 
 
Hovedstyret ser fram til å ta fatt på veien videre og ta tak i de utfordringene vi må løse for å 
bringe Norsk Spaniel Klub videre. Det er vel ingen tvil om at alt ligger til rette for at klubben vår 
fortsatt skal være en viktig aktør i Hunde-Norge. Men, skal vi lykkes i å skape medlemsvekst 
må vi skape begeistring. Det vil i praksis si at vi må fokusere på det positive og se mulighetene 
fremfor begrensningen. Vi må også skape ulike arenaer der klubbens medlemmer kan møtes 
og gjøre aktiviteter. Møteplassene må være tilgjengelige og inkluderende og ha rom både for 
familiehunden og de som ønsker å perfeksjonere seg. 
 

 
for Hovedstyret,  

Kari Knudsen leder (sign)  
Setskog 18. februar 2015 

 

 

4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller 
medlem av Representantskapet 

 
4.1  Behandling av nye lover 

Fremmet av Hovedstyret 
Norsk Spaniel Klubs lover er tilpasset Norsk Kennel Klubs Lovmal. 
Arbeidet  er utført av Per Løkken og Snorre Aslaksen. 
 
RS 2015 må gjennomgå lovene og gi sin tilslutning til de nye lovene. 



Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015 SIDE  21 

I dag er frist for innsending av saker satt til 1.mars samme frist som avdelingenes årsmøte. 
Årsmøtene velger RS-representanter. RS har de siste årene vært avholdt i slutten av mars, 
fordi det passer godt til klubbens andre aktiviteter. Dagens 4 ukers frist for utsendelse av 
innkalling fastsatt i lovene er derfor vanskelig  å oppfylle. HS foreslår av den grunn å endre 
fristen til senest 14 dager før RS.  

 
Forslag til vedtak 1  
Frist for utsendelse av innkalling til representantskapet med saksdokumenter endres fra 4 uker 
til 14 dager før representantskapet avholdes. Ny tekst i paragraf §3-3 Innkalling blir etter 
vedtatte endring slik (endring er uthevet)  

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mai på sted og tid som fastsettes av Hovedstyret. 

Dato for Representantskapsmøte skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinært representantskapsmøte med minst 14 dagers frist. Innkallingen skal sendes 

medlemmet direkte, enten pr. post, e-post eller i adressert medlemsblad.  

Med innkallelsen skal følge:  

 Dagsorden.  

 Årsberetning.  

 Regnskap med revisors beretning.  

 Budsjett for neste år.  

 Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 

innen 1. mars.  

 Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i 

hende/poststemplet senest innen 1. mars.  

 
Forslag til vedtak 2  
RS 2015 har gjennomgått Norsk Spaniel Klubs reviderte Lover og gir sin tilslutning til de 
framlagte lovene. 
 
 

4.2 Dato for opptelling av medlemmer 

 
Fremmet av avdeling Rogaland 
For beregning av medlemstallet for driftsåret brukes avgrensning pr 31. desember. 

Begrunnelse: Ved gjeldende beregning av medlemstall pr 31. januar fremkommer ukorrekt 
medlemsantall da medlemmer som avsluttet sitt medlemskap i forrige driftsår ikke fremkommer 
i medlemstallet. 

Medlemstall pr avdeling er i henhold til NSK sine lover grunnlag for beregning av antall 
delegater og stemmer pr avdeling. NKK benytter medlemstall pr klubb for å beregne klubbens 
størrelse og stemmeantall. Antall brukes til statistikk og i forbindelse med representanter til 
NKK og NKK-avdelinger sine årsmøter. 

Utvikling av medlemsmassen over tid er informasjon som gir HS, RS og avdelingene 
muligheter til å iverksette tiltak og aktiviteter for å beholde en sunn og god klubb. 

Medlemskontingenten er klubbens hovedinntektskilde. Dermed er korrekt antall betalende 
medlemmer av stor betydning for økonomisk styring og budsjettering. 

Hovedstyret gir sin tilslutning til forslaget fra avdeling Rogaland.  

Forslag til vedtak:  
For beregning av medlemstallet for driftsåret brukes avgrensning pr 31. desember 
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4.3 Forslag om endring av geografiske grenser for NSK-avdelinger 

 
Fremmet av Hovedstyret 
I henhold til RS 2014 skal det utredes mulig endring av geografiske grenser for NSK-
avdelinger. Endringen er tenkt for å ivareta demokratiske rettigheter for medlemmer som er 
bosatt i et fylke uten NSK-avdeling. 
 
Forslag fra avdeling Telemark om utsettelse av saken 
Avd. Telemark syntes at endring av geografiske grenser er på sin plass. Avdeling Telemark 
syntes fristen er noe kort, selv om dette ble tatt opp på RS 2014.  Endring av geografiske 
grenser er noe som vil berøre hele Spaniel-Norge på godt og ondt, men vi har visse 
betenkeligheter selv om dette skal avgjøres på RS hvert år. Prinsipielt er avdeling Telemark pr 
i dag for forslaget.  Vi ber likevel om at forslaget beror til RS 2016.  Slik vi ser det kan det være 
andre som også kan tenke seg å ha sine rettigheter i en annen avdeling en den de pr. i dag 
tilhører geografisk. 
Vi vil derfor fremme følgende forslag til RS 2015. 
Forslag: HS trekker forslaget og fremmer dette i god tid før RS 2016, slik at avdelingene får 
bedre tid på å diskutere saken. 
 
HS støtter ikke forslaget fra avdeling Telemark og opprettholder at saken skal 
behandles på RS 2015. 
 
Saksfremstilling: 
Dagens fylkesinndelinger fungerer godt. Det er bare Hedmark/Oppland som ikke har NSK-
avdeling. I Buskerud har vi pr i dag ikke et styre, men vi planlegger at dette er på plass tidlig i 
2016.  Et viktig anliggende i fjorårets forslag er at alle medlemmer skal ha mulighet til å ivareta 
sine demokratiske rettigheter. Vi mener at en gjennomgang av NSK-geografien ikke er 
nødvendig men at endring av NSKs Lover §4-4  punkt g siste avsnitt vil gi stor fleksibilitet og 
ivareta intensjonen fra fjorårets forslag. 
 
Følgende forslag er sendt avdelingene på høring: 
Forslag 1 

Medlemmer som er bosatt i et fylke hvor det ikke er NSK-avdeling blir fullverdig 
medlem i nærmeste avdeling. Forflytting av medlemmer fra vakante fylker til 
nærmeste avdeling er RS-sak. Ordningen gjelder for ett år av gangen. 
Eksempel: Hedmark/Oppland. Medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland vil få fulle 
demokratiske rettigheter i Oslo/Akershus. Det bør vurderes om den nordligste delen 
av fylket skal tilfalle avdeling Trøndelag. Ordningen må godkjennes av RS årlig. 

 
Dette er det minst radikale forslaget som både ivaretar medlemmers rettigheter og som best vil 
ivareta muligheten for at lokale krefter etablerer en NSK-avdeling i fylket. 
 
Dette formaliseres i NSKs Lover §4-4  punkt g siste avsnitt 
Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I fylker 
hvor det ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-avdeling og 
dermed få fulle demokratiske rettigheter. Overføring av et fylkes medlemmer til en nærmeste 
avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Nærmeste avdeling skal høres. 
 
Forslag 2 

a) Det åpnes for såkalte storavdelinger som innlemmer både den eksisterende avdeling 

samt det vakante fylket (området). Etablering av storavdeling er RS-sak. 

 
Eksempel Hedmark/Oppland: Det opprettes en storavdeling for Oslo/Akershus og 
Hedmark/Oppland. Det bør vurderes om den nordligste delen av fylket skal tilfalle 
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avdeling Trøndelag.  En storavdeling for Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland kan 
ha navnet: NKS storavdeling for Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland eller NSK 
storavdeling Øst. 

 
Dette formaliseres i NSKs Lover §4-4   
Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. Det åpnes 
for at det opprettes såkalte storavdelinger. I henhold til Lovene paragraf 3.4 punkt f) er det RS 
som håndterer opprettelse og nedleggelse av avdelinger.  I praksis vil opprettelse av en 
storavdeling romme både en nedleggelse av eksisterende avdeling og opprettelse av ny 
avdeling. Avdelingens midler videreføres til storavdelingen. Det er bare Hovedstyret i samråd 
med eksisterende avdeling som kan fremme forslag til RS om opprettelse av storavdeling. Den 
nye storavdelingen må ha navn som angir hele det geografiske området avdelingen dekker. 
 
Resultat av høringen 
Tilbakemeldingene viser at de fleste avdelinger kan stille seg bak forslag 1.  
En avdeling foreslår at forslag 1 mykes opp og at medlemmene gis mulighet for å velge 
tilknytning. Det tilbakeviser Hovedstyret og viser NSKs Lover §4-4 hvor det fastsettes at 
medlemmene er tilknyttet den avdeling de geografisk hører til. 
 
Det blir også i ett av høringssvarene hevdet at Forslag 2 er noe redudant da NSKs Lover 
fastslår at det er RS som vedtar opprettelse og nedleggelse av avdelinger. Kanskje er det rett, 
men HS ønsker at lovene skal være tydelige og skissere ulike modeller for organisering av 
NSK-geografien. 
 
Under høringen framkommer det også at to avdelinger ønsker sammenslåing. På bakgrunn av 
dette endrer vi Forslag 2 til å omhandle eventuell sammenslåing av to eller flere avdelinger 
som ønsker det. 
 
På bakgrunn av høringssvar fremmer Hovedstyret forslag om at det gjøres to vedtak i denne 
saken. Vedtak 1 ivaretar medlemmers demokratiske rettigheter i fylker uten NSK-avdeling. 
Vedtak 2 gir mulighet for sammenslåing av to avdelinger til en storavdeling. 
 
Forslag: Medlemmer i vakante fylker gis fulle demokratiske rettigheter i nærmeste 
avdeling 

Medlemmer som er bosatt i et fylke hvor det ikke er NSK-avdeling blir fullverdig 
medlem i nærmeste avdeling. Forflytting av medlemmer fra vakante fylker til 
nærmeste avdeling er RS-sak. Ordningen gjelder for ett år av gangen. 
 
Eksempel: Hedmark/Oppland. Medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland vil få fulle 
demokratiske rettigheter i Oslo/Akershus. Det bør vurderes om den nordligste delen 
av fylket skal tilfalle avdeling Trøndelag. Ordningen må godkjennes av RS årlig. 

 
Dette formaliseres i NSKs Lover §4-4  punkt g siste avsnitt 
Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I fylker 
hvor det ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-avdeling og 
dermed få fulle demokratiske rettigheter. Overføring av et fylkes medlemmer til en nærmeste 
avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Nærmeste avdeling skal høres. 
 
Forslag til vedtak 1 Vakante fylker: 
Følgende endring av NSKs Lover §4-4  punkt g siste avsnitt er vedtatt av RS 2015: 
Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I fylker 
hvor det ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-avdeling og 
dermed få fulle demokratiske rettigheter. Overføring av et fylkes medlemmer til en nærmeste 
avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Nærmeste avdeling skal høres. 
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Forslag: Opprettelse av storavdelinger 

b) Det åpnes for såkalte storavdelinger som kan romme to eller flere eksisterende 

avdelinger. Etablering av storavdeling er RS-sak. 

 
Eksempel: Trøndelag og Møre og Romsdal har ytret ønske om at de to avdelingen 
slås sammen til en storavdeling.  

 
Dette formaliseres i NSKs Lover §4-4 nytt avsnitt punkt b 
Dersom to eller flere avdelinger ønsker å slås sammen til en Storavdeling er dette RS-sak. I 
henhold til Lovene paragraf 3.4 punkt f) er det RS som håndterer opprettelse og nedleggelse 
av avdelinger.  I praksis vil opprettelse av en storavdeling romme både en nedleggelse av 
eksisterende avdelinger og opprettelse av ny avdeling. Avdelingenes midler videreføres til 
storavdelingen. Det er bare Hovedstyret i samråd med aktuelle avdelinger som kan fremme 
forslag til RS om opprettelse av storavdeling. Det må fra begge avdelinger foreligge 
årsmøtevedtak om nedleggelse av avdelingen og opprettelse av storavdeling. Den nye 
storavdelingen må ha navn som angir hele det geografiske området avdelingen dekker. Det 
må på konstituerende årsmøte for storavdelingen vedtas hvor avdeling skal ha sete og hvilke 
komiteer/utvalg som skal ivareta lokale aktiviteter 
 
Forslag til vedtak 2 Storavdelinger: 
Følgende endring av NSKs Lover §4-4 nytt avsnitt punkt b er vedtatt av RS 2015 
Dersom to eller flere avdelinger ønsker å slås sammen til en Storavdeling er dette RS-sak. I 
henhold til Lovene paragraf 3.4 punkt f) er det RS som håndterer opprettelse og nedleggelse 
av avdelinger.  I praksis vil opprettelse av en storavdeling romme både en nedleggelse av 
eksisterende avdelinger og opprettelse av ny avdeling. Avdelingenes midler videreføres til 
storavdelingen. Det er bare Hovedstyret i samråd med aktuelle avdelinger som kan fremme 
forslag til RS om opprettelse av storavdeling. Det må fra begge avdelinger foreligg 
årsmøtevedtak om nedleggelse av avdelingen og opprettelse av storavdeling. Den nye 
storavdelingen må ha navn som angir hele det geografiske området avdelingen dekker. Det 
må på konstituerende årsmøte for storavdelingen vedtas hvor avdeling skal ha sete og hvilke 
komiteer/utvalg som skal ivareta lokale aktiviteter 
 
 

4.4 Æresmedlemmer  

 
Fremmet av avdeling Telemark 
Dagens æresmedlemmer har lite eller ingen kontakt med NSK utenom sine lokale avdelinger. 
Æresmedlemmene er de som opp gjennom tidene har gjort og til dels gjør et godt stykke 
arbeide for NSK.   Disse medlemmene får sin æresbevisning og siden er de mer eller mindre 
glemt.  Får kun sine navn i RS papirene en gang i året.  Avd. Telemark mener 
æresmedlemmene er verdt bedre enn som så.  Vi er av den formening at alle burde vært 
invitert til RS mot at de betaler sin egen reise men får oppholdet  av NSK sentralt. 
Avd. Telemark kommer med følgende forslag: 
Alle æresmedlemmer blir invitert til RS og får oppholdet dekket av HS.  Æresmedlemmene 
betaler selv sin reise til stedet/ hotellet hvor RS skal være  
 
Hovedstyret stiller seg bak intensjonen om å inkludere æresmedlemmene men støtter ikke 
forslaget om at de skal inviteres til RS. Hovedstyret oppfordrer avdelingene til å aktivt invitere 
æresmedlemmene til sine årsmøter og ser gjerne æresmedlemmer som gjester på 
Hovedutstillingen. 
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4.5 NSKs Avlsanbefalinger blir NSKs Avlretningslinjer 

 
Forslag fra Hovedstyret 
Hovedstyret fremmer forslag om at NSKs Avlsanbefalinger på RS 2015 blir NSKs 
Avsretningslinjer. Avlsanbefalingene ble vedtatt på RS i 2013 og det framkommer i dokumentet 
at dette forplikter alle NSK medlemmer. HS har erfart at betegnelsen Avlsanbefalinger er 
misvisende i og med at det forplikter alle NSK medlemmer. 
 
Vedlagt følger Hovedstyrets forslag til NSKs Avlsretningslinjer. 
 
HS fremlegger også forslag til håndtering av avvik fra NSKs Avlsretningslinjer. 
 
Forslag fra Hovedstyret 
I henhold til Hovedstyrets forslag vedtas det at NSKs Avlsanbefalinger (med små endringer) 
blir NSKs Avlsretningslinjer. Representantskapet ønsker også at det blir innført retningslinjer 
for håndtering av avvik fra NSKs Avlsanbefalinger. Dokumentet Håndtering avvik fra NSKs 
Avlsretningslinjer vedtas. 
 
Forslag til Håndtering av NSKs Avlsretningslinjer 
Håndtering av NSKs avlsretningslinjene er Hovedstyrets ansvar. Det foreslås imidlertid at ASU 
delegeres å håndtere førstegangs advarsel. 
Det presiseres at Avlsretningslinjene gjelder både oppdrettere og hannhundeiere. 
 
Ved første brudd på NSKs Avlsretningslinjer: 
1.Kullet legges ikke ut/slettes fra på NSKs Valpeformidling 
 
2.ASU ber oppdretter/hannhundeier gjøre rede for motivasjonen for kombinasjonen og hvorfor 
NSKs Avlsretningslinjene ikke er fulgt.  
 
3.Det blir presisert at dersom avlsretningslinjene brytes igjen kan det få konsekvenser både for 
videre bruk av valpeformidlingen og medføre sletting fra oppdretterlisten. Ved alvorlige brudd 
på NKKs Etiske Retningslinjer For Avl og NSKs Avlsretningslinjene kan eksklusjon skje 
umiddelbart og saken kan også evt oversendes Disiplinærkomiteen i NKK. 
 
Ved mer enn ett brudd på NSKs Avlsretningslinjer 
Punkt 1 og 2 er obligatoriske ved mer enn ett brudd på NSKs Avlsretningslinjer. Punkt 3 og 4 
iverksettes ved alvorlige og eller gjentatte brudd på NSKs Avlsretningslinjer. 
 
1.HS ber oppdretter/hannhundeier om å gjøre rede for hvorfor det gjentatte ganger gjøres 
kombinasjoner som er i strid med NSKs Avlsretningslinjer. 
 
2.Oppdretter blir slettet fra oppdretterlisten i minimum 6 måneder. 
 
3.Oppdretter/hannhundeier får en advarsel om at fortsatt brudd på NSKs Avlsretningslinjer kan 
få konsekvenser for medlemskapet. Ved alvorlige brudd på NKKs Etiske Retningslinjer For Avl 
og NSKs Avlsretningslinjer kan eksklusjon skje umiddelbart og saken kan også evt oversendes 
Disiplinærkomiteen i NKK. 
 
4. Hunder i oppdretters/hannhundeiers eie mister retten til å konkurrere om å mestvinnende i 
inneværende år. 
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4.6 Ny Spanielhåndbok 

 
Forslag fra Hovedstyret 
Det er tid for å utgi ny Spanielhåndbok og Hovedstyret har utredet ulike modeller for dette 
prosjektet. Tidligere har klubben engasjert en forfatter som leverer manus og klubben står for 
videre produksjon og trykking. Klubben sitter da med et lager av hele opplaget. 
Vi vil nå foreslå at vi inngår et samarbeid med Fagbokforlaget Vigomstad og Bjørke. 
Vigomstad og Bjørke står for hele produksjonen som medfører all kontakt med forfatter, 
produksjon og trykking. Forfatter: Anne Livø Buvik. Boken vil også selges via bokhandlere og 
forlagets hjemmeside. 
Vår forpliktelse i samarbeidet er at klubben hjelper forlaget med å skaffe bilder og illustrasjoner 
og kjøper 300 eksemplarer av boken til rabattert pris. Vi kan da selge boken til medlemmer. 
Forlaget har vært travelt opptatt vårens utgivelser derfor foreligger det ikke en 
prosjektskisse/budsjett ved utsendelse. Det ettersendes. 
 

4.7 Forslag fra avdeling Østfold knyttet til spaniel.org - endret i versj.2 

 
 Vi og flere avdelinger vi har vært i kontakt med opplever at de nye sidene er såpass 

vanskelige å forstå og ulogisk bygget opp, slik at “vanlige” folk uten IT kunnskap sliter veldig 
med å legge inn stoff, og å oppdatere siden.   
 
Siden det er ønskelig at man først og fremst benytter websiden som hovedinformasjonskilde ut 
til medlemmene, så bør det snarest mulig komme på plass en enkel og lettfattelig opplæring til 
avdelingene.   Når sidene er såpass vanskelige å oppdatere så er det enkelt å ty til FB som 
informasjonskilde.   
 
NSK avd Østfold ber om at HS v/webmaster setter opp et nettbasert opplæringskurs i de nye 
websidene.   
Vi ber også om at det blir satt av tid til å diskutere problemene avdelingene har vedrørende 
oppdateringer av de nye websidene, under årets RS.   
  
Hovedstyrets vurdering: 
Hovedstyret ber RS om å avvise saken.  
Vi har forståelse for avdelingens frustrasjon, men mener prinsipielt at frustrasjon omkring 
klubbens hjemmeside ikke skal være egen RS-sak. Både årsmeldingen og Tiltaksplanen 
omtaler spaniels.org og gir mulighet for drøfting både av historie og framtid. Det er 
hensiktsmessig at de som har direkte erfaring med hjemmesidene drøfter hjemmesidene. HS 
vil i etterkant av RS-forhandlingene lørdag legge gjennomføre et møte mellom opptil to 
representanter fra hver avdeling samt HS-leder og Hovedstyrets web-master. 
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapet avviser saken, men ber Hovedstyret sørge for forholdene knyttet til 
spaniels.org blir ryddet opp i.  

 
4.8 Tillegg i NSKs Avlsretningslinjer Nytt punkt i første avsnitt - endret i versj.2 

 
Fremmet av avdeling Østfold 
De hunder som brukes i avl skal ha oppnådd minimum exl på utstilling, eller minst 2. premie på 
jaktprøve. 
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Hovedstyrets vurdering: 
Hovedstyret støtter ikke forslaget da det vil medføre en radikal reduksjon av avlsbasen for 
samtlige raser. Klubbens avlsretningslinjer skal ivareta klubbens forvaltningsansvar for rasene. 
Retningslinjene må angi krav som bidrar til rasetypiske sunne individer og til en variert 
avlsbase. Seleksjon av avlsdyr handler om å se en helhet hvor vi ikke må glemme viktige 
elementer som helse, sunnhet og temperament.  
Seriøse oppdrettere arbeider kontinuerlig for å forbedre både sine egne linjer og rasen. Det 
kan være nødvendig å gjøre en paring hvor ett av foreldredyrene (eller begge) ikke har 
oppnådd excellent på utstilling. Vi har et tidligere RS-vedtak hvor det åpnes for fargeblanding 
på cocker for å hente det beste både fra ensfargede og flerfargede linjer. Ved slike 
kombinasjoner kan det forekomme feilfarging og noen dommere slår ned på det. Vi har erfart 
at fargeblanding har hatt positive effekter og det vil være meningsløst at vi nå vedtar 
avlsrestriksjoner som «lukker for denne muligheten». Vedtar vi krav om excellent på utstilling 
vil vi sette krav som begrenser seriøse oppdrettere i å utvikle sine linjer og dermed rasene. 
Et annet utfordring vil være når det benyttes hunder fra land der det ikke er 
kvalitetsbedømming. Mister vi muligheten til å utvide avlsbasen med hunder fra rasens 
hjemland eller er det da opp til oppdretter å vurdere om hunden er god nok i forhold til NSKs 
avlsretningslinjer? 
Det er ikke oppgitt hvilken klasse 2.premien på jakt skal oppnås i. Norsk Spaniel Klub ønsker å 
øke interessen for praktisk jakt med spaniels. Vi vil derfor tilbakevise forslaget om at bare 
hunder som har oppnådd 2.premie på Jaktprøve skal brukes på i avl. Skal vi utelukke gode 
jakthunder som fungerer på jakt fordi eier ikke deltar på jaktprøver. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget om krav om excellent på utstilling og 2.premie på jaktprøve avvises. 
 

4.9 Hovedstyrets utvalg og komiteer. - endret i versj.2 

 
Forslag til RS 2015 fra avdeling Oslo/Akershus 
Innledning 
NSKs hovedstyre, HS, har flere utvalg og komiteer som er oppnevnt av HS uten at klubbens 
medlemmer eller avdelinger har noen direkte påvirkningsmulighet i utvalgenes arbeid og 
sammensetning. Klubbens avdelinger har heller ikke mulighet til å oppnevne egen 
representant i disse utvalgene  
  
Forslag: 

 Avdelingen skal få mulighet til å komme med forslag til kandidater i komiteer 

 Det skal foretas en evaluering av komiteer etter 2 år 
 
Vurdering av forslaget 
Hovedstyret gir sin tilslutning til forslaget fra Oslo/Akershus. Det er hensiktsmessig at 
utvalgene evalueres hvert annet år og at avdelingene blir aktive i forhold til å foreslå kandidater 
til utvalg og komiteer. 
 
Forslag til vedtak: 
Avdelingens mulighet til å komme med forslag til kandidater til Hovedstyrets utvalg 
synliggjøres og formaliseres ved dette vedtaket. Hovedstyret pålegges å evaluere HS sine 
utvalg og komiteer hvert annet år. 
 

4.10  Referater fra hovedstyrets møter, manglende tilgjengelighet for 
medlemmer. - endret i versj.2 

 
Forslag til RS 2015 fra avdeling Oslo & Akershus 
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Innledning 
I henhold til NSKs lover § 4-2 skal hovedstyret gjøre sine styremøtereferater tilgjengelig for 
medlemmene. Jf NSKs lover §4-2 Vedtak og representasjon 
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 
Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. 
Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 
 
Bakgrunn for saken 
Det har ikke vært publisert noen referater fra hovedstyrets styremøter på www.spaniels.org 
siden styremøtet i april 2013.  
 
Vurdering 
Det er et demokratisk problem at hovedstyret har tilbakeholdt sine møtereferater overfor 
medlemmene i mer enn ett år. Det er vanskelig å forstå hvordan hovedstyret mener at det skal 
gjennomføres vervekampanje når ingen oppdatert informasjon om NSKs drift er tilgjengelig på 
www.spaniels.org.  
 
Konklusjon 
Hovedstyret er underlagt NSKs lover og har plikt til å gjøre sine møtereferater tilgjengelig for 
klubbens medlemmer.   
 
Forslag 
Hovedstyret må uten opphold gjøre tilgjengelig for medlemmene protokoll fra hovedstyrets 
møter ved å publisere protokoll på www.spaniels.org snarest mulig etter at møtereferat er 
godkjent. 
 
Hovedstyrets vurdering av saken: 
Hovedstyret beklager at referatene ikke har vært tilgjengelig i henhold til NSKs Lover. Det har 
sammenheng med omleggingen av spaniels.org og at dokumenter og oppdateringer har blitt 
automatisk slettet ved flere anledninger 
 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret må uten opphold gjøre tilgjengelig for medlemmene protokoll fra hovedstyrets 
møter ved å publisere protokoll på www.spaniels.org snarest mulig etter at møtereferat er 
godkjent. 
 

4.11 Forslag fra Avdeling Trøndelag om økt tilskudd til avdelingene - endret i versj.2 

 
"10% av medlemskontingenten pr medlem tilbakeføres til avdelingene medlemmet tilhører. 
Subsidiært foreslår vi at 5% av medlemskontingenten tilbakeføres." 
 
Hovedstyres vurdering av forslaget: 
Hovedstyret støtter forslaget om at noe av medlemskontingenten tilbakeføres til avdelingene 
og henviser til årets budsjett hvor det er satt av kr 60 000 til fordeling avdelingene. Aktivitet er 
en viktig faktor for å rekruttere nye medlemmer til klubben. HS ønsker at tilskudd til 
avdelingene tildeles på bakgrunn av gjennomførte aktiviteter i budsjettåret. Som tidligere sagt: 
Økt aktivitet vil igjen gi flere medlemmer. Framtidig finansiering av økt tilskudd til avdelingene 
vil være sikret når vi når målet for vervekampanjen. 
 
Forslag til vedtak: 
Tilskuddet til avdelingen er i 2015 og 2016 kr 60 000 og fordelingen blir gjort i henhold til 
budsjettforslaget for 2015. 
 

http://www.spaniels.org/
http://www.spaniels.org/
http://www.spaniels.org/
http://www.spaniels.org/


Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015 SIDE  29 

4.12 Oppdretterlisten -- endret i versj.2 

 
Forslag fra Avdeling Trøndelag til endring av kriterier for å stå på NSKs oppdretterliste: 
Vi har mange dyktige spanielmennesker, som ønsker å stå på oppdretterlisten vår, men føler 
de ikke er berettiget å stå der grunnet dagens tekst: 
 
" Oppdretterlisten omfatter oppdrettere som minst, gjennom de siste tre til fem år, har drevet 
jevnlig oppdrett og gjennom en egenerklæring forpliktet seg til å følge Norsk Kennel Klubs 
etiske retningslinjer for hundeavl, samt NSKs avlstiltak." 
 
Vårt forslag til vedtak er å endre at "oppdretterne må ha drevet jevnlig oppdrett de siste tre til 
fem årene" til: "Oppdretterne må være opptatt av å følge retningslinjene til Norsk Spaniel Klub 
hva gjelder oppdrett." Kanskje bør det også innføres krav om gjennomført kynologikurs, evt 
oppdretterskole for ferske oppdrettere? 
 
Vi synes dette er mer riktig da oppdrettere på listen skal stå for kvalitet og ikke nødvendigvis 
kvantitet. 
I tillegg gir det innpass for nye fjes på oppdretterlisten. 
 
Hovedstyrets vurdering av forslaget 
Klubbens oppdretterlister må både avspeile kvalitet og bredden vi har blant klubbens 
oppdrettere. Erfaring med rasen er viktig for å være en god oppdretter, både med tanke på 
seleksjon av avlsdyr og for kunne gi valpekjøpere råd og veiledning. En seriøs oppdretter vil 
sannsynligvis være en del av det aktive miljøet i klubben og engasjere seg i klubbens drift. 
 
Oppdretterlisten skal avspeile at vi har engasjerte oppdrettere med erfaring og foreslår på 
bakgrunn av forslaget fra avdeling Trøndelag at de nye kriteriene for å stå på oppdretterlisten 
er: 
 
Oppdretter må: 
Ha god kjennskap til og forplikte seg både til NKK etiske retningslinjer for avl-oppdrett og NSK 
Avlsretningslinjer.  
Ha minst fem års erfaring med rasen og ha hatt minst ett kull de tre siste årene. 
Være medlem av NSK og ha godt kjennskap til klubbens arbeid både i avdeling og på 
nasjonalt plan. 
Søknaden om å stå på oppdretterlisten sendes via avdelingen som anbefaler oppføring på 
bakgrunn av sin kjennskap til oppdretter. 
 
Forslag til vedtak fra avdeling Trøndelag: 
Kriteriene for å stå på NSKs oppdretterliste endres til: 
Oppdretterne må ha drevet jevnlig oppdrett de siste tre til fem årene" til: "Oppdretterne må 
være opptatt av å følge retningslinjene til Norsk Spaniel Klub hva gjelder oppdrett." Kanskje 
bør det også innføres krav om gjennomført kynologikurs, evt oppdretterskole for ferske 
oppdrettere? 
 
Forslag til vedtak fra Hovedstyret: 
Kriteriene for å stå på NSKs oppdretterliste endres til: 
Ha god kjennskap til og forplikte seg både til NKK etiske retningslinjer for avl-oppdrett og NSK 
Avlsretningslinjer.  
Ha minst fem års erfaring med rasen og ha hatt minst ett kull de tre siste årene. 
Være medlem av NSK og ha godt kjennskap til klubbens arbeid både i avdeling og på 
nasjonalt plan. 
Søknaden om å stå på oppdretterlisten sendes via avdelingen som anbefaler oppføring på 
bakgrunn av sin kjennskap til oppdretter. 
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4.13 Sak til RS 2015 Fra NSK avd. Hordaland – opprettelse av Helsefond - endret 

i versj.2  

 
Ønsker å fremme forslag om opprettelse av et Sunnhets & Helsefond. Intensjonen er å bygge 
opp kapital som kan benyttes til utvikling av Spaniel rasens beste. 
Etter vårt syn er det gode synergieffekter å hente ved å bidra til forskning, helseundersøkelser 
og annen type studier som kan gi oss bedre kunnskap om våre raser.  Det kan f.eks. være 
fondets oppgave å bidra til gjennomføring/avslutning av pågående arbeid for vår rases 
sunnhet, velferd og helse. 
Vi foreslår at RS gir i oppdrag til et utvalg som fram mot RS 2016 kan utarbeide retningslinjer 
for hvordan fondet skal benyttes og hvem som kan søke om midler fra fondet. 
Avsetning til fondet bestemmes årlig av klubbens RS. 
 
Hovedstyrets vurdering: 
Hovedstyret stiller seg bak forslaget og foreslår at ASU i samarbeid med HS utarbeider forslag 
til tildelingskriterier. 
 
Forslag til vedtak: 
Det vedtas å opprette et Helsefond i Norsk Spaniel Klub. ASU skal i samarbeid med HS 
utarbeide forslag til tildelingskriterier. RS 2016 vedtar første avsetning til Helsefondet. 
 
 

4.14 HD-røntging av amerikansk cocker spaniel - endret i versj.2 

 
Forslag fra avdeling Hordaland  
Vi hører stadig om valpekjøpere som ikke får dekket utgifter til HD behandling, da det ikke er 
kjent status på foreldredyrene. For våre raser gjelder dette spesielt Amerikansk Cocker 
Spaniel. Når man ser på DogWeb er kun 1,9 % HD røntget de 10 siste årene. 
 
Statistikk for rase siste 10 år – Amerikansk Cocker Spaniel – tatt ut fra Dogweb 
Antall avkom: 1743 

  HD HD % 

Totalt 33  1,9%  

Fri 13 39,4% 

Svak 13 39,4% 

Middels 6 18,2% 

Sterk 1 3% 

 
 
Agria Forsikring er samarbeidspartner med NKK og de krever kjent status av avlsdyr, for at 
forsikringen skal gjelde – noe de fleste valpekjøpere ikke tenker over, før de trenger 
behandling på sin hund. 
 
Vi foreslår derfor at det skal være likt for alle Spaniels – Alle dyr som brukes i avl skal ha kjent 
HD status.  
 
Hvordan kriterier NSK setter, er en intern sak for NSK, mens det for forsikring av valper er et 
viktig punkt. 
 
Vi foreslår også at så mange som mulig oppfordrer sine valpekjøpere til å HD undersøke sine 
hunder. Dette vil medføre at det er mulig å bruke Indeks registrert på alle Spaniel rasene. 
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Dette er ett register som endrer helt synet på HD og gir ett mye mer korrekt bilde av hvordan 
det står til med våre raser. Indeks beregning er ett veldig nyttig verktøy som NKK tilbyr. For at 
det skal gjelde må så mange som mulig HD undersøke sine hunder. 
 
HS sin vurdering  
Forslaget er oversendt Avl-og sunnhetsutvalget til vurdering og Hovedstyrets vurdering og 
forslag til vedtak sendes ut sammen med regnskapet. 
 
 

5 Budsjett  - endret i versj.2 
 
Representantskapet skal i år både behandle Hovedstyrets forslag til tiltaksplan og budsjett. 
 
Det er i årets budsjett lagt opp til et underskuddsbudsjett. 
Underskuddet har sammenheng med at vi i år har økt tilskuddene til avdelingene til 60 000. 
Det er i Tiltaksplanen gjort rede for at tilskuddet til avdelingene fordeles på bakgrunn av 
gjennomført aktivitet. Alle ikke terminfestede arrangement med varighet på 6 timer eller mer 
honoreres med kr 2000. Søknad sendes HS i etterkant av gjennomført arrangement og det må 
i søknaden dokumenteres at arrangementet er gjort kjent for målgruppen. Fokus på 
familehunden er en viktig del av vervekampanjen og familiedager vil honoreres med kr 2000. 
Det utarbeides eget søknadsskjema som må benyttes. Det er i 2015 tatt høyde for at det gis 
tilskudd til 30 ikke terminfestede arrangement. 
 
Det forventes at arrangementene i avdelingene vil være et viktig element i vervekampanjen og 
målet på 200 nye medlemmer nås som forventet i 2015. Medlemsveksten vil finansiere økte 
tilskudd til avdelingene. 
 
Det er i år også satt av midler til utgivelse av Ny Spanielhåndbok 
. 
Det er i tiltaksplanen gjort rede for tiltak som skal gjøres for å øke inntekter og redusere 
kostnader i 2015. 
 
Det er ikke lagt inn kompensasjon av  MVA. I 2014 utgjorde dette ca 45 000. Det er lagt inn 
kostnader til helseminaret og helseundersøkelsen, 
 
Budsjettskisse for 2016 skal ikke behandles vedtaksmessig. Det er derimot viktig å gjennomgå 
disse rammene i inneværende år da klubben på tidspunktet en avholder RS allerede er inne i 
et nytt regnskapsår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett RS 2015           



Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015 SIDE  32 

Budsjettoppstilling           

  
   

        

Konto Kontonavn Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett 

      2013 2013 2014 2015 2016 

Driftsinntekter:           

3010 

 
Salgsinntekter           

3200 

 
Medlemskontingent -620 000 -609 009 -580 000 -609 000 -609 000 

  Salgsinntekter -620 000 -609 009 -580 000 -609 000 -609 000 

3900 

 
Inntekt arrangementer   -2600   -104 950 0 

3910 

 
Inntekt tjenester / service   -75132,5       

3915 

 
Salg profileringsartikler   -2404       

3920 

 
Andel RS, Avdelingene -45 000 -23 675 -45 000 -45 000 -45 000 

3930 

 
Annonseinntekter -8 000 -2 050 -10 000 -10 000 -10 000 

3990 

 
Diverse inntekter -70 000 -45 819 -70 000 -60 000 -60 000 

  Annen driftsinntekt -123 000 -151 681 -125 000 -219 950 -115 000 

Driftsinntekter -743 000 -760 690 -705 000 -828 950 -724 000 

Driftskostnader:           

  Varekostnad           

4300 

 
Varekjøp 60 000 3 759 30 000 30 000 30 000 

4301 

 
Varekjøp for vidersalg   -5 035       

4390 

 
Varelagerendring   86 483   0 0 

  Sum varekostnad 60 000 85 207 30 000 30 000 30 000 

  Endring i beholdning av varer under tilvirkn.           

4190 

 
Beholdningsendring 0 0 0 0 0 

  Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig 0 0 0 0 0 

  Lønnskostnad           

5110 

 
Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner 110 000 75 500 110 000 55 000 55 000 

5190 

 
Feriepenger avsetning           

5400 

 
Arbeidsgiveravgift           

  Sum klasse 5 - lønnskostnad 110 000 75 500 110 000 55 000 55 000 

  Annen driftskostnad           

6350 

 
Lagerleie 0 0 0 0 0 

6540 

 
Inventar og utstyr (ikke aktivert) 0 1 850 0 0 0 

6620 

 
Rep, vedlikehold/oppgradering utstyr 0   0 0 0 

6700 

 
regnskap 11 000 15 753 0 60 000 60 000 

6740 

 
Pakking Våre Spaniels 0 35 000 0 0 0 

6750 

 
Ny Spanielhåndbok 0   0 60 000 0 

6780 

 
WEB utvikling/drift 25 000   25 000 25 000 25 000 

6781 

 
Jaktkomite 25 000   15 000 15 000 10 000 

6782 

 
Avls- og sunnhetsutvalget 15 000   30 000 30 000 5 000 

6783 

 
Brukshundkomite 5 000   5 000 5 000 5 000 

6790 

 
Annen fremmed tjeneste (JD) 2 500 12 142 2 500 2 500 2 500 

6791 

 
Webutvikling   3 060       

6800 

 
Kontorrekvisita 3 000 2 152 3 000 3 000 3 000 
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6820 

 
Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.) 170 000 153 404 170 000 170 000 170 000 

6822 

 
Andre trykksaker 15 000   5 000 5 000 5 000 

6860 

 
Møteutgifter 50 000   75 000 75 000 75 000 

6860 

 
Møter, kurs, oppdateringer og lignende   79 086       

6861 

 
NSK-konferanser /-seminarer 125 000 0   30 000   

6870 

 
Fagutvikling & representasjon 0   0 0 0 

6880 

 
EDB: databasevedlikehold & programvare 1 000 11 193 1 000 1 000 1 000 

6890 

 
Annen kontorkostnad 0   0 0 0 

6900 

 
Telefon 15 000 13 465 15 000 15 000 15 000 

6940 

 
Porto 100 000 50 652 100 000 100 000 100 000 

6 Sum 562 500 377 757 446 500 596 500 476 500 

7040 

 
Forsikringer 0   0 0 0 

7140 

 
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0 15 980 0 0 0 

7190 

 
Reisekostnader, uten bilag   260       

7310 

 
Annonsering 0   0 0 0 

7320 

 
Reklamekostnad   15 106       

7330 

 
Informasjonsstands 5 000   5 000 5 000 5 000 

7420 

 
Gaver 1 500 649 1 500 1 500 1 500 

7440 

 
Premier (Hovedutst & gavepremier) 10 000 20 470 10 000 10 000 10 000 

7700 

 
Annen kostnad (vervekampanje)     15 000 5 000 5 000 

7710 

 
Representantskapet 75 000 94 187 85 000 75 000 75 000 

7760 

 
Tilskudd til avdelinger 38 000 34 104 30 000 60 000 60 000 

7761 

 
Tilskudd til utdanning 40 000 63 043 15 000 5 000 5 000 

7762 

 
Tilskudd til bruksprøver   2 075       

7763 

 
Tilskudd andre aktiviteter 0   0 0 0 

7770 

 
Bank - og kortgebyrer 3 500 2 874 3 500 3 500 3 500 

7780 

 
Hovedutstillingen 45 000 19 411 35 000 50 000 35 000 

7785 

 
Jaktprøve   8 104       

7781 

 
NSK-konferanser /-seminarer 0   0 0 0 

7782 

 
Medlemsfest 0   0 0 0 

7790 

 
Annen kostnad 2 000 168 2 000 2 000 2 000 

7830 

 
Tap på fordringer/krav 0   0 0 0 

7 Sum 220 000 276 431 202 000 217 000 202 000 

  Annen driftskostnad 782 500 654 188 648 500 813 500 678 500 

Driftskostnader   952 500 814 896 788 500 898 500 763 500 

Driftsresultat (negative tall = overskudd) 209 500 54 206 83 500 69 550 39 500 

Finansinntekter og finanskostnader:           

8050 

 
Renteinntekter -30 000 -26 056 -30 000 -25 000 -25 000 

8150 

 
Rentekostnader           

8152 

 
            

8170 

 
Bankomkostninger 500   500 500 500 

8171 

 
Vekslingsgebyr           

  Finansinntekter og -kostnader -29 500 -26 055 -29 500 -24 500 -24 500 

Årsoverskudd / Underskudd 180 000 28 151 54 000 45 050 15 000 
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TILTAKSPLAN 2015 
 
HELSE, SUNNHET OG AVL 
ASU ble i 2014 reorganisert til et utvalg med tre medlemmer. For å ivareta kontakten med 
rasene og rasekompetansen er det opprettet rasekontakter.  
En av utfordringene i 2015 er legge til rette for god samhandling mellom ASU, rasekontakter 
og Hovedstyret. 
 
Arrangere og gjennomføre Helseminaret 22.mars. HS skal i samarbeid med ASU og 
rasekontaktene arrangere og gjennomføre Helseseminaret. Presentasjon av 
Helseundersøkelsen er Hovedtema på seminaret 
 
Med utgangspunkt i Helseundersøkelsen skal HS i samråd med ASU og rasekontaktene peke 
ut klubbens satsningsområder når det gjelder avl, helse og sunnhet. 
 
ØKT AKTIVITET = MEDLEMSVEKST 
Antall medlemmer i hundeklubbene er synkende, det gjelder også Norsk Spaniel Klub. Hunde-
Norge erfarer at mange hundeeiere i stedet for å være medlem av raseklubbe/hundeklubb 
kjøper tjenester fra profesjonelle hundeskoler.  
Vervekampanjen ble lansert i 2014 og det er et mål med en medlemsvekst på 200 medlemmer 

i løpet av 2015. Et viktig steg i vervekampanjen er å synliggjøre for potensielle medlemmer, 
fortrinn og viktighet av å være medlem i Norsk Spaniel Klub.  NSKs fortrinn er kunnskap og 

kompetanse på spanielrasene og det må vi synliggjøre gjennom spaniel-aktiviteter. 
Avdelingene er klubbens viktigste ressurs når det gjelder å skape aktivitet. Hovedstyret 
foreslår i budsjettet for 2015 at det avsettes kr 60 000 som aktivitetstilskudd til avdelingene. 
 
VÅRE SPANIELS 
Kostnadene til Våre Spaniels beløper seg til mer enn 40 prosent av Hovedstyrets budsjett. 
Norsk Spaniel Klub får mye ros for medlemsbladet, samtidig får vi også tilbakemeldinger om at 
deler av bladet er for internt og dermed kan virke lite inkluderende for nye medlemmer. Det 
reises også spørsmål om stoffmiksen er optimal for en klubb som ivaretar både hundesportens 
bredde og elite. Vi ønsker å gjøre opprette en redaksjonsgruppe. Redaksjonsgruppens første 
oppgave er å evaluere Våre Spaniels og komme med forslag til endringer som eventuelt bør 
gjøres. 
Stadig flere magasiner blir digitalisert. Vi vet at noen av våre medlemmer ønsker seg en digital 
utgave av Våre Spaniels mens for andre er NSK-medlemskapet tett knyttet til å motta 
papirutgaven i postkassen. Tiden er inne for å utrede morgendagens Våre Spaniels, sier vi ja 
takk til fortsatt papirutgave eller er løsningen at medlemmene gis begge muligheter og selv 
velger papir eller digitalt. 
 
UTSTILLING 
NSKs utstillingspolitikk 
Det er opprettet en arbeidsgruppen skal utrede klubbens framtidige utstillingspolitikk med 
spesielt fokus på ivaretakelse av rasene, gjøre klubbens utstillinger mer tilgjengelige for flere 
samt våre geografiske utfordringer. Arbeidet skal nedfelles i et arbeidsdokument som skal 
være ferdig innen utgangen av august. Fagkomiteutstilling innarbeider sine kommentarer i 
dokumentet før det sendes ut på høring til avdelingene. Alle avdelinger oppfordres til å avholde 
medlemsmøte med klubbens utstillingspolitikk som tema i 4 kvartal 2015.  
NSKs Utstillingspolitikk vil være sak på RS i 2016. Arbeidet som er gjort i arbeidsgruppen, i 
Fagkomiteutstilling, i avdelingene og i HS vil danne grunnlag for RS-forhandlingene. 
 
 
Hovedutstillingen 2015 
Gjennomføre Hovedutstillingen 23.mai sammen med avdeling Vestfold. 
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Europavinnerutstillingen 2015 (EDS) 
Norsk Kennel Klub er i helgen 4. – 6.september vertskap for Europavinnerutstillingen 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Planlegge og gjennomføre spanielutstilling lørdag 5.september i forbindelse med 
Europavinnerutstillingen.  
Ha stand på rasetorget i forbindelse med EDS. 
 
JAKT - JAKTKOMITEEN 
Gjennomføre samling for avdelingens jaktkontakter helgen 8 og 9.mai. 
Revisjon av Jaktprøvereglene for spaniels 
En gruppe med entusiaster har opprettet Jaktspanielklubben. Miljøet for spanieljakt er lite og 
ingen er tjent en splittelse av miljøet. Hovedstyret og Jaktkomiteen skal i året som kommer 
arbeide for å utvikle et godt fellesskap for spanieljakt 
 
ØKONOMI 
Norsk Spaniel Klub har god økonomi, med god egenkapital.  
Overgangen til profesjonell regnskapsfører har avdekket at regnskapsrutinene ikke har vært 
optimale. Utestående fordringer ikke har vært fulgt opp samtidig som vi ikke har gode rutiner 
for oppfølging og avslutning av avtaler/kontrakter.  
Det er et mål for 2015 å øke inntektene samt redusere kostnadene.  
 
Inntekter: Ha spesiell fokus på å øke antallet medlemmer og dermed øke kontingenttilgangen. 
Utrede muligheten for økte annonseinntekter i Våre Spaniels samt sponsorinntekter tilknyttet 
forpremier.  
 
Kostnadsreduserende tiltak: Ved konstituering velge økonomiansvarlig i styret som har ansvar 
for kontakten med regnskapsfører samt ta tak i klubbens avtaler og kontrakter. 
Innhente tilbud fra annen regnskapsfører og vurdere bytte før vi begynner på 2016-regnskapet. 
 
SPANIELS.ORG 
Vi har fått nye hjemmesider.  Etter en lang og krevende prosess er hjemmesiden oppe og går, 
men den nye web-løsningen er ikke optimal i forhold til avdelingens behov for å kunne gjøre 
oppdateringer raskt og enkelt. Vi vil i løpet av andre kvartal gjennomføre et nettbasert kurs for 
avdelingens web-mastere.  
  
 
HOLDNINGSKAMPANJEN 
Holdningskampanjen revitaliseres og utvides til også å omhandle nettvett. 
 
NY SPANIELHÅNDBOK 
Utgivelse av Ny Spanielhåndbok behandles på RS 2015. 
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6 Valg - endret i versj.2 
Valgkomiteens innstilling for 2015-16   

TILLITSVERV VALG 2014 VALG 2015 VALG 2016 

Ordfører RS Snorre Aslaksen Snorre Aslaksen (2 år) Ipv 

Varaordfører RS Rigmor Schau (2 år) Rigmor Schau (ipv)  

Leder HS Kari Knutsen (2 år) Kari Knutsen (ipv)  

Nestleder HS Karl Eddie Berge* Karl Eddie Berge (2 år) ipv 

Styremedlem HS Inger C. Neset (2 år) Inger C. Neset (ipv)  

Styremedlem HS Ronny Bekkevold (ipv) Ronny Bekkevold (2 
år) 

ipv 

Styremedlem HS Vanja Sliwa* Arild Stenbråten (2 år) ipv 

Varamedlem HS Mette Bruun Evensen (ipv) Eva Hemmingsen (2 
år)  

ipv 

Varamedlem HS Hans Arne Paulsen (2 år) Hans Arne Paulsen (ipv)  

Valgkomite, leder Nina Johnsrød (2 år) Nina Johnsrød (ipv)  

Valgkomite, 
medlem 

Solveig Holth (ipv) Solveig Holth (2 år) ipv 

Valgkomite, 
medlem 

Else Grindheim * Else Grindheim (2 år) ipv 

Ordensutvalg, 
leder 

Torill Waldeland (ipv) Torill Waldeland (2 år) ipv 

Ordensutvalg, 
medlem 

Heidi Fosberg (2 år) Heidi Fosberg (ipv)  

Ordensutvalg, 
medlem 

Mona Klypen (2år) Mona Klypen (ipv)  

Mars 2015 
 
Valgkomite leder   Valgkomite medlem   Valgkomite medlem 
Nina Johnsrød   Solveig Holth    Else Grindheim  
Sign.     Sign.      Sign.   

  

7 Vedlegg - endret i versj.2 

 

7.1 Vedlegg Norsk Spaniel Klubs Avlsretningslinjer 

Endring fra Avlsanbefaling til Avlsretningslinjer vedtas på RS 2015 
Norsk Spaniel Klubs avls- og sunnhetsutvalgs forslag til avlsanbefalinger.    
Vedtatt med endringer av NSKs representantskap 20. april 2013. 
 
Avlsretningslinjene forplikter alle medlemmer av Norsk Spaniel Klub.  
 

Avlsretningslinjene gjelder følgende raser:  
Amerikansk Vannspaniel 
Amerikansk Cocker Spaniel  

Clumber Spaniel 
Cocker Spaniel 
Engelsk Springer Spaniel 

Field Spaniel 
Irsk Vannspaniel  

Sussex Spaniel  
Welsh Springer Spaniel, 
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NKKs etiske grunnregler, samt regler for avl og oppdrett, vil være det overordnede 
regelverk for alle hundeklubber tilknyttet NKK- 

 
Målet for Norsk Spaniel Klubs avlsarbeid:  

Å sikre spanielrasenes fremtid, med sunne, rasetypiske og funksjonsdyktige 
individer. Det rasetypiske i forhold til eksteriør og gemytt ivaretas gjennom 
rasenes standarder. Funksjonsdyktighet innebærer at de skal fungere som 
familiehunder, jakthunder, brukshunder og som avlsdyr. 
 

For å få fremgang i avlsarbeid, må det overordnede målet være å avle på individer 

som er bedre enn gjennomsnittet for rasen, eller med kom-binasjoner som 
sannsynligvis vil gi avkom bedre enn gjennomsnittet. Vil man fjerne uønskede 

egenskaper, må det skje ut ifra et helhetssyn, og det vil være viktig og ikke pare to 
individer med samme uønskede egenskap, eller individer som med stor sannsynlighet 
er bærere av disse egenskapene. 

 

 Et viktig krav i den generelle hundeavlen er at avlsdyr skal være klinisk og 
funksjonelt friskt.  
 

NSKs raser er forskjellige i populasjonens størrelse, og med forskjellige 
sunnhetsmessige utfordringer, og det må være klarlagt hvilke lidelser som er utbredt 
i rasen. For å kunne prioriteres med avlstiltak, forutsettes at problemet eller lidelsen 

er av alvorlig karakter, smertefull, invalidiserende, livstruende eller 
funksjonsnedsettende.   

 
Temperament – Atferdsproblematikk:  
Individer med uønsket temperament forekommer innen alle hunderaser. Blant våre 

raser er det i flere år blitt fokusert spesielt på Cocker Spaniel, men for de andre 
rasene meldes det også om individer som er sky, reserverte og ikke rasetypiske i sin 
atferd. 

 Krav: Hund med et avvikende/utypisk temperament skal ikke brukes i avl. 

 

Problemer med hud 
Flere av våre raser har hud og øreproblem som sin største utfordring, og at dette er 

den hyppigste årsaken til veterinærbesøk. Noe av dette kan nok skyldes 
«feilbehandling» fra hundeeier, men hovedproblemet er sannsynligvis genetisk.   
 

 Krav: Hund med hudproblem, eller hund som må medisineres eller gis spesialdiett 
for å holde et hudproblem under kontroll, skal ikke brukes i avl. Alle oppdrettere 
plikter å gi opplæring til sine valpekjøpere om fornuftig øre og pelsstell.  

 
Øye 
Hunder fra våre raser får ved øyelysning tidvis anmerkninger av forskjellig art. Noen 
av disse anmerkningene omfatter øyesykdommer som man vet er et problem for 

rasen. Individer affisert av disse sykdommene skal ikke brukes i avl. Andre 
anmerkninger kan gjelde sykdommer som ikke anses for å være noe «problem» for 

rasen. For å unngå at disse sykdommene skal utvikle seg til et problem bør man ikke 
pare to individer med samme type anmerkning.  

 Krav: Avlsdyr fra alle våre raser skal øyelyses av veterinær godkjent for dette. 

Kravet forutsettes gjennomført ved at attesten ikke er eldre enn ett år. (Gjelder ikke 

gonioskopi) For avlsdyr som er åtte år eller eldre, er det tilstrekkelig at hunden er 
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undersøkt etter fylte syv år. ERG-undersøkelse erstatter ikke øyenlysning.  

Hund som får diagnosen «mistenkt» for en lidelse som normalt gir avlsnekt, kan ikke 

avles på før hunden eventuelt senere blir frilyst for lidelsen. 

 

 Registreringsrestriksjoner hos NKK (gjeldende fra 1.april 2014) 

For valper født etter foreldre hvor kravene om øyelysning ikke er oppfylt er det 
innført registreringsrestriksjoner hos NKK. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller. 
Oppdretter må i slike tilfeller i god tid før paring sende en begrunnet søknad. NKK 
skal i slike saker forespørre NSK før vedtak fattes.  
 

Generelle krav for alle raser:  
Medfødte tilstander:  

 Multiple medfødte øyeforandringer, herunder mikroftalmi: Hunder med slike 

forandringer bør ikke brukes i avl. 

 

 Retinal dysplasi (RD) – fokal, multifokal, geografisk: Dette antas å være arvelig 

betinget hos alle raser der tilstanden påvises. Det anbefales ikke generell 

avlsrestriksjon, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund.  

For engelsk springer spaniel gjelder at affisert hund ikke bør brukes i avl.  

Total RD: Hunden skal ikke brukes i avl uansett rase.  

 

 Hypoplasi av N.opticus/mikropapill: Hunder med mangelfull utvikling av 

synsnerven bør ikke brukes i avl  

 

 Colobom: Hunder med colobom i synspapillen bør ikke brukes i avl  

 

 Medfødt katarakt: Hunder med medfødt katarakt bør ikke brukes i avl dersom ikke 

klar annen årsak til katarakten kan påvises. 

 

 Pektinatligament-dysplasi (PLD) og trange iridocornealvinkler: Hunder med PLD 

og/eller trange iridocornealvinkler 25-50 % unormal-usikker kan brukes i avl, men 

bør fortrinnsvis pares med hunder med normale vinkler. For alle rasene gjelder: 

Hund som har utviklet arvelig glaukom skal ikke brukes i avl. 

 

 Engelsk Springer Spaniel skal gonioskoperes før første gangs bruk i avl. Hund med 

diagnose «unormal-usikker» skal kun pares med hund med diagnose «fri». Hund med 

diagnosen > 50 % unormal: Affisert, skal ikke brukes i avl. Forklaring på betegnelser: 

Fibrae latae: Brede fibre i pektinatligamentet. Laminae: Lengre områder er unormale. Occlusio: 

Vinkelen er lukket.  

Vurdering av resultat:  

< 25 % unormalt: Fri. 25-50 % unormal: Usikker (diagnosen er sikker, men vurdering av betydning 

er usikker). > 50 % unormal: Affisert.  

 

 Persisterende pupillmembran (PPM): Hunder med små forandringer med strenger 

som krysser over pupillåpningene kan brukes i avl men bør fortrinnsvis pares med 

hund uten tilsvarende forandringer. Ved funn av PPM uansett rase krysses det av 

for ”affisert” hvis forandringene er uttalte og man vurderer at disse hundene ikke 
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bør brukes i avl.  

 

 Entropion / ektropion. Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis): Forandringene kan 

være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. Hunder 

med ekstreme rasetrekk (uttalte forandringer), med ektopiske cillier eller med uttalt 

grad av distichiasis/trichiasis som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i 

avl. Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes, men bør fortrinnsvis 

pares med hunder fri for lidelsen. 

 

 Atresi av tårepunkt/mikropunktum: Hunder med lidelsen kan brukes i avl, men bør 

pares med normal hund  

 
Ervervede tilstander:  
Ulike typer PRA og katarakt. Forekommer hos alle hunderaser:  

  

 Hunder med katarakt vurdert som sannsynlig arvelig bør ikke brukes i avl.  
  

 Hunder med PRA, uansett form, skal ikke brukes i avl. For foreldre og avkom vil 
avlsrestriksjoner avhenge av type og nedarving av sykdommen og hvorvidt det er 
gentest tilgjengelig. For PRA der det ikke finnes tilgjengelig gentest, skal foreldre, 
helsøsken og avkom til hund med påvist PRA ikke brukes i avl. Oppdretterne plikter 
også, som nevnt i de generelle reglene, «ikke å pare to individer med samme 
uønskede egenskap, eller individer som med stor sannsynlighet er bærere av disse 
egenskapene». 

  
Gentester: 
Det er i dag gentester for enkelte sykdommer med kjent recessiv nedarving, og ASU 
regner med at det vil komme flere i årene som kommer. Brukt fornuftig vil slike 

gentester på kort sikt kunne stoppe utbredelsen av sykdommen det testes for. På 
lengre sikt bør målet være gradvis å minske antallet bærere av det uønskede genet. 
Gentest for PRA vil per i dag ikke kunne erstatte øyelysing, da en hunderase kan ha 

flere arvelige former av sykdommen og gentesten gjelder kun den gendefekten det 
testes for. 

 

 Krav: Hund gentestet som «bærer» kan pares med hund testet «fri», men avkom som 
skal gå i avl må da i sin tur testes. 

 
Hofteledds dysplasi (HD):  

Utbredelsen av HD viser store forskjeller på våre raser. Engelsk Springer, Cocker 
Spaniel og Field Spaniel er de rasene med lavest forekomst av lidelsen. Engelsk 

Springer og Welsh Springer er de med høyest antall røntgede hunder (over 50 % 
røntges), mens blant cockerne er det ca. 15 % som røntges. Amerikansk Cocker har 
ikke hatt noe krav om HD røntgen på mange år, og derfor er tallene for denne rasen 

usikre. For de øvrige er forekomsten av HD forholdsvis høy. Det er også stor variasjon 
på våre raser i hvilken grad foreldredyrene er røntget før de brukes i avl, og tall fra 

dogweb tilsier at Cocker Spaniel er den rasen som utmerker seg negativt. 
NKK har på enkelte raser lagt inn en HD- index. Denne vil bare kunne brukes på 
raser med et forholdsvis høyt antall registreringer (minimum hundre per år), samt at 

rasen også må ha en ganske høy prosentandel røntgede hunder (minimum 30 %). 
ASU mener at bruk av HD- index bør innføres på de raser NKK har opprettet dette 
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for. Dette vil i praksis innebære at foreldredyrene i en kombinasjon skal ha et samlet 
indextall høyere enn 200. (100 på en hund vil alltid representere gjennomsnittet for 
rasen i øyeblikket). Dette innebærer da at man ikke lenger skal/må vurdere den 

enkelte hunds HD resultat.  
 

 Krav: Hund som brukes i avl, skal ha kjent HD status. Det anbefales å bare avle på 

hunder frie for HD. 

 

Unntak 1: For Amerikansk Cocker kreves det ikke kjent HD status. 
 
Unntak 2: Det anbefales å bruke foreldre med et samlet indextall høyere enn 200 
på de raser NKK har gjort dette tilgjengelig. Per i dag er det kun Engelsk Springer 
som kvalifiserer for dette av våre raser. I situasjoner hvor dette ikke er mulig (f.eks. 
ved bruk av utenlandsk hund), gjelder anbefalingen om bruk av hund fri for HD. 

 

Viktig opplysning: Oppdretterne skal være klar over at dersom man velger å bruke 
en hund med påvist HD (uansett grad), vil dette kunne skape et problem dersom 
avkom senere skal forsikres. Oppdretterne plikter i slike tilfeller å gjøre dette 

problemet kjent for sine valpekjøpere. NSKs hovedstyre skal ta opp denne 
problemstillingen med NKK, da innføring av HD- index faktisk gjør det mulig for en 

oppdretter å bruke en hund med påvist HD, og samtidig holde seg innenfor klubbens 
anbefalinger. 

 


