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1

Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets
disposisjoner

Ordførerskapet fremmet på RS 2006 ønske om å fremlegge rapport vedrørende Hovedstyrets
disposisjoner for RS på representantskapsmøtet. Dette for å ha en mer helhetlig oversikt over
disposisjonene ved for eksempel innsikt i fremlagt regnskap og budsjett som sendes med i
årsberetningen. Det forventes dermed at rapporten deles ut på RS 2012 av ordfører eller
varaordfører.

2

Styrets årsberetning 2011

2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger

HOVEDSTYRET

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Representantskapets ordfører
Representantskapets
varaordfører
Valgkomité

REPRESENTANTSKAPETS
ORGANER

Ordensutvalget

Disiplinærutvalget
Revisor
Avls- og Sunnhetsutvalget
(ASU)

Hovedstyrets utstillingskomité

HOVEDSTYRETS
ORGANER og
FUNKSJONSFORDELINGER

Jaktkomiteen (JK)

Brukshundkomiteen (BK)
Fagkomité Utstilling

Tor Magne Gramstad
Kari Knutsen
Geir Høgås
Bjørn Sylte
Ronny Bekkevold
Anne Buvik
Brit Halvorsen
Terje Johnsen
Jostein Halvorsen
Oddvar Hausken
(leder)
Lilly Ann B. Aarra
Gerd Dahle
Torill Waldeland
(leder)
Mona Klypen
Geir Aronsen
Harald Refsland
(leder)
Heidi Fosberg
Nina Waldeland
E.K Regnskapsservice v/ Karin Wiig
Per Løkken
(leder)
Geir Aronsen, Vibeke Paulsen,
Elin H. Borgersen, Kristin Prestrud
Kari Knutsen (leder),Solveig Holth,
Torill Ruud Nilsen, Trine Svartås,
Vibeke Kjær
Avd.Buskerud : teknisk arrangør
Knut Framstad (leder)
Henning Myhre
Arild Stenbråten
Tore Imset
Inger Handegård (leder)
Ellen Getz Wold
Wenche Randi Krogstad
Stig A Kjellevold, Anne Buvik

NSKs repr.
Jakthunddivisjonen

Tor Magne Gramstad

Våre Spaniels (VS), redaktør

Eva Bjelland

Våre Spaniels,
bildebehandling

Hans Hodne

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2012

SIDE 5

Webmaster / Internettansvarlig

Hans Hodne

Klubbadresse og arkiv

Geir Høgås

Medlemsregister

Ronny Bekkevold

Valpeformidling,
administrering

Webmaster & Leder HS

Medlemsbutikk

Halvor Støylen

Regnskapsfører

Stein Andersen

Årets spaniels, bruks

Ellen G. Wold

Årets spaniel, utstilling

Solveig Holth

2.2 Hovedstyrets arbeidsform
Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 6 telefonmøter, samt e-postkontakt. Det er også
god telefonisk kontakt mellom leder & nestleder og mellom leder og øvrige medlemmer i styret.
Funksjonene leder, nestleder og sekretær har ivaretatt normal saksbehandling gjennom
telefon - og mailkontakt. I saker som har vært oppe til diskusjon mellom møter har disse blitt
behandlet pr epost, der alle styrets representanter har vært involvert. Møter er blitt avholdt i
lokalene til HS leders arbeidsgiver, hhv i Schweigaardsgate 34 i Oslo og i Lilleakerveien på
Lysaker. Møtene er avholdt på helgedager eller i ukedager pr telefon. Det er også avholdt
særmøter pr telefon, bl.a. mellom jaktkomiteen, HS leder og andre inviterte. Det er også
avholdt 2 særmøter. Et med ASU til stede sammen med HS og et der alle avdelinger ble
invitert. Sistnevnte møte ble avholdt hos Garder Kurs og Konferansesenter på Gardermoen.
Leder har representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD) og her har det vært avholdt 2 styremøter
som telefonmøter. I tillegg har NSK’s leder deltatt i 2 møter med oppmøte i JD. Forut for NKK
RS, er det avholdt formøter med JD's medlemmer som deltok på NKK's RS. Disse møtene har
blitt ledet av Tor M Gramstad - som også sitter i arbeidsgruppen for JD. Arbeidsgruppen har
som hovedoppgave å forberede saker i utvalget, samt holde den nødvendige kontakten med
andre klubber/forbund samt NKK.
NSK har videre deltatt på NKK’s representantskapsmøte. HS valgte i styremøte å utpeke
Tor M Gramstad, Anne Buvik og Kari Knudsen som klubbens representanter på NKKs RS.
Klubben var representert og ivaretok sine forpliktelser inn i NKKs høyeste organ.
Geir Høgås har vært sekretær og ivaretatt klubbens adresse. Ronny Bekkevold har innehatt
ansvaret for medlemsregisteret.
Det har vært oppslutning rundt styrets aktiviteter og samarbeidet fungerer godt i gruppen. Dog
har oppmøtet til styrets møter variert. HS har ikke hatt fulltallige møter noen gang i 2011 - uten
at styrets beslutningsdyktighet av den grunn har vært svekket. Møtene har i hovedsak har vært
bemannet med inntil fem medlemmer.

2.3 Representasjon
Tor Magne Gramstad har tidligere innehatt oppgaven som NKKs representant i FCI-komiteen
for spaniels. Denne oppgaven er gitt videre til Knut Framstad som nå innehar denne
funksjonen. FCI-komiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med
spaniels samt avholdelse av mesterskapsprøver for spaniels. HS anser det som naturlig at
representasjonsoppgaven best ivaretas av NSKs leder for vår jaktkomite.
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Tor M Gramstad har, sammen med Knut Framstad fra JK, representert Norsk Spaniel Klub ifm
et Skandinavisk Spaniel - og Retrievermøte avholdt på Haringe Slott utenfor Stockholm,
helgen den 11-12. februar 2012.

2.4 Disiplinærutvalget
Disiplinærkomiteen har i 2011 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Nina
Waldeland. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i
denne perioden. Komiteens leder har vært kontaktet av HS leder i perioden for rådgivning, i
saker knyttet til forhold omkring bevisst avl av blandingshunder der raser fra NSK har vært
involvert.

2.5 Ordensutvalget
Ordensutvalget har i 2011 bestått av: Geir Aronsen, Mona Klypen og Torill Waldeland(leder)
Ordensutvalget har ikke hatt ordnære møter i 2011.
Ordensutvalget fremmer ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS 2012.
Ordensutvalget har heller ikke fått forslag på æresmedlemmer fra organer som i henhold til
lovene har forslagsrett overfor Ordensutvalget.
Det fremmes således ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS 2012.

2.6 Medlemsbutikken / Premiebutikken
Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken. Butikken drives godt, salget varierer noe fra
år til år men bidrar likevel med et positivt økonomisk resultat.
I 2011 ble det omsatt for kr.14.867,- i artikler og bøker.
Artiklene som håndteres av Halvor Støylen er Spanielhåndboken, rasekompendier,
aktivitetsnål, jakkemerker - og nåler samt bil-stickers. Kritikkskjema for Jakt/JAL bestilles også
hos H. Støylen.
Premier for utstilling bestilles hvert halvår og sendes av avdelingene til Halvor Støylen. All
fakturering fra Dub/Heistad skal gå direkte til avdelingene/arrangør. Det er dessverre flere
endringer hos Porsgrund Porselen og enkelte produkter er tatt ut av produksjon. HS har i
verksatt et "premieamnesti" som det reklameres for i Våre Spaniels. Hensikten er å kunne tilby
medlemmer muligheten til å komplettere eventuelle samlinger av det porselen som vi har hatt
som hovedgevinster gjennom mange år. I tillegg er NSK eiere av et stort volum av etiketter
som ligger på lager hos Dub og det vil være gunstig å forsøke å få dette lageret redusert.
Bestilling av porselen for enkeltmedlemmer må skje via avdelingene på fastlagt skjema.
Gjeldende regelverk for premiesystemet ligger tilgjengelig på web. Her finnes også regler for
bruk av nye premiekort som ble produsert og innført i 2010. En ytterligere tykking av
premiekort ble gjennomført i år.
Det er viktig å minne medlemmene om tidsbegrensninger på premiekort. Disse er gyldige i 3 år
fra utstedelsesdato. Ved utlevering - og mottak av kort skal kortene påføres dato og signatur,
samt tydelig angi hvilken avdeling som deler ut kortet og hvem som tar i mot kortene igjen. Ved
års-slutt sendes mottatte kort til HS v/ leder, som foretar fakturering av innløste verdier til den
avdeling som i sin tid har gitt ut premien.
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2.7 Valpeformidlingen
Oversikt valpeformidling 2011

Rase
AMC
Clumber
CS
ESS
Field
IVS
Sussex
WSS
Totalt

Kull
10
6
1
39
30
0
0
0
8
84

Kull
11
5

Jan
1

Feb

Mar

Apr
1

Mai

Jun

32
20
1

2
3

2
1

3
1

4
2

4
2

5
2

9
67

3
9

Jul

Aug
1

Sept

Okt
1

Nov
1

Des

4

1
1

2
2

2
1

3
3

2

5

4

6

2
1

2
5

1
5

7

1
7

7

2

2
8

I skjemaet ovenfor vises fordeling av kull og raser på valpeformidlingen 2011. Det er en tydelig
nedgang i antall kull fra foregående år. Om man sammenligner registreringstallene for spaniels
i underliggende skjema mtp forskjellen fra foregående år, ser vi en reduksjon i antall registrerte
valper hos NKK på hele 205 individer. Disse tallene er høye og kan ha innvirkning på
medlemsutviklingen hos NSK.
Når det gjelder nedgangen i antall kull på vår valpeformidling, er det spesielt ESS kullene som
har et stort avvik. Dette avviket er forklarende ved å se på denne rasens registreringstall, som
er lavere enn på mange år. Også Cocker Spaniel og Amerikansk Cocker Spaniel har merkbart
lavere registreringer.
Samtidig som registreringene er lave, har det vært større pågang i 2011 enn vi opplever som
normalt mtp telefonhenvendelser til HS der det forespørres etter henvisninger for kjøp av valp.
Mye tyder på at oppdrettet av våre raser kunne vært større.
Vi savner fremdeles større deltakelse på vår formidling fra Amerikansk Cocker Spaniel. Av 124
registrerte valper i 2011 har bare 22 stk vært innom formidlingen. Det var 28 kull for denne
rasen i 2011. For Cocker Spaniel var det til sammenligning 62 kull i 2011 og for Engelsk
Springer Spaniel ble det registrert 21 kull i Norge.
Importen av spaniels har også vært lavere i 2011 enn året før. Mot 116 individer i 2010, var det
bare 44 individer importert i 2011. I forhold til registreringstallene er det fortsatt Welsh Springer
og Engelsk Springer som dominerer i importen. 5 % av alle registreringer av spaniels var
importer.
De registrerte kullene på skjemaet er i noen få tilfeller medtatt to ganger, da oppdrettere selv
kan velge å registrere kullene som "ventes" - og senere legge inn kullet på nytt som "født". Vi
velger likevel å ta med oppstillingen som vist, da oversikten representerer "formidlingen".
Kontrollen av valpeformidlingen er et gjennomgående tema. HS er tydelige på at tilgjengelighet
for både kjøper og selger er viktig. Samtidig skal ikke kvantitet overskygge den kvalitet som
klubben ønsker og følgelig må det utføres kontroll av de listene som finnes på nettsidene. HS
har vært i dialog med ASU om dette emnet og håper at vi i fellesskap finner en fornuftig
tilnærming. Det er viktig for klubben å fremstå åpent med kullene og gi kjøpere mulighet til å
sjekke den informasjonen som fremsettes av selger, slik det er i dag.
HS er i sum fornøyd med tjenestens funksjoner og vi tror at brukerne av tjenesten også er
fornøyd.
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I de tilfeller der HS medlemmer blir kontaktet med spørsmål om kjøp av valp, blir kjøperne
konsekvent henvist til NSK's valpeformidling og oppdretterliste. Derfor er det svært viktig for
oss at både formidlingstjenesten - og oppdretterlistene blir brukt av oppdretterne og at de
forskjellige kenneler søker å bli oppført på spanielklubbens lister.
Registreringstall fra NKK 2011
Rase
Am. Cocker Spaniel
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Eng.Springer Spaniel
Field Spaniel
Irsk Vann Spaniel
Sussex Spaniel
Wachtelhund *
Welsh Springer Spaniel
Totalt

Antall hunder
registrert 2011
124
0
503
158
11
0
3
51
850

Antall hunder
registrert 2010
197
5
550
219
7
0
0
22
55
1055

Antall hunder
registrert 2009
164
7
537
250
0
0
0
28
62
1048

Antall hunder
registrert 2008
208
6
412
308
8
0
0
14
58
1014

Tallene er hentet fra NKK's registreringsstatestikk
* Wachtelhund registrert i egen raseklubb fra 2011

2.8 Omplassering av voksne hunder
I 2009 ble det opprettet en tjeneste for våre medlemmer for formidling av voksne hunder etter
forespørsel om en slik ytelse. Tjenesten er ikke hyppig i bruk, men blir brukt jevnlig og er et
supplerende tilbud til våre medlemmer. Det diskuteres hvorvidt kravene til bruk av tjenesten er
for streng og HS vurderer endringer i kravene som er fremsatt. Tjenesten administreres av
webmaster og er gratis. Det er ikke mulig for selger å legge annonser direkte på web.
Forespørsel om bruk av tjenesten må rettes av selger/kjøper til NSK v/ webmaster. I 2011 har
vi hatt 8 annonser for kjøp/ salg av voksne hunder.

2.9 Årets-konkurransene
Utregning av årets hunder er i 2011 håndtert av hhv Solveig Holth (utstilling) og Ellen G. Wold
(brukshunder). Resultatene for bruks er blitt publisert på NSK’s nettsider med kommentarfrist,
mens resultatene for utstilling er offentliggjort med kommentarfrist i VS nr 1/12.
Det er innarbeidet at deltagende hunder i bruksgrenene selv er ansvarlige for innsendelse av
sine resultater.
Regelverket for beregning av årets brukshunder ble revidert og endret i 2010. Det er siden
gjort noen tilpasninger og justeringer. Det er inngitt misnøye med deler av regelverket ifm årets
brukshunder, dette har bl.a kommet tydelig frem ved årsskiftet og er tatt opp av avdelingene i
forbindelse med fellesmøtet i januar 2012 som ble avholdt på Gardermoen. Det er bedt om
gjennomføring av en høringsrunde som skal utføres av HS.
De offisielle resultatene for utstilling beregnes etter års-slutt og baserer seg på tilgjengelige
resultater fra Dogweb for hver enkelt rase. Innsending av resultater fra egne utstillinger har i
stor grad manglet i 2011. Dette forholdet vanskeliggjør spesielt beregninger av årets spaniel
og årets veteran. Iht regelverket for veteraner er eiere av veteranene pliktig å selv melde inn
sine resultater. Dette er ikke innarbeidet som kutyme og blir heller ikke tydelig proklamert av
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klubben. Regelverksteksten for årets veteran bør spesifiseres ytterligere. Dette gjelder bl.a
krav om at bare veteraner som er påmeldt i veteranklasse kan konkurrere om tittelen.
HS vil følge opp kravet om bruk av de ferdiglagde resultatskjemaene som er å finne på
klubbens nettsider.
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår.

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt
HS er av den oppfatning at langt de fleste som søker informasjon om spaniels - eller
Spanielklubben - benytter internett. Derfor er det opprettet en side på websidene under
"medlemservice" som heter "spørsmål og svar" hvor det finnes svar på de vanligste
spørsmålene som reises.
Telefonkontakt med medlemmer og andre har i hovedsak gått til leder, nestleder eller
sekretær. Under websidens punkt "kontakt oss" ligger alle tilgjengelige telefonnummer til
styrets medlemmer. NKK, som i noen grad får henvendelser, oppgir alltid leders
telefonnummer. Ved henvendelser til leder eller andre i hovedstyret vedrørende valpekjøp eller
anbefalinger om oppdrettere på de forskjellige rasene henvises det konsekvent til våre egne
valpeformidlingssider - eller til oppdretterlistene. Det er derfor ønskelig at flest mulig benytter
tjenesten vedrørende valpeformidling og ikke minst velger å takke ja til å stå på våre
oppdretterlister. Disse listene blir også publisert i VS - nettopp for å fremme oppdretterne som
velger denne tjenesten og samtidig synliggjøre for alle at denne tjenesten finnes og er
tilgjengelig.

2.11 Publikasjoner
2.11.1 Våre Spaniels 2011
Våre Spaniels kom ut med 4 nummer med totalt 640 sider, hvorav innholdet fordelte seg slik:

Amerikanerspalten
Cockerspalten
Eng. Springer spalten
Welshspalten
Øvrige spaniels
Brukshundspalten
Jakthundspalten
Temaspalte/nytt&nyttig
Annonser/informasjon
Leserinnlegg
Avdelingsnytt
Resultatstoff/champions
Fagstoff/avlsopplysning
Historikk (ifm jubileet)
Diverse
Til sammen

VS nr 2
2011
6
10
10
5
10
12
11
7
13
5
18
5
4
0
12
128

VS nr 3
2011
11
17
12
11
9
19
14
7
6
0
13
12
4
8
9
152

VS nr 4
2011
9
15
4
8
11
22
27
0
54
4
24
9
5
0
8
200

VS nr 1
2012
6
7
6
8
9
17
12
9
17
8
7
19
4
22
9
160

Sum
2011
32
49
32
32
39
70
64
23
90
17
62
45
17
30*
38
640

Sum
2010
33
30
75
23
48
72
60
13
78
24
59
47
9
84
41
696

fordeling
2011
5,0 %
7,7 %
5,0 %
5,0 %
6,1 %
10,9 %
10,0 %
3,6 %
14,1 %
2,6 %
9,7 %
7,0 %
2,6 %
4,7 %
6,0 %
100 %

* Spaltist for Jaktspalten har fullført en gjennomgang av NSKs Jakthistorikk inn i 2011
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Fagstoff/
Historikk (ifm
avlsopplysning
jubileet)
3%
5%
Resultatstoff/
champ
7%

Amerikanerspalten
5%
Diverse
6%

Cockerspalten
7%

Welshspalten
5%
Eng.
Springer
spalten
5%

Avdelingsnytt
10 %

Brukshundspalten
11 %

Annonser/
informasjon
14 %

Jakthundspalten
10 %

Leserinnlegg
3%

Øvrige spaniels
6%
Temaspalte/
nytt&nyttig
3%

Våre Spaniels har også i 2011 kommet i sine 4 utgaver. Bladet er trykket i fullfarge A5 format
innbundet med omslag. Redaktør for bladet har vært Eva Bjelland. I tillegg er Hans Hodne
med i redaksjonen og håndterer all bilderedigering. Alle nummer er blitt trykket ved Erik
Tanche Nilssen AS i Porsgrunn. Kvaliteten på bladet fra leverandøren har vært upåklagelig og
det finnes ingen problemer med samarbeidet vi har med trykkeriet. Trykkeriet har også levert
trykkingen av rasekompendiet for Amerikansk Cocker Spaniel og nå sist kompendiet for Welsh
Springer Spaniel.
Spaltistene har også gjort et meget godt arbeid og skal roses for et solid håndverk med
spaltene . VS har hatt en liten reduksjon i sidetall siste driftsår. Dette skyldes nok at storparten
av historikken er ferdig utspilt, dog har Rigmor Schau fortsatt sin historiske vandring ifm
jaktspalten, like fram mot våre dager.
Sammenligner vi utgivelsen av Våre Spaniels i dag mot fem og ti år tilbake i tid har utgivelsen
økt med langt mer enn 100 sider de siste årene. I tillegg er layout og fremstilling blitt jevnt
forbedret. Ved innføring av fargetrykk fra og med VS nr 2/2008 er bladet gitt en helt annen
leservennlighet - ikke minst takket være kvalitetskravene et fargetrykk krever av fotografiene.
Og det faktum at NSK har tatt inn en egen person - Hans Hodne - til bilderedigering. Med
denne oppgaven optimaliseres leserens opplevelser ytterligere.
Fordelingen av spaltesidene viser at bladet vårt dekker et bredt spekter av aktiviteter for
spaniels og dette er med på å gi leserne våre - uansett eget aktivitetsnivå – mye interessant
lesestoff. Opplaget er økt i takt med medlemstilgangen, og er i dag oppe i 2.700 eksemplarer
pr utgivelse. Utgivelsen av Våre Spaniels utgjør ca 40% av NSK's samlede utgifter.
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Utviklingen av innholdet i Våre Spaniels siste 4 år:
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2.11.2 Rasekompendier
ESS-kompendiet ble trykket i 500 eksemplarer og ligger ute for salg på klubbens nettside.
Etter opptelling av lagerbeholdning pr 31/12 har klubben 334 eksemplarer liggende, og disse
representerer en verdi på kr 18.370,- Interessen for trykksaken er begrenset og
lagerbeholdningen vil holde i mange år. I år er det solgt 29 eksemplarer og ventelig vil
lagerbeholdningen kunne vare i ytterligere 10-12 år
Kompendiet for AMC er trykket i et opplag på 500 eksemplarer. Etter opptelling av
lagerbeholdning har klubben 427 eksemplarer liggende, og disse representerer en verdi på kr
23.485,- Lagerbeholdningen rekker for gode 20 år. Alle kompendiene finnes på lager hos hhv
Halvor Støylen og Tor M Gramstad.
Kompendiet for Welsh Springer Spaniel er omsider ferdig trykket i år. Dokumentet er blitt en
vakker og tiltalende trykksak og er produsert i et opplag på 600 eksemplarer. Forfatter er Anne
Buvik. Bilderedigering er håndtert av Hans Hodne mens Eva Bjelland har vært redaktør for
trykksaken. Utviklingen av kompendiene til NSK er synlig i welshkompendiet. Denne gang er
det benyttet færre, men større bilder. Dette fremhever hundene og gjør at kompendiet fremstår
som en trykksak både NSK og de involverte kan være stolte av, og tilbakemeldingene fra
dommere på rasen er positive.
Serien av kompendier fra NSK er ikke komplettert og arbeidet vil foregå i ytterligere år.
Kompendiet for Cocker skal være ferdig innen høsten 2012. Dette er en nødvendighet av
hensyn til den planlagte dommerkonferansen som NSK vil gjennomføre vinteren 2013.
Cockerkompendiet er under produksjon hos Inger Handegård.
Ved fullføring av de fire store rasene bør NSK legge nye planer for ivaretakelse av de
resterende raser mtp egne rasekompendier.
Alle trykksaker blir annonsert på våre internettsider samt i Våre Spaniels.
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2.11.3 Spanielhåndboken
Selges via medlemsbutikken v/ Halvor Støylen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes
fremdeles 129 bøker på lager hos hhv Tor M Gramstad og Halvor Støylen. Dette representerer
en verdi på kr 25.542,- Lageret tømmes i løpet av de neste fire årene og en ny, revidert
håndbok i fullfarge bør planlegges som erstatning for dagens bok.

2.12 Web-siden www.spaniels.org
Webmaster for perioden har vært Hans Hodne.
Han har hatt ansvaret og håndtert tjenesten på en god måte. I tillegg har også VS-redaktør
tilganger på nettsiden og utfører i noen grad tjenester på sidene. Tjenesten vi innehar i dag er
levert av Origin As, gjennom NKK's webløsning.
Det er en erkjennelse at det stadig skjer endringer innen IT. Allerede ved forrige RS var NSK
klar over varslede endringer innad i NKK knyttet til deres webtjenester. Før inngangen til
sommeren merket NSK dette ved at våre nettsider ikke lenger var redigerbare ved bruk av
nyere versjoner av Microsoft Internet Explorer. Forholdet ble tatt opp med webleverandør og
problemene ble kanalisert til NKKs leveranse av plattform. Utbedringer ble ikke utført av NKK
av hensyn til deres varslede endringer på egne nettsider.
Slik saken står i dag er NSK inneforstått med at NKK har valgt ny leverandør på webløsninger
og vil derfor ikke utføre nødvendige oppgraderinger på gammel løsning.
HS leder og VS redaktør har hatt møter med NKKs IT avdeling og ble lovet tilganger til å starte
ombygging og flytting av dagens side til ny leverandør. Pr dato er ikke denne tilgangen gitt. Vi
håper fremdeles at endringene kan skje i inneværende år.
Varslede endringer vil frembringe behov for nye kurs for avdelingene, noe HS tar ansvaret for.
NKK har vært tydelige på at det skal leveres et forbedret tilbud til klubbene. Dette innebærer
bl.a etablering av aktivitetskalender, nettbutikk med betalingsmulighet via NKKs
betalingsterminal, bedret nivådeling av sidene slik at det kan foretas oppslag direkte mot
avdelingssidene, annonsering av voksne hunder med tilknytning mot Dogweb, forbedret
styringsmulighet av annonsene for annonsører (redigering og billedbruk) samt automatiske
oppdateringer på forsiden fra underliggende sider.
I tillegg er det et tydelig krav fra NSK at det må etableres et verktøy for brukeradministrasjon
av KlubbWeb knyttet opp mot medlemsregisteret i NKK. Klubbens webmaster må ha tilgang til
å etablere brukere, låse opp kontoer og endre passord.
Alternativet til dette arbeidet er selvsagt at NSK selv tar initiativ mot dagens leverandør, Orgin
AS, og kjøper tjenester for egen regning mtp utbedringer og oppdatering. HS har vurdert dette
men konkludert med at tjenestene NKK i fremtiden vil kunne yte, er NSKs beste alternativ både kvalitetsmessig og økonomisk.
I forbindelse med planlagt omlegging av nettsidene skal det også utføres oppdateringer av
dagens sider, bl.a er rasepresentasjonene allerede klar i ny drakt. Andre avsnitt på
webtjenestene vil også bli justert.
NKK opprettet i 2010 et brukerforum for IT hos NKK, kalt BIT. Hensikten med BIT var å bidra
med videreutvikling av NKK's nettjenester ut mot klubbene og medlemmene. Dette forumet har
ikke hatt aktivitet og er på ingen måte fulgt opp fra NKKs administrasjon.
Det har vært - og fremdeles er - problemer med NKKs tjenestenivå spesielt innen IT. Det er
tydelig formulert av medlemsklubbene på NKKs RS at ytelsene må bedres og at det må
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frigjøres kapital for å følge opp de mange tjenestene som er under deres ansvarsområde. Vi
håper at dette følges opp fra NKKs administrasjon.
HS ser fram til de omlegginger som er planlagt og tror vi ender opp med en forbedret nettside
med større ytelsesnivå overfor våre medlemmer.

2.13 Utstilling
2.13.1 Utstillingskomiteen - og Hovedutstillingen 2011
HOVEDUTSTILLINGEN LØRDAG 28.MAI
Hovedutstillingen ble tradisjonen tro arrangert den siste helgen i mai og utstillingen var
lokalisert til Hotell Hadeland. Dommere var: Per Iversen og Ola Eriksson. Til sammen deltok
98 hunder. Valpeshow ble også arrangert. Teknisk arrangør var NSK avdeling Buskerud som
også arrangerte spanielutstilling søndagen. Tradisjonen tro var det festmiddag lørdag kveld
med utdeling av diplomer til mestvinnende hunder for 2010. Blant de oppmøtte til middagen og
utdelingen var flere av vinnerne fra bruksgrenene til stede, noe som gledet HS og arrangør da
dette ytterligere befester denne samlingen som en festkveld for alle spanieleiere.
Utstillingskomiteen for hovedutstillingen 2011 har bestått av: Kari Knudsen (leder), Solveig
Holth, Trine Svartås og Torill Ruud Nilsen.
I høstsemesteret trakk Trine Svartås og Torill Ruud Nilsens seg fra komiteen og det ble
opprettet nye komite-medlemmer bestående av: Lisbeth Sandlund og Mette Bruun Evensen.
Hovedutstillingen er et viktig arrangement for klubben og krever fokus fra HS. Ivaretakelse av
dommervalg til utstillingene var tidligere delegert til komiteen. Dette ansvaret er nå tillagt HS å
avgjøre. Utstillingen vil i fremtiden kunne variere i større grad på sted, dog vil arrangementet
måtte befinne seg i Sør-Norge, som det mest sentrale området for spaniels i Norge.

2.13.2 Fagkomité Utstilling
Årsberetning Fagkomité Utstilling
FKU har i 2011 bestått av Anne Buvik (leder) og Stig Arne Kjellevold. Komiteen utfører sitt
arbeid kun via telefon og mail, og har således ikke møter.
Utstillingssøknader
Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2013. Antall utstillinger for 2013 ligger
på ca. 52, noe som er tilsvarende antall som de siste to år. Noen mindre justeringer på
arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk spredning og skjerming av
avdelingenes egne utstillinger. Man 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.
Dommerutdanning
Ingen nye dommere er autorisert for våre raser i 2011, men vi har fått to nye dommerelever,
Aase Jakobsen, som har eid og oppdrettet cocker på 70-80-tallet, og Vibeke Paulsen, som er
fra ”egne rekker”. Flere andre har elevstatus på noen eller alle spanielraser. Et problem er at
ikke alle som søker og får innvilget elevstatus, går i gang og fullfører. Dette er noe som vi bør
ta opp med Dommerutdanningskomiteen til NKK. 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.
Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2012
SIDE 14

Bruk av engelske dommere
Rutinene for godkjenning fungerer tilfredsstillende. Det er ønskelig at flere som ønsker å bruke
engelske dommere, faktisk leser retningslinjene som ligger ute før de begynner på prosessen
eller begynner å stille spørsmål.
Dommere til NKKs utstilling
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.

2.14 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU)
ASU har i denne perioden bestått av Per Løkken (Leder), Geir Aronsen, Elin Hallerud
Borgersen, Vibeke Paulsen og Kristin Prestrud
Vi har i denne perioden hatt 1. møte, samt god kontakt via mail. Vi har jobbet med følgende
saker:
Asu har i samråd med HS satt i gang forberedelser til revisjon av dagens avlskriterier. Det er
ca. 8 år siden sist de ble revidert. I den forbindelse ville ASU gjerne involvere flest mulig av
klubbens medlemmer og gikk derfor ut med en spørreundersøkelse i Våre Spaniels nr. 4 –
2011. Responsen var dårlig, - vi fikk ingen svar.
Det vil bli vurdert ett mer direkte utspill til hver enkelt oppdretter/medlem.
Vi tar sikte på å få denne revisjonen ferdig i løpet av 2012.
NKK ønsker et økt fokus på helse fra utstillingsdommerne. ASU har i samarbeid med HS
utredet «rasespesifikke dommeranvisninger» for våre raser. Anbefalingene er sendt NKK.
Vi har etter utspill fra enkeltmedlemmer vurdert om kull tilfredsstiller kravene for å stå på
klubbens valpeformidling. ADU vil vurdere om det er behov for en form for kontroll av
opplysningene gitt av oppdretter ved bruk av valpeformidlingen, og også hvilke opplysninger
som bør stå der. Samtidig vil vi gjerne legge til rette for at flere oppdrettere benytter tjenesten.
Vi er blitt kjent med at en nyutviklet webside er på vei, og ser det som naturlig at en viss
revisjon blir gjort i forbindelse med denne omleggingen.
ASU vil også se på om kriteriene for å stå på klubbens oppdretterliste bør endres.
Det er i perioden ikke igangsatt nye forskningsprosjekter vedrørende våre raser. Prosjektet om
«adferd på cocker spaniel» har ligget nede en stund, men er nå overtatt av ASU-medlem og
veterinærkonsulent i NKK Kristin Prestrud. Vi forventer interessante resultater i løpet av 2012.

For ASU - Per Løkken
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2.15 Brukshundarbeid
2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2011
Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane .
Komiteen har i denne perioden bestått av
Leder:
Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem:
Ellen Getz Wold (Akershus) (ny august 2009)
Medlem:
Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag) – (ny august 2009)
Komiteen har hatt stor aktivitet fra høsten 2009 da BK tok nok en gang opp igjen arbeidet med
å utarbeide nye statutter for årets brukshunder. I tillegg har det vært noen saker på høring fra
hovedstyret.
Dette er gjort i 2011 – frem til skriving av årsrapport utgang februar 2012:
Våre Spaniels:
Fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels i 2011. Nr. Alle sider leveres ferdig
montert til redaktør.
Brukshund på siden www.spaniels.org
Relativ hyppig oppdatering av BK’s sider. Siden har fått en stor renovering januar 2012.
Årets mestvinnende
Ved starten av året da resultatene for 2010 kom inn, ble statuttene for årets mestvinnende
justert ut i fra de erfaringene man gjorde seg dette året. Endring av NKK’s utstillingssystem,
krevde også endringer. De aktive i agility påpekte noen uheldige skjevheter i utregningen i
årets mestvinnende på agility og ba om å få innført AG-hopp. Dette ble gjort. Poengene for
blodspor ble justert noe. BK har også stått for utregning av årets mestvinnende brukshunder i
2011.
BK har vurdert statuttene på nytt ut fra 2011 erfaringene. BK er veldig fornøyd med årets
resultat der statuttene har fungert som vi ønsket det. BK ser oss nå fornøyd med statuttene da
de i våre øyne virker etter intensjonene. Målet var kvalitet fremfor kvantitet.
De tre beste lydighetshundene har alle fått opprykk til eliteklasse og selv om ikke alle har tre
resultater slår de hunder lenger nede på lista som har mange lavere premieringer i lydighet
klasse II.
På blodspor har alle hundene øverst på listen minimum 3 x HP på årets blodsporprøver og
vinneren ble nr. 2 på NM. Det kan føles urettferdig for de to spanielene som var topp kvalifisert
etter regelverket for NM-deltakelse, og som ikke kom med etter loddtrekning. De to hundene
dette gjelder er NVCH Mi-Mio’s Wig-Wam fra Trøndelag og NVCH Desperados Xavier fra
Østfold. På øvrige sporprøver i år har de henholdsvis 3 x 1. premie, to av disse med HP og 3 x
1. premie og en HP.
NM-arrangørene opplyser om at de hadde 67 hunder påmeldt til NM-blodspor 2011, av disse
hadde 41 hunder topp premiering med 3 X HP. 19 av disse topp kvalifiserte hundene var
springere, en var en welsh og av disse kom 18 med på NM. Det er mer enn 50% av alle
startende på NM, det! Av de 18 som fikk starte var det 14 som fikk 1. premie, to av disse fikk
HP og kom til finalen sammen med tre andre hunder. Sluttresultatet ble at en springer kom på
andre og femte plass.
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Det er utenfor BK’s kontroll å endre på regelverk for NM-uttak. BK kan bare påvirke. Det
arbeides forhåpentligvis med å endre regelverket. Vi håper at de nye reglene ikke vil redusere
antall spaniels, dersom vi har like mange gode sporhunder i årene som kommer.
Henvendelse fra et medlem
Gjelder vekt på apport og høyde hinder på NBF’s bruksprøver
Problemstillingen gjelder en liten engelsk springer spaniel. Rasen er av NBF definert som stor
(over 50 cm) da de delte rasene opp i ulike grupper. I rasestandarden står det at rasen skal
være ca. 51 cm. I realiteten varierer størrelsen på enkeltindivid fra nærmere 40 cm (vanligvis
hunder fra jaktlinjer) opp mot 60 cm (gjelder ofte hanner fra klassiske linjer). Dette medfører at
alle springere skal, når de kommer litt opp i klassene, apportere 4 kg tunge apporter og hoppe
hinder som er 85 cm høye. Hadde hunden vært uregistrert og så registrert i nox-registeret,
hadde den blitt målt for så å settes i en passende klasse alt etter skulderhøyde.
BK ser og skjønner problemstillingen, men kan ikke gjøre så mye med den når det gjelder
enkelthunder. Flere raser har akkurat det samme problemet, og håpet er at regelverket kan
endres over tid slik at hunder med avvikende størrelse kan måles og så settes i en klasse. BK
vil prøve å påvirke NBF.
Henvendelse fra et medlem – via HS
Gjelder utstillingsresultater på nedklippet amerikaner som er utstillingschampion
Forslaget går på at et utstillingschampionat gir poeng på utstillingsdelen av beregningen for
årets allsidighetsspaniel. Dagens regler er litt diskriminerende for de med amerikanere. Det er
vanskelig å holde full pels og trene mye bruks samtidig. Vedkommende tror at
jaktanleggsprøven hvert år, selv om det ikke var dette året du tok prøven, og mener det
samme burde gjøres med et utstillingschampionat.
BK mener det er en klar misforståelse å tro at en godkjent jaktanleggsprøve teller andre år enn
det året prøven ble tatt. ALLE resultater – uansett gren – må i dag oppnås det året det gjelder.
Regnskap 2011
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2011 bortsett fra utgifter til diplomer til årets
mestvinnende brukshunder.
Plan for brukshundkomiteen (BK) 2012
Prioritere større aktivitet for flest mulig medlemmer
Arbeidskapasiteten til BK har de to siste årene vært brukt for en stor del til Årets
mestvinnende. Et flott tiltak som engasjerer mange medlemmer. BK vil i året som kommer
bruke storparten av sin arbeidskapasitet til å se på tiltak som er matnyttig og til glede for flest
mulig medlemmer i klubben.
Våre Spaniels
Fortsette med å lage brukshundspalten. Prøve så langt mulig å få mer matnyttig stoff fremfor
bare resultatservice. Dette gjelder artikler om trening, nytt og nyttig om prøver, tips til andre
aktiviteter osv. Slikt stoff krevere en betydelig innsats i forhold til å skrive referat fra en prøve.
BK vil oppfordre alle medlemmer til å bidra med dette.
www.spaniels.org
BK ønsker å bruke siden bedre for å nå ut med rask informasjon til medlemmene. Også her er
vi avhengig av hjelp fra medlemmene for å lykkes. I tillegg til nyheter prøver vi å legge ut litt
matnyttig stoff. Andre resultater enn årets mestvinnende i spanielklubben og NM-resultater –
uansett gren – er uaktuelt.
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Større bruksaktivitet i avdelingene
Først og fremst vil BK skaffe seg oversikt over kursaktivitetene og prøveaktivitetene i
avdelingene. Mange medlemmer ønsker seg flere spanielrelaterte aktiviteter og kurs i
avdelingene. Jaktkomiteen (JK) har ansvar for jaktsiden, men BK mener det er mye å hente
også på andre bruksområder. Det kan være at avdelingene lager spanielsamlinger der man
trener på ulike ting. Der det er lange avstander er helgekurs et alternativ.
I dag er det svært få avdelinger som står som arrangør av prøver. Vi må finne ut om det er et
ønske om større aktivitet i avdelingene på dette området og finne ut hva avdelingene i så fall
trenger hjelp til.
Oversende – via HS - oppfordring om måling av alle hunder før start på NBF-prøver
Oversende – via HS - oppfordring til å endre statuttene for NM uttak blodspor, slik at man
unngår trekking og det er de best/høyest kvalifiserte hundene som får starte.
Utdeling av årets mestvinnende – Oppfordre til tidlig og bedre informasjon om hvor og når
diplomene deles ut.
Premie til beste spaniel på NM. Se på hvor mange spaniels som deltar på NM-arrangement av
ulike slag. NSK må ha bedre rutiner der det settes opp premie til beste spaniel.
For Brukshundkomiteen (BK) - Inger Handegård

2.15.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2011
Året 2011 har Jaktkomiteen bestått av:
Knut Framstad (leder)
Anders Brunvold (oktober - desember)
Tore Imset
Henning Myhre (januar-september)
Arild Stenbråten
Året har vært preget av betydelig aktivitet i til sammen fire JK-møter med til sammen 43 saker.
Flere tunge saker; særlig regelverksspørsmål, som vil bli avsluttet i 2012
Gjennomførte aktiviteter i 2011
 Fulgt med på utviklingen av svensk jaktprøveregelverk; Arild Stenbråten og Tore Imset
deltok på svensk dommerkonferanse i mars 2011og Knut deltok på svensk kurs om
engelske prøveregler
 Forberedt regelverksendringer/-høring
 Samarbeid med egen arbeidsgruppe, Ellen Getz Wold og Inger Handegård, med oppgave
å utvikle forslag til regelverk for ”ny” jaktanleggsprøve, JAL
 Kommet langt i utvikling av etikkregelverk for dommere og arrangementer
 Startet opp arbeid med forslag om revisjon av championatreglene
 Forberedt presentasjon på spaniels.org av bøker, DVD-er mv om jakt, trening og prøver
med spaniels. Venter på endret hjemmeside før resultatet kan legges ut
 Stand på Villmarksmessa 7.-10.april 2011
 Svart på henvendelser fra HS angående:
o Tildeling av Konge- og NKK-pokal
o Pris og servicenivå ved jaktprøver
o Halekupering
o Habilitetsregler i prøvereglene
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o
o
o
o

Dispensasjon for raskere framdrift ved dommerutdanning
Vurdering av kandidater som ønsker å starte dommerutdanning/elevarbeid
Høring av avtale mellom Sverige og Norge vedr. trening av fuglehunder
Henvendelse fra Norsk Wachtelhundklubb om dommersamarbeid

Aktiviteter i 2012
 Avslutte arbeidet med forslag til nytt regelverk for JAL, apportprøver og jaktprøver
 Avslutte arbeidet med forslag til nye Championatregler
 Avslutte arbeidet med forslag til nytt etikkregelverk
 Avslutte arbeidet med forslag til en mer formell ”Råd og veiledning for arrangering av
jaktprøver”
 Utvikle rollen som Jakt- og prøvekoordinator i JK
 Motivere for jaktaktiviteter i avdelingene; samling for Jaktkontakter i avdelingene
 Stimulere norske prøvedommere til faglig videreutvikling
 Følge opp tanken om endring av halekuperingsregelverket i flere fora
 Presentasjon av DVDer, bøker mv på spaniels.org (når det tekniske på spaniels.org er på
plass)
Aktiviteter som planlegges for 2013
 Dommerkonferanse med nytt regelverk (gjennomføres våren 2013)
 Fange opp praktiske erfaringer med nytt regelverk
 Deltakelse på Villmarksmessa eller lignende (i samarbeid med Brukshundkomiteen?)
Aktiviteter på vent, som starter når vi har kapasitet til det
 Opprette ”Viltbank” for å gjøre det lettere for avdelingene å skaffe egnet vilt til prøver og
trening
 Videreutvikle jaktdelen av spaniels.org
 Skaffe oversikt over terreng for trening og prøver, publisere på spaniels.org
 Instruksjons-/kursmateriale for bruk i avdelinger, møter mv
 Presentasjon av treningsmuligheter i Norge og Sverige på spaniels.org
 Innspill til nytt jaktkapittel på spaniels.org
Regnskap for JK 2011
Flere av JKs aktiviteter har medført kostnader (Villmarksmessa mv), men kostnadene har blitt
dekket over HS sitt budsjett. Ut over dette har ikke JK dokumentert utgifter i 2011.
For Jakthundkomiteen (JK) - Knut Framstad

2.16 Jakthunddivisjonen
Årsberetning for Jakthunddivisjonen for 2011
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 (på siste ekstraordinære RS møtte 73 000 stemmer, JD
representerte 37 000 stemmer)
Divisjonen er organisert med en LEDER, et fast ARBEIDSUTVALG (AU) som består av leder
og 2 medlemmer. Beslutninger fattes i en ledergruppe bestående av lederne eller oppnevnte
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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 3, 4-6,5 7 og 8 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 2011.
JAKTHUNDDIVISJONEN - BERETNING FOR ÅRET 2011
Jakthunddivisjon (JD ) har som medlemmer:
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
Samlet antall medlemskap i disse klubber og forbund er (pr 311210) 37 297
Styringsgruppen har i 2011 vært ledet av Bjørn Pettersen. Styringsgruppen utnevner en leder
for JD som har som ansvar å gjennomføre saker besluttet i styringsgruppen. Arbeidsutvalget
består av Stig Brathaug (leder) og Tor Magne Gramstad. Styringsgruppen møter etter behov. I
2011 har det vært avholdt 2 styringsgruppemøter ved hjelp av telefonmøter, samt 2 fysiske
møter
Divisjonen egnet mye innsats på å finne gode kandidater til ulike roller i NKK-HS og komiteer.
Utvelgelse, innmelding og stemmegivning ble gjennomført etter grundige overveielser og med
full enighet.
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 selv NKK RS, saker kommenteres 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:
Forberedelse til og gjennomføring av NKK RS
Refusjon jaktprøvedommerutgifter fra NKK
Mandatjusteringer i NJK
Etisk hundehold
Instrukser NKK HS og NKK-komiteer
Høring ny dyrevelferdslov
Ferdigstilling nye lover NKK
Valg av personer til NKK-Komiteer
Ålesund, 160112, Stig Brathaug, (Leder JD)
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2.17 Fagkomite
2.17.1 NKK's Fagkomite for spaniels
Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Snorre Aslaksen (leder), Wenche
Dyreng, Ragnar Kaale.
Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2010 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, Buskerud, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og
Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, og Østfold.
2.18.2 Rapporter fra avdelingene

Styremøter
Komitémøter
Medlemstreff / møte
Årsmøtet (deltakere)
Utstilling 1 (deltakere)
Utstilling 2 (deltakere)
Jaktprøve (deltakere)
Apportprøve (deltakere)
JAL (deltakere)
Fersksporprøve (deltakere)
Blodsporprøve (deltakere)
Andre prøver (deltakere)
Valpeshow (deltakere)
Kurs
Andre arr.
Utsendelse

Buskerud

Vestfold

Oslo/Akers

Østfold

Sogn & fj.

Møre & R.

5

10
4
3
17
72

2

7
2
6
13
86

3
2
2
9

2

ja
77
12
7
3

11
104

10
12

7
18

ja

Nei

4
27

4
45
ja
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Nei

16
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Ja

4
7
13
37

14
5
15
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2
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Styremøter
Komitémøter
Medlemstreff / møte
Årsmøtet (deltakere)
Utstilling 1 (deltakere)
Utstilling 2 (deltakere)
Jaktprøve (deltakere)
Apportprøve (deltakere)
JAL (deltakere)
Fersksporprøve (deltakere)
Blodsporprøve (deltakere)
Andre prøver (deltakere)
Valpeshow (deltakere)
Kurs
Andre arr.
Utsendelse

Tr.lag

Agder

Telemark

Rogaland

Hordaland

5
2

7

11

6
2

Ja
Ja

1
14
46

2
55
99
66

17
90

4
69
51

17
76

32
5
7

15
18

3
1
nei

38
ja

12
10

5
2

5

7

nei

Ja

nei

25
2
J
nei

2.19 Økonomi
2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang:
Medlemstallet har økt til 2602 i 2011. Av disse er 2469 personer hovedmedlemmer, og antallet
husstandsmedlemmer er 133. Vi har hatt en marginal økning i antallet medlemmer i perioden
og håper at medlemstallet holder seg på det nivå vi har hatt de siste årene. Det vil dog ikke
være en overraskelse om vi fremover vil synke noe i medlemstall, sett i lys av årets relativt
lave registreringstall for rasene.
Medlemstallet gjenspeiler 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. I så henseende er
medlemsbladet vårt et viktig medium.
Medlemmer har mulighet til innmelding i NSK via NSK's nettsider. I løpet av 2011 har denne
tjenesten vervet 165 nye medlemmer.
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 NKK's 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. Enkelte medlemmer velger å tilhøre andre
geografiske områder enn der de selv er bosatt. Dette er også forhold som det tidvis må ryddes
i, da geografisk avgrensing for avdelingene er klart definert. Med opprettelse av avdeling Nord
vil ca 135 av medlemmene uten avdelingstilknytning befinne seg i en avdeling ved utgangen
av 2012 - noe som gir en stor reduksjon i denne kategorien medlemmer. Pr. dato har klubben
ca 40 medlemmer bosatt utenfor Norges grenser.
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2.19.2 Medlemsutvikling
1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hovedmedlemmer

1 940

2 011

2 065

2 198

2 143

2 057

2 068

1913

2055

2111

2006

1865

2026

2417

2461

2469

Husstandsmedlemmer

278

263

254

244

232

219

215

189

190

169

150

160

141

159

135

133

Medlemmer
TOTALT

2 218

2 274

2 319

2 442

2 375

2 276

2 283

2102

2245

2280

2156

2025

2167

2576

2596

2602

3000

Anall Medlemmer

2500

2000

1500

1000

500

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

Medlemsutvikling fra 1991 til 2011

Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) HeyerdahlLarsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen og Terje Johnsen.

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2012

SIDE 23

2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis

2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Totalt

Fram /

pr. 31.12

tilbake

pr.
31.12

pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Pr.
31.12

Østfold

131

124

123

114

111

123

99

119

130

149

147

150

+3

Oslo/Akershus

638

616

630

594

651

634

602

548

591

693

684

715

+31

Hedmark

80

56

63

55

62

56

56

51

76

91

104

108

+4

Oppland

63

58

53

41

47

57

53

49

36

38

34

31

-3

Buskerud

141

142

130

131

132

151

135

123

130

156

139

134

-5

Vestfold

188

196

194

201

217

214

187

151

150

172

163

161

-2

Telemark

124

115

123

105

121

131

128

155

167

226

256

257

+1

Agder

105

108

97

79

85

103

86

85

106

101

115

92

-23

Rogaland

156

165

180

153

159

164

157

147

142

150

179

177

-2

Hordaland

222

224

224

208

215

203

183

167

215

245

261

260

-1

78

66

55

45

55

59

49

40

52

62

58

63

+5

69

64

84

80

84

73

67

60

70

80

83

85

+2

Trøndelag

133

124

112

102

112

113

111

112

132

170

187

173

-14

Nordland

77

71

65

58

50

65

55

Troms

56

49

59

60

61

65

48

Finnmark

27

17

15

18

19

19

12

11

16

20

17

21

+4

Medl. u/
avdelingstilknytning

239

195

215

64

207

154

223

169

175

+6

TOTAL

2375 2276 2283 2120 2237 2280 2156 2025 2167 2576 2596

2602

+6

Sogn og
Fjordane
Møre og
Romsdal

GRAFISK FREMSTILLING AV MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGENE
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3

Regnskapet

3.1 Regnskap og balanse
For 2011 vises et overskudd på kr 47.039,- på årets drift. I tillegg har NSK hatt en renteinntekt
på kr 28.989,- og en bankomkostning på kr 403,- Dette gir et samlet resultat på kr 75.625,mot et underskuddsbudsjett på - 30.000,- Økonomien i klubben er god, og klubben har
betydelige midler på konto.
Vår mest betydningsfulle inntektskilde er medlemskontigenten. Ved fjorårets RS anslo HS en
stabil medlemsmasse og budsjetterte i tråd med tidligere tall. Årets inntekter viser ytterligere
forbedringer av kapitaltilgangen og slår positivt ut på resultatet. Det er også gledelig for
klubben at vår søknad om momskompensasjon i år har gitt oss kr 28.481,- i tilleggsinntekter,
noe som klart bidrar til et positivt resultat.
Renteinntektene våre er også positive og noe høyere enn tidligere år.
Trykkerikostnadene er igjen markant den største enkeltkostnaden for klubben men er nede på
et normalnivå, da vi i fjor hadde ekstra kostnader til trykking av VS av hensyn til et stort sidetall
i jubileumsåret. Medlemsbladet vårt har likevel økt med godt 100 sider siden innføring av
fargetrykk og vil ventelig ligge i den størrelsen det nå representerer.
I tillegg til de regnskapstall som fremlegges av HS skal det nevnes at det finnes betydelige
betalingsmidler fordelt i avdelingene. Det er framlagt regnskapstall til HS fra avdelingene som
samlet utgjør i overkant av 1 mill. kroner i betalingsmidler. Kapitalen varierer avdelingene
mellom men summene som fremkommer synliggjør samlet en utmerket økonomisk ryggrad og
er på nivå med Norsk Spaniel Klub sin kapital.
For øvrige detaljer i regnskapet, se eget vedlegg.
Ihht vedtak på RS 09 behandles regnskapet som separat sak etter gjennomgang av
årsberetningen.

3.2 Vurdering av driftsåret
I 2011 har vi i styresammenheng hatt et fulltallig styre, med en varierende deltakelse på
styremøtene. Geir Høgås har ivaretatt funksjonen som sekretær mens Ronny Bekkevold har
innehatt ansvaret for medlemsregisteret. Leder har ivaretatt kontakten med de komiteer og
utvalg som er lagt under hovedstyret. Dialogen med de ansvarlige for beregning av Årets
hunder er ivaretatt av leder. HS har vist engasjement i de saker som har vært til behandling.
2011 vurderes som et godt driftsår, hvor forskjellige oppgaver og prosjekter har vært under
arbeid.
I 2011 så endelig Wachtelhundklubben dagens lys noe som medfører at denne rasen ikke
lenger er en del av NSK sitt ansvar. Samtidig er NSK tildelt raseansvaret fra NKK for rasen
Amerikansk Vannspaniel. Gjennom disse endringene er det utført revisjon av våre lover, i tråd
med de bestemmelser tatt av foregående års RS. HS nedsatte en komite for disse
revideringene, bestående av Per Løkken og Snorre Aslaksen. Lovene er også gitt en
innholdsliste og paragrafene er sammensatt med lik skrift.
Det er av NKK utarbeidet en ny lovmal som gjøres gjeldende for alle medlemsklubber.
Lovkomiteen har også fått dette oppdraget, der NSKs lover må gjennomgås og tilpasses de
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påkrav som er kommet. Arbeidet skal ferdigstilles innen 2012 og klubbens lover skal sendes
inn til NKK for godkjenning.
Det er iverksatt ny revisjon av våre regler for Jaktanlegg - og Jaktprøver. Arbeidet er planlagt
ferdig innen høsten 2012 hvorpå regelverket sendes på høring. Nytt regelverk blir gjort
gjeldende fra sesongen 2013. Det er også planlagt en dommersamling før innføring av revidert
regelverk.
Dagens premiesystem er besluttet skal revideres. Foreløpig er ikke dette konkretisert, men det
synes nødvendig å foreta vurderinger mot et nytt, felles premiesystem. I den sammenheng er
det publisert for medlemmene en mulighet til fritt å gå til innkjøp av de artikler som produseres
av DUB.
I løpet av året er det avholdt et særmøte med ASU, der framtidige arbeidsoppgaver var tema.
Møtet var positivt for alle involverte og planer for kommende år ble lagt. Bl.a skal det arbeides
for ny revisjon av dagens avlskriterier og kriteriene er planlagt å være ferdig innen 2012.
NSK er fremdeles representert innad i NKKs organisasjon. Dette gjelder Snorre Aslaksens
engasjement som representant for gruppe 8 i NJK - Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite.
Også HS leder har deltatt i enkeltmøter inne hos NKK, bl.a i møter vedrørende NSKs
dommerutdannelsessystem for jaktprøver ifm planlegging av økonomisk støtte til klubbene for
vedlikehold av dommerkompetanse og dommerkonferanser.
Rasekompendiene er en stadig utfordring. Utsettelsene har vært mange. Derfor er det gledelig
at vi nå foran årets RS kan legge fram et nylig trykket kompendium for Welsh Springer Spaniel.
Cocker-kompendiet står ennå på vent, men vil foreligge fram mot den planlagte
dommerkonferansen for januar 2013. HS la sine første planer for konferansen i år, som var
planlagt for januar 2012, men som tidlig ble bestemt flyttet til påfølgende år av hensyn til
tilpasninger mot DUK og det faktum at vår egen planlegging tydelig ville ta lengre tid enn
forutsatt. Dommerkonferansen vil representere en betydelig kostnad for klubben, men er etter
HS sin vurdering en riktig satsning i en tid der vi har fått langt flere dommere på våre raser og
ser et slikt arrangement som en god anledning til aktivt å bidra til en sunn utvikling av våre
hunder. Kostnadskonsekvensene er synliggjort i budsjettoppstillingen for 2013.
NSK fikk i 2011 en ny dommer fra egne rekker innen jaktsektoren. Tor M Gramstad ble på
sommeren godkjent som dommer for apport - og jaktprøver og er dermed godkjent til å kunne
dømme alle prøvegrener gjeldende for spaniels.
Arbeidet med opprettelsen av ny avdeling i Nord-Norge har også tatt tid. Det er derfor svært
gledelig å konstantere at avdelingen nå ser dagens lys under navnet "NSK avd. Nord"
Medlemstallet tilhørende avdelingen er på cirka 130 og hovedstyret ved Nestleder Kari
Knudsen har bidratt på en meget god måte med tilretteleggingen fram mot konstituerende
årsmøte. Det er knyttet gode kontakter med lokale ressurspersoner og det er terminfestet
arrangementer i Nord for inneværende år, bl.a med avholdelse av kurs og gjennomføring av
jaktanleggsprøve.
Medlemsutviklingen i klubben er stabil. Pr 31/12 hadde Norsk Spaniel Klub 2602 medlemmer.
Utfordringen framover blir å holde medlemstallet oppe på dette nivået. Ser man på
registreringstallene for rasene har disse hatt en merkbar reduksjon siste året. Det vil derfor
være fornuftig å ta hensyn til disse tallene ved budsjettering over de kommende 2 år. Det blir
viktig for klubben og avdelingene å holde på de medlemmene man har og være aktive ovenfor
enkeltmedlemmer med tanke på verving.
Vi tror produktet NSK fremdeles selger godt og at avdelingene er gode representanter for
klubben. Medlemsbladet vårt, Våre Spaniels, spiller en nøkkelfaktor for å kunne beholde
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mindre aktive medlemmer. Her gjør redaktør og spaltister en formidabel innsats som HS er
sikker på kan måles mot antallet medlemmer. Særlig viktig er det å fremheve bredden i bladet,
der alle medlemmer - uansett ståsted med hund - vil kunne finne nyttig og godt lesestoff.
Medlemstallene gir klubben økt handlefrihet som kommer de mest aktive til gode.
For inneværende år er betalende medlemmer pr dato oppe i 2110 medlemmer, mot 2200
medlemmer på samme tid i fjor.
Det har vist seg vanskelig for enkelte avdelinger å få tak i nye tillitsvalgte. Dette faktum gjør at
HS må tenke gjennom hvilke ressurser hundenorge har, og se på muligheten til å tilby kurs og
andre tilbud som kan bidra til øke interessen for de verv og funksjoner vi som organisasjon er
avhengige av. Planer for egen håndbok er lansert i HS og dette arbeidet starter i forbindelse
med årets RS.
Avdelinger som mangler lederfunksjoner blir gitt hjelp fra hovedstyret til fortsatt å opprettholde
avdelingens drift.
Hovedstyrets forbruk av kapital gjennom 2011 har vært fornuftig og i tråd med det budsjett som
har vært gjeldende. Årsaken til lavere kostnader i driftsåret, målt mot budsjettet, skyldes i
første rekke ikke igangsatte oppgaver som var planlagt inn i budsjettet for 2011. Eksempler på
dette er utbetaling av forfatterhonorarer, lavere kostnader i jaktkomiteen, besparelser for
trykkerikostnader og lavere portokostnader. Inntektene for driftsåret har også vært høyere enn
forutsatt. Det er viktig for representantskapet å være oppmerksomme på at mange av de
nevnte kostnadene vil komme over de neste to årene og at de oppsparte midler for
inneværende år vil komme godt med når dommerkonferansen for eksteriør blir en realitet.
HS vil hevde å ha gjennomgående kontroll på NSK's økonomiske anliggender. Gjennom årets
revisjon er også gjort noen justeringer i regnskapet, der bl.a avdelingenes gjeld fra 2008 til
2010 er blitt slettet. Det er foretatt en komplett vareopptelling og dennes verdi er justert i
regnskapstallene.
SSRK - Svenska Spaniel och Retrieverklubben - inviterte i år til et skandinavisk møte mellom
de nordiske søsterklubbene. NSK deltok på møtet, som var lagt opp som en helgesamling i
Stockholm. Alle de skandinaviske landene var representert og årets agenda var satt opp
omkring jaktregelverk og prøveformer.
Det er bestemt at det legges opp til årlige treff der ulike forhold omkring rasene og klubbene
skal kunne diskuteres. Dette fora som her skapes er også i tråd med den nordiske
kennelunions ønske om et bredere samarbeid over landegrensene. I 2013 er Norge
arrangørland, i et samarbeid mellom Norsk Spaniel Klub og Norsk Retrieverklubb.
HS gjennomførte i januar 2012 et fellesmøte med avdelingene. Møtet ble avholdt på
Gardermoen og hadde god oppslutning. Drøftelsene gjennom dagen var gode og
tilbakemeldingene til HS gir styret føringer for flere av arbeidsoppgavene fremover. Det er etter
min oppfatning grunnlag til å søke slike fellesmøter også i fremtiden og siden vurdere behovet
for to-dagers møter ifm RS.
Norsk Spaniel Klub bidrar aktivt i hundenorge, også inn mot NKK, og ønsker å fortsette slik.
Klubbens styre har til hensikt å arbeide videre med de saker som påvirker klubbens drift og
medvirke til en positiv utvikling av NSK.

for Hovedstyret,

Tor Magne Gramstad, leder (sign)
Sandnes 10. mars 2012

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2012

SIDE 27

3.3 Revisors beretning
Arbeidet utføres av E.K Regnskapsservice AS v/ Karin Wiig. Representantskapet gav sin
fullmakt i 2011 til bruk av eksternt regnskaps/revisorfirma, noe som også er i tråd med NSKs
lover, paragraf 13c. Engasjementet er for to år ad gangen og må fornyes av RS2013. NSK er
tjent med denne løsningen, der kvaliteten på revisjonen høynes målt mot tjenester gitt av
valgte revisorer fra klubben.
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3.4 Oversikt over kontorutstyr 2011
Benevnelse

Anskaffelsestidspunkt

Anskaffelseskostnad

2009

3000,00

Ny printer

Status
(kassert el.l.)

På lager

P.t. i bruk
hos / av
Stein Andersen

Generelt foretas ingen nye investeringer av denne type utstyr ifm tillitsverv. Dersom slikt behov
oppstår bør løsninger med kompensasjon mot bruk av privat utstyr heller være et alternativ.

3.5 Oversikt over utstillingsmateriell 2011.
NSK er eiere av følgende utstyr:

Benevnelse

Antall

Status

Doble kokeplater

2

Ok

Serveringsbrett

8

Ok

Kleskurver ( søppelstativ)

5

Ok

T-lys holdere i glass

20

Ok

Plastbord m / bein

7

Ok

Plaststoler

19

Ok

Strømkabler

2

Ok

Partytelt

2

Ok

Dommertelt

3

Ok

Vannbøtter

16

OK

Kaffekanner

5

Ok

Oppbevaringskasser for utstyr

4

Ok

Utstillingsbord/trimmebord

1

Ok

Sekketralle

1

Ok

Utstillingsutstyret er lagret hos avdeling Buskerud. Etter årets hovedutstilling vil utstyret bli
flyttet til ny lokasjon. Noen lagerkostnader må påregnes. Generelt er utstyr med volum av lav
kvalitet og verdi, og bør ikke påkostes store lagringskostnader. Det utstyr som
hovedutstillingen er avhengig av, knyttes til dommertelt og utstillingsbord.
Hovedstyrets utstillingspremier - og sløyfer oppbevares hos nestleder v/ Kari Knudsen.
Verdien av lagrede premier og rosetter er kr. 12.355,-

4. Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg,
avdelingsstyrer eller medlem av Representantskapet
4.1 Forslag fra HS; Ivaretakelse av lovverket vedrørende valg av
varamedlem til valgkomite
Det er så vidt HS bekjent ikke blitt praktisert bruk av varamedlem til NSKs valgkomite.
Iht lovverket, paragraf 13, punkt c skal RS velge en valgkomite bestående av leder, to
medlemmer og ett varamedlem.
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Forholdet er belyst gjennom forslag på varamedlem ifm årets valg (se avsnitt 6.2.2). Det er
ikke ønskelig å åpne for en diskusjon i forbindelse med gjennomføring av årets valg, hvorvidt
en skal benytte seg av dagens ordning som en kutyme, eller om lovtekstens paragraf skal
følges.
HS foreslår derfor for representantskapet å imøtekomme NSKs lover og som en konsekvens
foreta valg på person som varamedlem til valgkomiteen.

4.2 Forslag fra avd. Rogaland ; innføring av bevegelige jaktprøver
Avdelingen har registrert gjennom nå syv år med sammenhengende jaktprøver i Rogaland, at
det å treffe med tidspunktet for en prøve i forhold til tilgangen på naturlig vilt er avgjørende
både for gjennomføringen av en prøve, og ikke minst for deltakernes mulighet til å få hundens
arbeid bedømt til premiering.
Avdelingen er kjent med at dagens regelverk er oppe for revisjon og at revideringen skal kunne
gjøres gjeldende for prøvesesongen 2013. Forslag om innføring av bevegelig jaktprøve var
oppe til behandling i RS 2004 og ble den gang nedstemt av hensyn til opprettholdelse av et
aktivt prøvemiljø. Vi mener at tiden er inne til å fremme saken på nytt.
NSK Rogaland ber RS om å kreve at Hovedstyret utarbeider regelverk for bevegelig jaktprøve
i samband med kommende revisjon av våre jaktprøveregler.
Tilpasning av jaktprøvene mot optimale tidspunkt for tilgang på levende vilt er viktig for alle
involverte på et slikt arrangement. Reglementet for en bevegelig prøve må forutsette at NKKs
oppgitte prøve-ID kun kan benyttes på en prøvedato. Alternativt må det stilles krav om et
minimum antall hunder til start.
Hovedstyrets innstilling og forslag til vedtak :
Forslaget imøtekommes under den forutsetning at endelig ordlyd i regelverket utformes og
tilpasses av HS eller den komite hovedstyret utpeker til oppgaven.

4.3 Forslag fra avd. Østfold ; Endringer i regelverket for Årets
Allsidighetsspaniel og Årets sporspaniel
Årets ”Allsidighetsspaniel”.
1. Den maksimumsbegrensning på 3 disipliner som i dag gjelder, må fjernes.
Det er ikke noe fornuft å sette en maksimumsbegrensning på antall disipliner, når vi
snakker om ”Årets allsidighetsspaniel.” Det bør være innlysende at jo flere disipliner
hundene har deltatt i, jo mer allsidig er de.
Årets ”sporspaniel”
1. Antall tellende spor bør økes fra dagens 3 til 5 spor
Begrunnelse:
I dag er det mange gode spaniels som deltar på spor og konkurrerer aktivt gjennom
hele sesongen. Det er relativ god tilgang på sporprøver, selv om det i noen distrikter
er vanskelig å komme med på prøver i visse perioder av året. Dette vil gi bedre
spredning av hundene. I 2011 var det 8 hunder som alle hadde 3 x 1.premie m/HP.
2. Alle sporpøver bør telle likt. Ingen tilleggspoeng for NM-spor eller plassering.
Begrunnelse:
Dagens regelverk for deltagelse i NM er veldig urettferdig og baserer seg i all
vesentlighet på loddtrekning. For å komme med på NM i 2011 var det 64 kvalifiserte
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hunder som var påmeldt, og bare halvparten kom med etter loddtrekning. Dette
gjelder sikkert også samme %-andel for spaniels. Ett NM-spor et laget etter de
samme regler, har samme vanskelighetsgrad som et ordinært prøvespor. Derfor er
det veldig urettferdig at en spaniel som har vært så ”heldig” å kommet med på NM,
har muligheten for å gå et bra spor, og dermed få dobbelt uttelling for dette. Dagens
regelverk gir uttelling fordi den har vunnet en loddtrekning.
I dagens regelverk gir sporresultater samme poeng, enten sporet er gått i NM eller på
ordinær prøve, for alle resultater, men unntak av 1. m/HP. Når vi vet at fjorårets NMarrangør ”laget” en regel om at kun de 6 beste skulle få HP, så sier det seg selv at
dette ikke er rettferdig. I 2010 var det kun de 5 som ble tatt ut til å gå finale som fikk
HP. SKAL poengtillegget for NM fortsatt gjelde, så burde man også fått tileggspoeng
for en 1.pr oppnådd ved NM. NM blodspor er vel også den eneste disiplinen hvor
man kan ta med seg ”gamle” resultater i kvalifiseringen, en hund er kvalifisert til NM
ved kun å oppnå en 1.premie det året NM går.
3. Ferskprøver bør inn i tabellen og telle med.
Begrunnelse:
I dag så teller ikke ferskprøver med til Årets XX i det hele tatt. Dette bør innarbeides i
tabellen, slik det var i tabellen for årets sporhund tidligere.
Felles for alle:
Tillegg til pkt. 1-2. Eieren må være hundens eier gjennom hele konkurransesesongen.
I tillegg er det uhørt at Brukskomiteen skal ta seg av evt. klager når de selv er med, enten som
deltagere, oppdretter eller dommer for noen av hundene. Evt. klager bør rettes til en nøytral
instans, som HS, eller en eller to personer i tillegg som gjennomgår klagene.
Det ønskes, og oppfordres til at flere sender inn resultater til ”årets” listene, vi har fått
kjenneskap til at flere ikke sender inn sine resultater som en ”protest” på poengberegningen
slik den er i dag – ønsker man at flere skal sende inn sine resultater så bør altså
poengberegningen for enkelte disipliner gjennomgås/utarbeides på nytt.

Hovedstyrets innstilling og forslag til vedtak :
HS registrerer et stort engasjement rundt konkurranseformene som er utarbeidet av klubben
selv. Emnet som tas opp i denne sammenheng på RS 2012 var også en hovedsak under
fellesmøtet mellom avdelinger og HS i januar 2012. Konklusjonen etter fellesmøtet var å
gjennomføre en høring, hvor høringens svar skulle danne grunnlag for de endringer som må
utføres. En slik høring vil kunne gi rom for alle synspunkter og danne grunnlag for en nyansert
justering av dagens regelverk. HS ble i møtet utpekt som ansvarlig for gjennomføring av en slik
høring.
RS 2010 gav sin tilslutning til at hovedstyret skal kunne gjennomføre endringer på klubbens
statutter. Avgjørelsen var enstemmig. Denne avgjørelsen endrer praksis og ble foreslått av HS
i hovedsak av to grunner: 1) En mer dynamisk mulighet til å kunne tilpasse regelverket, og 2)
hindre at representantskapets representanter ble sittende med gjennomgang av praktiske
regelverksjusteringer - et arbeide som bedre utføres av HS etter påkrav fra nettopp
representantene.
HS er - og skal være - lydhøre for de synspunkter og føringer som fremkommer fra avdelinger
og representanter.
Hovedstyrets innstilling til vedtak: Forslaget avvises på grunnlag av ovenfor nevnte avsnitt. Det
gjennomføres en høringsrunde hvor avdelinger skal være høringsinstans. Resultatet av
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høringen blir formidlet til avdelingene og HS er ansvarlig for gjennomføring av de justeringer i
regelverket som er representativt for flertallet fra høringen. Regelverksjusteringer som her
fremkommer skal gjøres gjeldende for inneværende sesong.

4.4 Forslag fra avd. Sogn og Fjordane; vedr regler og tidsfrister for
innsending av saker til årsmøtene
Dagens regelverk seier dette om avdelingane: Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars. Forslag
som skal behandles på årsmøtet, samt forslag til kandidater til Representantskapet og andre
tillitsverv må være avdelingsstyret i hende senest 15. januar inneværende år. Dersom
avdelinga vel å ha årsmøtet i januar eller tidleg i februar, er det ALT for kort frist for klubbane å
forbereda saker til årsmøtet og ikkje minst val. Avdelinga foreslår 1. januar som absolutt siste
frist for å senda inn saker og framlegg til kandidatar.
Hovedstyrets innstilling og forslag til vedtak :
NSKs lovverk, paragraf 17 ble endret på RS2010. Endringen ble foretatt av hensyn til de tider
årsmøtene normalt er blitt avholdt på, som gav liten mulighet for medlemmer å fremme saker
som er aktuelle for årsmøtene. Å avholde årsmøter medio februar til tidlig i mars, der
innmelding av saker tidligere hadde frist 15.desember ble vurdert som udemokratisk og lite
flatterende for organisasjonen. I tillegg var hensynet til juletiden et element i vurderingen.
Alle fristene ble forskjøvet under lovverkets revisjon, også fristen for avholdelse av
avdelingsårsmøter som ble endret til 01.mars. Endringen har ikke ført til avkortet tid. I tillegg er
NKKs RS nå lagt til høsten, det samme er NKKs avdelingsårsmøter. Dette gjør at hunde-norge
er gitt rikelig med tid for sine årsmøter som før burde være i havn innen april av hensyn til
Norsk Kennel Klub.
Hovedstyrets innstilling til vedtak: Forslaget avvises. HS mener at gjeldende frister samlet sett
er mer fordelaktige for klubbens medlemmer og avdelinger. Avdelinger som tidligere har
avholdt sine årsmøter før 15.januar anbefales å legge sitt arrangement noe seinere på
vinteren.

5

Budsjett

Budsjettet 2011:
Det legges til grunn erfaringstall fra foregående år for budsjetteringen av 2011.
Det legges til grunn et lavere medlemstall enn den vi har i dag. Som nevnt i vurderingen av
driftsåret er det grunn for å kunne forberede seg på endringer i medlemstallene.
Regnskapet for 2011 viser et greit overskudd. Det er gjort tiltak for å avstemme varelageret i
NSK. Nøyaktig varelager er talt opp og prissatt, noe som gir en riktig varebeholdning.
Det kan forventes et overskudd også for kommende års drift. Det er tatt høyde for de
investeringer som forventes å komme. Dette gjelder utgivelser av rasekompendier og
endringer på IT.
Brukshund/jaktkomite er avsatt med økte midler - noe som er riktig å gjøre for å vise at disse
områdene innefor NSK gis riktig prioritet.
Det legges opp til et budsjett med overskudd. Risikoen for driften i kommende år er vel
ivaretatt gjennom et planlagt overskudd.
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Følgende poster knyttes det kommentarer til:
 3200: basert på medlemstall lik 2400 hovedmedlemmer
 6700: Innleie av revisortjenester krever egen postering
 6780: Det må forventes noen kostnader ifm omlegging av dagens nettsider
 6822: Gjelder trykking av Welsh - og Cocker kompendiet

Budsjettskisse for 2013
Disse tallene er medtatt for å vise antatt utvikling for neste år.
Denne budsjettskissen er ment som en visuell fremstilling, og skal ikke behandles
vedtaksmessig under RS 2012. 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. Det forventes inntekter for 2013 tilsvarende 2012. Utfordringen for klubben vil
være å vedlikeholde medlemsmassen og dersom ytterligere medlemmer innmeldes må det
sies å være bedre enn forventet.
Vi vil særlig bemerke post 6781 og 7781 der det tas høyde for avholdelse av
dommerkonferanse for jaktdommere og for eksteriør, noe vi mener klubben kan innestå med
og som vil være en positiv aktivitet hvor fokus på spaniels inn i fremtiden kan settes på
agendaen. Representantskapet bes om ta stilling til denne kostnaden allerede i inneværende
år. For avholdelse av dommerkonferanse på jaktsiden er det anledning å søke om
tilbakebetaling av deler av kostnadene hos NKK. Størrelsen på slik tilbakebetaling er derimot
uviss.
Det er grunnlag til å håpe på fremdeles vekst i årene fremover og klubben har kapital til foreta
investeringer i tråd med generell utvikling, samt de eventuelle spesifikke pålegg om
investeringer som representantskapet måtte bestemme.

Budsjett RS 2012
Budsjettoppstilling
Konto

Kontonavn

Resultat

Budsjett

Resultat

Budsjett

Budsjett

2010

2011

2011

2012

2013

-624 460

-625 000

-647 470

-624 000

-620 000

-624 460

-625 000

-647 470

-624 000

-620 000

-35 054

-35 000

-44 785

-45 000

-45 000

Driftsinntekter:
3010

Salgsinntekter

3200

Medlemskontingent
Salgsinntekter

3900

Inntekt arrangementer

3910

Inntekt tjenester / service

3920

Andel RS, Avdelingene

3930

Annonseinntekter

-8 310

-8 000

-7 754

-8 000

-8 000

3990

Diverse inntekter

-68 499

-70 000

-57 665

-66 000

-70 000

-111 863

-113 000

-110 200

-119 000

-123 000

-736 323

-738 000

-757 674

-743 000

-743 000

Annen driftsinntekt

Driftsinntekter
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Konto

Kontonavn

Resultat

Budsjett

Resultat

Budsjett

Budsjett

2010

2011

2011

2012

2013

Driftskostnader:
Varekostnad
4090

Beholdningsendring

4300

Varekjøp
Sum varekostnad

158 942

40 000

71 833

60 000

60 000

158 942

40 000

71 833

60 000

60 000

96 646

125 000

88 194

125 000

125 000

96 646

125 000

88 194

125 000

125 000

Endring i beholdning av varer under tilvirkn.
4190

Beholdningsendring
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller
ferdig

Lønnskostnad
5110

Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner

5190

Feriepenger avsetning

5400

Arbeidsgiveravgift

Sum klasse 5 - lønnskostnad
Annen driftskostnad
6350

Lagerleie

5000

2500

6540

Inventar og utstyr (ikke aktivert)

6620

Rep, vedlikehold/oppgradering utstyr

6700

Revisjon

6740

Pakking Våre Spaniels

6750

Forfatter- og fotografhonorarer o.l

6780

WEB utvikling/drift

7 740

5 000

2 448

15 000

5 000

6781

Jaktkomite

4600

20 000

9443

25 000

40 000

6782

Avls- og sunnhetsutvalget

2 500

3 000

6783

Brukshundkomite

4 000

5 000

6790

Annen fremmed tjeneste (JD)

2 500

2 500

6800

Kontorrekvisita

6820

Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.)

6822

Andre trykksaker

6860

Møteutgifter

6861

NSK-konferanser /-seminarer

6870

Fagutvikling & representasjon

6880

10 466

7 500

11 000

4 000
15 000

7 000

3 000
8410
5 481

3 000

3 291

3 000

3 000

177 641

160 000

167 555

165 000

170 000

27 000

12 000

5 000

29 951

30 000

30 000

35 000

EDB: databasevedlikehold & programvare

4 068

5 000

6890

Annen kontorkostnad

-5 535

6900

Telefon

6940

Porto

6

Sum klasse 6

1 000
1 978

1 214

10 000

12 820

12 000

12 000

85 805

110 000

87 822

87 000

90 000

315 965

392 000

304 233

375 000

382 500
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Konto

Kontonavn

Resultat

Budsjett

Resultat

Budsjett

Budsjett

2010

2011

2011

2012

2013

7040

Forsikringer

7140

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

2210

7310

Annonsering

3500

7330

Informasjonsstands

7430

Gaver

5000

5000

7440

Premier (Hovedutst & gavepremier)

17 500

10 000

7710

Representantskapet

69 293

70 000

7760

Tilskudd til avdelinger

7761

Tilskudd til utdanning (dommerkonf.)

7762

Tilskudd bruksprøver

15 000

7763

Tilskudd andre aktiviteter

50 000

7770

Bank - og kortgebyrer

7780

Hovedutstillingen

7781

NSK-konferanser /-seminarer

7782

Medlemsfest

7790

Annen kostnad

7830

Tap på fordringer/krav

5000

3 500

5 000

10 000

15 000

67 000

70 000

30 000

30 000

1670
66 994

30 000

25 000
10 000

2 207

2 000

2 540

45 750

45 500

95 110

2 000
40 000

40 000
86 000

2000

2 000

20 000

500

167 460

235 000

246 375

150 500

285 000

483 425

627 000

550 608

525 500

667 500

Driftskostnader
Driftsresultat (negative tall = overskudd)
Finansinntekter og finanskostnader:

739 013

792 000

710 635

710 500

852 500

2 690

54 000

-47 039

-32 500

109 500

8050

Renteinntekter

-23 686

-25 000

-28 989

-28 000

-30 000

8150

Rentekostnader

8170

Bankomkostninger

1 000

403

500

500

8171

Vekslingsgebyr
-23 518

-24 000

-28 586

-27 500

-29 500

-20 828

30 000

-75 625

-60 000

80 000

7

Sum klasse 7
Annen driftskostnad

Finansinntekter og -kostnader

Årsoverskudd / Underskudd

80 061

2 000

168
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6

Valg

Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over tillitsverv valgt/som velges av
Representantskapet. Valgene som ble gjort på forrige RS framkommer i kolonnen for ”Valget
2011”. I tillegg henvises til avsnitt 6.2 der det fremkommer forslag på kandidater til verv i NSK
som er lovlig fremmet iht NSKs lovverk.

6.1 Valgkomiteens innstilling for 2012-13
TILLITSVERV

Valget 2011

Valg 2012

Valget
2013

Ordfører RS

Terje Johnsen

(2år)

Terje Johnsen

(ipv)

Varaordfører RS

Jostein Halvorsen

(ipv)

Snorre Aslaksen

(2år)

ipv

Leder HS

Tor Magne Gramstad

(ipv)

Anne Buvik

(2år)

ipv

Nestleder HS

Kari Knutsen

(2år)

Kari Knutsen

(ipv)

Styremedlem HS

Geir Høgås

(ipv)

Inger C. Neset

(2år)

Styremedlem HS

Ronny Bekkevold

(2år)

Ronny Bekkevold

(ipv)

Styremedlem HS

Bjørn Sylte

(2år)

Bjørn Sylte

(ipv)

Varamedlem HS

Anne Buvik

(2år)

Karl Eddie Berge

Varamedlem HS

Brit Halvorsen

(2år)

Brit Halvorsen

(ipv)

Valgkomité, leder

Oddvar Hausken

(ipv)

Lilly Ann B. Aarra

(2år)

Valgkomité, medlem

Gerd Dahle

(2år)

Gerd Dahle

(ipv)

Valgkomité, medlem

Lilly Ann B. Aarra

(2år)

Ingunn Morseth

*

Ordensutvalg, leder

Torill Waldeland

(2år)

Torill Waldeland

(ipv)

Ordensutvalg, medlem

Geir Aronsen

(ipv)

Geir Aronsen

(2år)

ipv

Ordensutvalg, medlem

Mona Klypen

(ipv)

Mona Klypen

(2år)

ipv

Disiplinærutvalg, leder

Harald Refsland

(ipv)

Harald Refsland

(2år)

ipv

Disiplinærutvalg, medlem

Heidi Fosberg

(2år)

Heidi Fosberg

(ipv)

Disiplinærutvalg, medlem

Nina Waldeland

(ipv)

Nina Waldeland

(2år)

*

* resten av valgperioden
Revisjon utføres av E.K. Regnskapsservice AS

Vigrestad februar 2012
Valgkomiteens leder
Oddvar Hausken
Valgkomité medlem
Lilly Ann B Aarra
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Gerd Dahle

SIDE 36

ipv

ipv

6.2 Foreslåtte kandidater til verv i Norsk Spaniel Klub
6.2.1 Forslag på representant til valgkomiteen
NSK Avdeling Østfold fremmer forslag på Nina Johnsrød som medlem av valgkomiteen.
Vi ønsker inn en representant tilhørende Østlandet. Nina er aktiv i NSK med sine Clumbere,
hvilket også er positivt mtp bredde og kontaktnett.
6.2.2 Forslag på representant - og varamedlem til valgkomiteen
RS-representant Kari Knudsen har fremmet følgende forslag:
I henhold til Lover for Norsk Spaniel Klub paragraf 13 punkt c skal RS
velge valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer og ett varamedlem.
Alle klubbens organer bør være bredt sammensatt og det bør tilstrebes at
klubben ledes av representanter som innehar ulike raser og brenner for
ulike spanielaktiviteter. Dette bør i stor grad også gjelde
valgkomiteen.
Derfor foreslår jeg at Line Margrete Clausen fra NSK avd Telemark settes
opp som kandidat til medlem av valgkomiteen og Solveig Holth settes opp
som varamedlem til valgkomiteen.
Begge kandidatene er forespurt og har sagt ja til å stille til valg.

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2012

SIDE 37

VEDLEGG: Regnskap 2011 - Norsk Spaniel Klub
For generell vurdering vises til tekst medtatt i punkt 3.1 - regnskap og balanse.
I tillegg til underliggende regnskapstall er det foretatt opptelling av de salgsverdier som HS
disponerer på vegne av NSK. Disse verdiene er nå også implementert i varelageret der
verdien er medtatt i regnskapet. Varelageret utgjør følgende artikler:
- Kompendium for engelsk springer spaniel og amerikansk cocker spaniel: kr. 41.855,- Spanielhåndboken:
kr. 25.542,- Premie - & rosettlager for utstilling:
kr. 12.355,- Profileringsklær:
kr. 64.250,- Jakkemerker, aktivitetsklyper, carstickers, nåler og diplomer:
kr. 37.114,Resultatregnskap
Konto

3010/3110

Betegnelse

Medlemskontingent

3900

Inntekt Arrangementer (utst/RS)

3913

Diverse inntekter

3930

Annonseinntekter

5110
6300
6540
6620
6700
6740
6780
6781
6782
6790
6800
6820
6821
6822
6860
6861
6870
6880
6890
6900
6940
7140
7310
7430

2010

2011

538 580

624 460

647 470

93 200

103 553

44 785

Salgsinntekter

3200

4090/4190/4300

2009

57 665
5 270

8 310

7 750

Sum driftsinntekter

637 050

736 323

757 674

Vareforbruk

118 983

158 942

71 833

Sum inntekter

518 067

577 381

685 841

90 681

96 646
5 000

88 194

Kontor honorarer
Lagerleie
Inventar og utstyr
Rep. Vedlikehold/oppgradering
Revisjon
Pakking av vs
WEB utvikling og drift
Brukshund - jaktkomite
Avls- og sunnhetsutvalget
Andre tjenester
Kontorrekvisita
Trykkerikost.
Hodeark, konv. Giro, etc.
Andre trykksaker, brevpapir, konv.
Møteutgifter
NSK-konferanser/seminarer
Fagutvikling/ representasjon
EDB
Annen kontorkostnad (tilbakeføring)
Telefon
Porto
Reisekostnader
Annonsering
Gaver

10 466
4 063

7 740
4 600

2 448
9 443

2 018
155 189

5 481
177 641

8 410
3 291
167 555

18 950

29 951

6 933

4 068
- 5 535
1 214
85 805
2 210
3 500
5 000

1 539
100 899
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12 820
87 822

1 670
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7440
7710
7760
7762
7763
7770
7780
7790
7831

Premier Hoveduts.
Representantskapet
Tilskudd avd.
Tilskudd bruksprøver
Tilskudd andre aktiviteter
Bank- og kortgebyrer
Hovedutstilling
Andre kostnader/ tilskudd avd
Tap på fordringer/KRAV

8150
8170
8171

2 500
1 879
7 475
550

17 500
69 293

66 994

2 207
45 750
2 000
20 000

2 540
95 110
80 061

-477 994

-580 071

-638 802

Driftresultat

40 073

-2 690

47 039

Renteinntekter
Rentekostnader
Bankomkostninger
Vekslingsgebyr

23 423

23 686

28 989

-2 075

-168

-402

Sum finans

21 348

23 518

28 586

Årsresultat

61 421

20 828

75 626

185 658
86 490

134 928
91 237

165 402
54 724

79 585
753 623
2 083

46 756
994 664
2 705

Sum kostnader

8050

5 915
69 903
9 500

Balanse

1460
1510
1520
1931
1932
1933
1934

Eiendeler
Omløpsmidler
Innkj. Varer for videresalg
Kundefordringer
Andre korts. Fordringer
7874.05.74980
7874.42.00821
7874.05.74999
Alle bankinnskudd

835 263

Sum omløpsmidler

1 107 439

1 270 290

1 055 389

Sum eiendeler

1 107 439

1 270 290

1 055 389

Egenkapital
Avvik
Årets resultat

800 102

861 525

870 470

61 421

20 828

75 626

Sum egenkapital

861 525

882 353

946 096

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Skattetrekk
Forsk. Betalt kontingent
Påløpte kostnader

15 896
162 680
67 338

31 646
352 487

24 694
84 626

Sum gjeld

245 914

384 133

109 320

1 107 437

1 270 290

1 055 389

Egenkapital og gjeld
2050

2400
2610
2900
2960

Sum egenkapital og gjeld
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