NORSK SPANIEL KLUBs
31. ordinære
Representantskapsmøte
20.
20.april 201
2013
Comfort Hotel RunWay

MØTET STARTER KL 10
10.00

OBS!

NB:

Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er blitt
påmeldt, skal denne ha overlevert papirene.
Dersom avdeling ikke stiller med samtlige av sine tillatte representanter, må det gis
fullmakt fra den/de som ikke møter til andre som møter med stemmerett, for at
avdelingen skal få benyttet alle sine stemmer.
Lovlig valgte vararepresentanter trenger ikke fullmakt når vedkommende stiller i
stedet for en som er valgt som representant.
Representantene må være lovlig valgt på avdelingsårsmøtet,
og ha betalt medlemsavgift for inneværende år.

REPRESENTANTSKAPET 2013
Verv / Avdeling
Ordfører

Varaordfører

Representant

Vararepresentant
(ikke personlig)

Terje Johnsen
Snorre Aslaksen
Vibeke Gundersen
Hanne Balken
Hege Christensen

Nina Johnsrød
Hilde Rognlien

Lise Lotte Gundersen
Tone Christensen Grøn
Vibeke Kjær
Ingrid Syvertsen
Kristin Remme
Roald Geitle
Iren Hetland
Ronny Bekkevold
Per Løkken
Eli Frimo Borge

Ida Kleive
Karoline Johansen

Telemark

Elisabeth Ufs Thoresen
Willy Sjøstrøm
Svein Clausen

Snorre Aslaksen
Hans Arne Paulsen
Charles Welfler

Agder

Inger C Neset
Anne Lill Brandsvoll

Heidi Nilssen
Finn Køber

Rogaland

Sylvelin Andersen
Aina Sund
Eva Bjelland

Bente Duckett
Hans Hodne

Hordaland

Ann Kristin Ure
Gunn Aagesen

Møre og Romsdal

Heidi Ødegård
Helene Botterli

Østfold

Oslo/Akershus

Buskerud mail til Bjørn

Vestfold

Sogn og Fjordane
Trøndelag
Nord

Hovedstyret

Inviterte deltakere

Hilde Smuts Muller
Stein Chr. Gjerken

Inger Handegård
Laila Røneid
Vidar Sagmyr
Tone G. Larsen
Hege Sagmyr
Christine Trondal
Per Jørgen Nordstrand
Anne L. Buvik
Kari Knudsen
Bjørn Sylte
Karl Eddie Berge
Redaktør Våre Spaniels Nina Johnsrød
Rigmor Schau

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2013

SIDE 2

KONSTITUERING
1

Valg av 2 personer til å føre protokollen

2

Valg av tellekorps

3

Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

4

Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de
frammøtte representanter og eventuelle fullmakter

5

Godkjenning av innkalling

6

Godkjenning av saksliste

SAKSLISTE (inkl. innholdsoversikt for Årsberetningen)
1

Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner 2012 ............................................................................ 5

2

Styrets årsberetning 2012 ................................................................................................................................................ 5
2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger ................................................................................................................. 5
2.2 Hovedstyrets arbeidsform ................................................................................................................................................. 6
2.3 Representasjon ................................................................................................................................................................. 7
2.4 Disiplinærutvalget ............................................................................................................................................................ 7
2.5 Ordensutvalget ................................................................................................................................................................. 7
2.6 Medlemsbutikken / Premiebutikken .................................................................................................................................. 7
2.7 Valpeformidlingen ............................................................................................................................................................ 7
2.8 Omplassering av voksne hunder ....................................................................................................................................... 9
2.9 Årets-konkurransene......................................................................................................................................................... 9
2.10 Hovedstyrets medlemskontakt ......................................................................................................................................... 9
2.11 Publikasjoner .................................................................................................................................................................. 9
2.11.1 Våre Spaniels 2012 ................................................................................................................................................. 9
2.11.2 Rasekompendier.................................................................................................................................................... 10
2.11.3 Spanielhåndboken ................................................................................................................................................. 10
2.12 Web-siden www.spaniels.org .................................................................................................................................. 10
2.13 Utstilling ....................................................................................................................................................................... 11
2.13.1 Utstillingskomiteen - og Hovedutstillingen 2012 ................................................................................................. 11
2.13.2 Fagkomité Utstilling årsberetning 2012 ................................................................................................................ 11
2.13.3 Eksteriørdommerkonferanse ................................................................................................................................. 12
2.14 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) .................................................................................................................................. 13
2.15 Brukshundarbeid .......................................................................................................................................................... 13
2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2012 .......................................................................................................... 13
2.15.2 ÅRSRAPPORT 2012 for Norsk Spaniel Klubs Jaktkomité, JK ........................................................................... 14

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2013

SIDE 3

2.16 Jakthunddivisjonen ....................................................................................................................................................... 14
2.17 Fagkomite spaniels ....................................................................................................................................................... 15
2.17.1 NKKs Fagkomite for spaniels ............................................................................................................................... 15
2.18 Avdelinger og distriktskontakter ................................................................................................................................... 15
2.18.1 Avdelingene .......................................................................................................................................................... 15
2.18.2 Rapporter fra avdelingene ..................................................................................................................................... 15
2.19 Økonomi ....................................................................................................................................................................... 16
2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: ........................................................................................................ 16
2.19.2 Medlemsutvikling ................................................................................................................................................. 17
2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis ..................................................................................................... 19
2.20 Øvrig PR-arbeid og sosiale medier .............................................................................................................................. 20
2.20.1 Deltakelse på Dogs4All ........................................................................................................................................ 20
2.20.2 Sosiale medier ....................................................................................................................................................... 20
3

Regnskapet ..................................................................................................................................................................... 20
3.1 Regnskap og balanse ...................................................................................................................................................... 20
3.2 Oversikt over kontorutstyr 2012. .................................................................................................................................... 22
3.3 Oversikt over utstillingsmateriell 2012........................................................................................................................... 23
3.4 Vurdering av driftsåret ................................................................................................................................................... 23

4.

Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlem av Representantskapet .............. 26
4.2 Forslag fra Jaktkomiteen ............................................................................................................................................... 32
4.4 Forslag fra avd. Telemark om lovendring. .................................................................................................................... 32
§2-1 Medlemskap.................................................................................................................................................................. 32
4.5 Forslag fra avd. Hordaland om tilbakeføring av medlemskontingent til avdelinger..................................................... 34
4.6 Forslag fra avdeling Hordaland om ambulerende storcert ............................................................................................ 34
4.7. Forslag fra avdeling Hordaland om at det fastsettes en dato for ferdigstillelsen av ny webside .................................. 35
4.8 Forslag fra avd. Hordaland om tiltak rettet mot valpekjøpere ...................................................................................... 35
4.9. Forslag fra HS om en kontingentøkning på kr. 20,- fra 1.1.2014 .................................................................................. 35

5 Budsjett ................................................................................................................................................................................ 36
6

Valg ................................................................................................................................................................................. 37
6.1 Valgkomiteens innstilling for 2013-14............................................................................................................................ 37
6.1 Hovedstyrets innstilling for 2013-14 .............................................................................................................................. 38

VEDLEGG: Hovedstyrets tiltaksplan for 2013 .................................................................................................................... 38

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2013

SIDE 4

1

Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets
disposisjoner 2012

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.
Ordførerskapet er særdeles tilfreds med at det i løpet av året er opprettet en ny avd., Avd.
Nord. Samtidig er det mindre hyggelig å registrere uro og splid i et par andre avd. av klubben,
men vi forstår at dette nå i stor grad har løst seg.
Norsk Spaniel Klub fremstår fortsatt som en veldreven organisasjon.
Sandefjord/ Stathelle 01.04.2013
Terje Johnsen (Sign)
Ordfører

2

Snorre Aslaksen (Sign)
Varaordfører

Styrets årsberetning 2012

2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger

HOVEDSTYRET

REPRESENTANTSKAPETS
ORGANER

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

Ordensutvalget
Disiplinærutvalget
Revisor
Avls- og Sunnhetsutvalget
(ASU)

HOVEDSTYRETS
ORGANER og
FUNKSJONSFORDELINGER

Hovedstyrets utstillingskomité

Jaktkomiteen (JK)
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Anne Livø Buvik
Kari Knudsen
Inger C. Neset
Bjørn Sylte
Ronny Bekkevold
Karl-Eddie Berge
Brit Halvorsen
Terje Johnsen
Snorre Aslaksen
Lilly Ann B. Aarra (leder)
Nina Johnsrød
Gerd Dahle
Vara: Solveig Holth
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 (til 1.1.13), Vibeke
Paulsen, Elin H. Borgersen (til
1.1.13), Kristin Prestrud
Kari Knutsen (leder),Solveig Holth,
Mette B. Evensen
Knut Framstad (leder)
Henning Myhre
Arild Stenbråten
Anders Bruvoll
Tor Magne Gramstad
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Brukshundkomiteen (BK)
Fagkomité Utstilling
NSKs repr.
Jakthunddivisjonen

Inger Handegård (leder)
Ellen Getz Wold
Wenche Randi Krogstad
Stig A Kjellevold, Vibeke Paulsen
Anne L. Buvik

Våre Spaniels (VS), redaktør

Eva Bjelland (t.o.m. nr. 3/2012)
Nina Johnsrød

Webmaster / Internettansvarlig

Hans Hodne og Eva Bjelland

Klubbadresse og arkiv

Inger C. Neset

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 5 telefonmøter, samt e-postkontakt. Det har vært
opprettet et arbeidsutvalg (AU) bestående av Anne Buvik, Kari Knudsen og Inger C. Neset,
som har håndtert en del løpende saker gjennom hele perioden. 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, i Idrettens Hus på
Ullavaal Stadion. 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
avholdt ett særmøte, hvor tre av HS-medlemmene møtte Jaktkomiteen for å drøfte endelig
utforming av nye regler for jaktprøver og jaktanleggsprøver.
Leder har i utgangspunktet representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD). Vi har deltatt på ett
telefonmøte. Dessverre har vi måttet melde forfall til to, blant annet et fysisk møte i januar, på
grunn av sykdomsforfall. Forut for NKK RS ble det avholdt formøte med JDs medlemmer som
deltok på NKKs RS. Karl-Eddie Berge deltok på dette møtet for NSK.
NSK har videre deltatt på NKKs representantskapsmøte. HS valgte i styremøte å utpeke
Anne Buvik, Kari Knudsen og Karl-Eddie Berge som klubbens representanter på NKKs RS.
Klubben var representert og ivaretok sine forpliktelser inn i NKKs høyeste organ.
Inger C. Neset har vært sekretær og ivaretatt klubbens adresse. Hun har også vært
kontaktperson mot klubbens forretningsfører og har hatt et overordnet oppsyn med
økonomien. Ronny Bekkevold har innehatt ansvaret for medlemsregisteret.
Det har vært oppslutning rundt styrets aktiviteter og samarbeidet har fungert godt i gruppen.
Dessverre har ikke Brit Halvorsen av helsemessige årsaker vært i stand til å delta i
styrearbeidet gjennom hele perioden. Oppmøtet ellers har variert, spesielt har det vært
vanskelig å samle alle til fysiske møter, men vi kan totalt sett si oss godt fornøyde med
møteavviklingen.
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2.3 Representasjon
Knut Framstad har hatt vervet som NKKs representant i FCI-komiteen for spaniels. FCIkomiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med spaniels samt
avholdelse av mesterskapsprøver for spaniels.
Knut Framstad og Anders Bruvoll representerte Norsk Spaniel Klub på et Skandinavisk
Spaniel - og Retrievermøte avholdt Olavgaard i Akershus helgen den 9.-10. februar 2013.

2.4 Disiplinærutvalget
Disiplinærkomiteen har i 2012 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Nina
Waldeland. Komiteen har hatt én sak til behandling, fremmet av hovedstyret. Komiteen gav
vedkomne person en advarsel, samt utelukkelse fra verv i NSK ut 2013. Saken ble ikke anket
inn til NKK.

2.5 Ordensutvalget
Ordensutvalget har i 2012 bestått av: Geir Aronsen, Mona Klypen og Torill Waldeland(leder)
Ordensutvalget har ikke hatt ordinære møter i 2012.
Ordensutvalget fremmer ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS 2013.
Ordensutvalget har, på initiativ fra HS, arbeidet med gjeninnføringen av hedersbevisningen
«Den Gyldne Spaniel», som skal gis til medlemmer av NSK som har gjort en omfattende
innsats for NSK. Regler for hedersbevisningen er utarbeidet. DGS deles ut for første gang i
nyere tid på RS 2013.

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 2012 ble det omsatt for
kr.10.558,- i artikler og bøker. Ved omlegging til nye websider bør medlemsbutikken, spesielt
Spanielhåndboken, gir en mer fremtredende plass på forsiden for å stimulere til øket salg.
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.
Premiesystemet har vært håndtert av medlemsbutikken. Det nåværende systemet skal fases
ut i løpet av 2013. HS har jobbet med flere alternativer, og vil presentere dette i forbindelse
med årets RS. Det blir også innført et nytt system for premiekort.

2.7 Valpeformidlingen
Oversikt valpeformidling 2012

Rase
AMC
Clumber
CS
ESS
Field

Kull
11
5
0
32
20
1

Kull
12
7
0
27
23
0

Jan

1
2

Feb

Mar

Apr

3

1

2

1

2
1

4
5

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

7

2
3

2
3

1
2

1

3
3

1
1
1
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IVS
Sussex
WSS
Totalt

0
0
9
67

1
0
3
61

1

4

1
5

4

11

1
3

7

7

5

1
6

3

1

5

I skjemaet ovenfor vises fordeling av kull og raser på valpeformidlingen 2012. Det er fortsatt en
nedgang i antall kull som formidles gjennom denne tjenesten. Dette er skuffende, spesielt tatt i
betraktning at antall registreringer i 2012 økte med ca. 13 %.
HS har en rekke henvendelser på telefon/mail fra folk som ønsker å kjøpe valp. Vi henviser
konsekvent til våre oppdretterlister og valpeformidling, og det er derfor ekstra frustrerende at
mange oppdrettere ikke legger sine kull ut på valpeformidlingen.
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.
Et problem siste året har vært at kull blir liggende ute lenge etter at de er blitt solgt. Vi håper å
rette på dette med de nye nettsidene, og ønsker en funksjon hvor kullene automatisk
«forsvinner» etter seks uker.
HS er akseptabelt fornøyd med tjenestens funksjoner, men vi ser et forbedringspotensial.
Registreringstall fra NKK 2012
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 2012

Antall hunder
registrert 2011

Antall hunder
registrert 2010

Antall hunder
registrert 2009

176
3
559
224
0
9
0

124
0
503
158
11
0
3

17
988

51
850

197
5
550
219
7
0
0
22
55
1055

164
7
537
250
0
0
0
28
62
1048

Tallene er hentet fra NK's registreringsstatistikk
* Wachtelhund registrert i egen raseklubb fra 2011

Det var igjen en økning i antall registreringer av spaniels i 2012, etter en merkbar nedgang i
2011. Det er verd å merke seg at registreringstallen på ESS nå er tilbake på det «normale». I
2012 ble det også, for første gang på mange år, registrert et kull med irske vannspaniels i
Norge igjen. Et lite skår i gleden er at det innenfor rasene cocker spaniel og engelsk springer
spaniel drives en del useriøst oppdrett. Om NSK vedtar å innføre restriksjoner på registrering
av disse to rasene fra 2014, kan vi muligens regne med en viss nedgang fra og med 2014.
Etterspørselen etter valper virker å være god, og det er nok plass til flere oppdrettere av våre
raser.
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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.

2.9 Årets-konkurransene
Utregning av årets hunder er i 2012 håndtert av hhv Solveig Holth (utstilling) og Ellen G. Wold
(brukshunder). Resultatene for bruks er blitt publisert på NSKs nettsider med kommentarfrist,
mens resultatene for utstilling er offentliggjort med kommentarfrist i VS nr 1/12.
Utstillingsresultatene er på anmodning fra medlemmene oppdatert kvartalsvis og publisert
både i bladet på nettsidene.
Det er innarbeidet at deltagende hunder i bruksgrenene selv er ansvarlige for innsendelse av
sine resultater.
I etterkant av ledermøtet på Gardemoen i januar ble det gjennomført en høring blant
avdelingene om foreslåtte justeringer på kriteriene for Årets Sporspaniel og Årets Brukshund.
Det ble, i tråd med flertallet fra den overnevnte høringen, gjort enkelte justeringer på reglene
for Årets Sporspaniel, mens reglene for Årets Brukshund ble beholdt uendret. Reglene gjelder
fra 2013.
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår. Diplomer blir delt
ut i forbindelse med Hovedutstillingen.

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt
HS mottar mange henvendelser gjennom året, både pr. mail og telefon. De aller fleste
omhandler anskaffelse av valp, men vi har også fått spørsmål i forbindelse med konflikter med
oppdretter, fôrvertavtaler og tilsvarende. Det er i hovedsak leder, nestleder eller sekretær som
har besvart disse henvendelsene. 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 2012
Våre Spaniels har også i 2012 kommet med fire utgaver. Bladet er trykket i fullfarge A5 format
innbundet med omslag. Redaktør for bladet har vært Eva Bjelland frem til og med nummer 3.
Fra nummer 4 overtok Nina Johnsrød jobben som redaktør. Fra samme nummer engasjerte
klubben mediegrafiker Cathrine Fuglei til å forestå ombrekking og design av bladet. Alle
nummer er blitt trykket ved Erik Tanche Nilssen AS i Porsgrunn. Fra og med nummer 1 i 2013
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har bladet blitt omgjort til A4-format, da omfanget etter hvert gjorde det uhåndterlig å trykke i
A5. Fra samme tidspunkt er trykkingen overtatt av Arena Media.
Spaltistene har også gjort et meget godt arbeid og skal roses for et solid håndverk med
spaltene .
Tilgangen til stoff er faktisk så stor at det må redigeres med en viss omtanke for ikke å sprenge
alle rammer. Postens avgifter er stadig økende, og trykker man flere og flere sider, betyr dette
også økte utgifter til trykking. Det er selvsagt et luksusproblem, men må likevel følges med
oppmerksomhet.
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 svinger i takt med medlemstilgangen, og er i dag oppe i ca. 2200
eksemplarer pr utgivelse. Utgivelsen av Våre Spaniels utgjør ca 40% av NSKs samlede
utgifter.

2.11.2 Rasekompendier
Etter mange år har klubben omsider ferdigstilt rasekompendier for våre fire største raser.
Cockerkompendiet ble ferdigstilt i januar 2013. Det er forfattet og redigert av Anne L. Buvik i
nært samarbeid med Kari G. Hansen, og med noen historiske bidrag fra Inger Handegård. Det
ble sendt ut til alle klubbens autoriserte eksteriørdommere for innspill før det ble trykket, og
justert noe i henhold til innkomne kommentarer.
Kompendiet ble trykket i 600 eksemplarer, og ble meget godt mottatt.
Ved fullføring av de fire store rasene bør NSK legge nye planer for ivaretakelse av de
resterende raser med hensyn til egne rasekompendier. Det understrekes dog at utarbeidelsen
av rasekompendier er mye mer ressurskrevende enn det kan virke, og at man må vurdere
fortløpende om flere prosjekter skal igangsettes.
Alle trykksaker blir annonsert på våre internettsider samt i Våre Spaniels.

2.11.3 Spanielhåndboken
Selges via medlemsbutikken v/ Halvor Støylen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes
fremdeles ca. 150 bøker på lager. Lageret tømmes i løpet av de neste tre årene og en ny,
revidert håndbok i fullfarge bør planlegges som erstatning for dagens bok. Det faktum at
dagens bok også er ti år gammel, gjør at tiden renner ut for den. HS vurderer å igangsette et
utsalg av de resterende bøkene.

2.12 Web-siden www.spaniels.org
Webmaster for perioden har vært Hans Hodne fram til høsten 2012. Da overtok Eva Bjelland.
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 NKKs webløsning.
Det er en erkjennelse at løsningen de siste par år har vært uhensiktsmessig for NSK. Det viste
seg etter hvert at NKK var ute av stand til å levere det produktet de hadde forespeilet oss. Eva
Bjelland og Tor Magne Gramstad tok ansvaret for at NSK nå har funnet sin egen løsning.
Den nye løsningen etableres på WordPress som er en moderne og fleksibel plattform for blogg
og hjemmesider. Arbeidet med omlegging er godt i gang, men krever at Norsk Spaniel Klub
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selv tar ansvar for utvikling og drift av vår egen hjemmesiden da NKK prioriterer egne
kjernesystem.
Den nye www.spaniels.org vil få en aktivitetskalender hvor avdelinger kan registrere egne
arrangement og automatisk oppdatering på forsiden fra underliggende sider. NSKs webmaster
vil ha tilgang til å etablere brukere, låse opp kontoer og endre passord.
Varslede endringer vil frembringe behov for nye kurs for avdelingene, noe HS tar ansvaret for.
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.
Arbeidet nærmer seg fullføring. Webmaster vil orientere om fremdriftsplan og status på
ledermøtet i forbindelse med RS 2013.

2.13 Utstilling
2.13.1 Utstillingskomiteen - og Hovedutstillingen 2012
Komiteen for Hovedutstillingen består av:
Kari Knudsen (leder), Solveig Holth, Mette Bruun Evensen og Lisbeth Sandlund.
Hovedutstillingen ble tradisjonen tro arrangert den siste helgen i mai og var lokalisert til
Randsvagen Hotell på Jevnaker. Dessverre var avdelingen i Buskerud ikke i stand til å være
teknisk arrangør og arrangere spanielutstilling søndag 27.mai. Utstillingskomiteen for
Hovedutstillingen sa ja til å arrangere både Hovdutstillingen og søndagens utstilling. Det ble
arrangert valpeshow begge dager.
Dommere var Fran Glendinning, Storbritannia og Jessie Borregaard Madsen, Danmark.
Antall påmeldte Hovedutstillingen: 105
Antall påmeldte søndagens spanielutstilling: 72
Lørdag kveld ble det arrangert festmiddag med utdeling av diplomer til mestvinnende i 2011.
Vi er ikke fornøyd med oppslutningen om Hovedutstillingen. De siste årene har deltakerantallet
blitt vesentlig lavere, og vi har slitt med å få gjort den til det store spanieltreffet som det er
meningen den skal være. For 2013 er det inngått en avtale med avdeling Vestfold som skal
være teknisk arrangør for Hovedutstillingen samme helg som de arrangerer sin egen utstilling.
Arrangementet vil foregå i Tønsberg. Vi håper å revitalisere utstillingen i samarbeid med denne
driftige avdelingen, og vi har også innført noen nye elementer som å appellere til flere, kanskje
også dem som ikke er så utstillingsinteresserte i utgangspunktet. Vi har også gått ut med en
oppfordring om å bidra med gavepremier.

2.13.2 Fagkomité Utstilling årsberetning 2012
FKU har i 2012 bestått av Vibeke Paulsen og Stig Arne Kjellevold (leder). Komitéen utfører sitt
arbeid kun via telefon og e-post, og har således ikke møter.
Utstillingssøknader
Komitéen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2014. Antall utstillinger for 2013 ligger
på ca 50, hvilket er omtrent tilsvarende som de siste tre 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.
Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2013

SIDE 11

Arrangører som stadig velger dommere fra land med liten eller ingen spanieltradisjoner,
risikerer å bli nedprioritert. 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 fullstendig oversikt i tide.
Dommerutdanning
Sven Slettedal og Aase Jakobsen har i løpet av 2012 blitt autorisert på noen av spanielrasene,
og har elev-/aspirantstatus på resten. Vibeke Paulsen nærmer seg ferdig autorisasjon på
spanielrasene. Åge Gjetnes (bl.a. med bakgrunn fra cocker spaniel), Maija Heinilää og Helge
Kvivesen (bl.a. med bakgrunn fra amerikansk cocker spaniel) er alle i gang med elevarbeider
for én eller 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
Komitéen har kun hatt én forespørsel angående bruk av engelsk dommer fra avdelingene
(Østfold).
Dommere til NKKs utstillinger
Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillingskomité om dommerønsker for spanielrasene.
Noen av våre ønsker er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og
enkeltpersoner til å komme med forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere
som har raser fra flere grupper, slik at de kan dømme to dager. Forslag på dommere utenfor
FCI-systemet (dvs. engelske, australske eller amerikanske) må inneholde kontaktinformasjon,
rasebakgrunn og oversikt over hvilke raser dommeren dømmer.
Dommerkonferanse
Komitéens leder har deltatt i planlegging og gjennomføring av klubbens dommerkonferanse
som ble avholdt i februar 2013.
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.

2.13.3 Eksteriørdommerkonferanse
Etter å ha hatt det på agendaen i mange år lyktes vi endelig med å avvikle en
eksteriørdommerkonferanse for de fire største spanielrasene. Dette skjedde på Gardermoen 9.
og 10. februar. Ca. 25 dommere og dommeraspiranter var samlet i to dager og fikk en grundig
gjennom gang av amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk springer spaniel og
welsh springer spaniel. Foredragsholdere/innledere for rasene var henholdvis Kari G. Hansen
(for cocker og am. cocker) og Frank Bjerklund/Stig Arne Kjellevold for de øvrige. En rekke
hundeeiere stilte opp med utmerkende eksemplarer av rasen til gjennomgang og diskusjon.
Alle deltakere fikk våre rasekompendier. NSK høstet svært mye rosende omtale fra deltakerne
for måten konferansen var lagt opp på, og utbyttet ble betegnet som svært høyt. Ikke minst fikk
rasekompendiene svært rosende omtale, og i etterkant har klubben mottatt flere henvendelser
fra andre nordiske dommere som ønsker å kjøpe disse.
NSK ønsker også å komme med et aktivt opplæringstilbud til eksteriørdommerne når det
gjelder våre øvrige raser. De er for fåtallige til at man kan få gjennomført en konferanse i
samme skala, men det foreligge planer om endags-seminarer på rasene i samarbeid med
Autoriserte Hundedommeres forening.
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2.14 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU)
ASU har i denne perioden bestått av Per Løkken (leder), Vibeke Paulsen, Kristin Prestrud,
Geir Aronsen og Elin H. Borgersen.
Geir og Elin valgte av personlige årsaker å trekke seg fra siste del av perioden.
I denne perioden har ASU først og fremst jobbet med de nye avlsanbefalingene. ASU ble
også involvert i de nye dommeranvisningene for spanielrasene. Andre prosjekt er ikke
igangsatt.
Det er avholdt ett møte med HS, vi har hatt ett arbeidsmøte på veterinærhøyskolen, og vi
har hatt ett telefonmøte. Det har i tillegg vært mye korrespondanse via mail.
Per Løkken

2.15 Brukshundarbeid
2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2012
Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane.
Komiteen har i denne perioden bestått av
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus)
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag)
Dette er gjort i 2012 – frem til skriving av årsrapport i mars 2013:
Våre Spaniels:
Fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels i 2012. Alle sider leveres ferdig
montert til redaktør. Det har vært ulike artikler som for eksempel om de ulike bruksgrenene,
apport trening, jaktprøver i Danmark, når hunden ikke vil svømme, narkotikahund i politiets
tjeneste, NM blodspor, samt reportasjer og resultater fra spaniels som konkurrerer aktivt på
ulike bruksområder m.m.
Utkast til nye jaktanleggsprøveregler:
Inger Handegård og Ellen Getz Wold har i 2012 sittet i en underkomite som har jobbet med
utkast til nytt jaktanleggsprøvereglement etter oppdrag fra jaktkomiteen. Brukshundkomiteen
ønsket en tilgjengelighetsprøve som en obligatorisk del av JAL siden dette var et krav NBF
hadde for å få en godkjent jaktanleggsprøve tellende som ”inngangsbillett” til NBF-prøvene. De
nye jaktanleggsprøvereglene ble vedtatt senvinter 2012 og tilgjengelighetsprøven er nå en
obligatorisk del av prøven.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Relativ hyppig oppdatering av BKs sider med skjemaer og resultatlister for årets
mestvinnende, opplysninger om NM blodspor 2013 og NM-vinner heelwork og rally-lydighet.
Årets mestvinnende
HS har stått bak høring og har vedtatt nye regler for årets mestvinnende sporspaniel gjeldende
fra og med 2012. De 5 beste resultatene teller nå og plasseringsresultater fra NM blodspor
teller ikke lenger med. Spor er fremdeles den bruksgrenen med flest spanieldeltakere, men
flere prøver seg også på andre aktiviteter. BK synes det er gledelig med den økende
interessen. Vi oppfordrer alle til å sende inn resultatene sine til årets mestvinnende, uansett
resultat, dette for å vise den store bredden i klubben. Vi vet om flere som dessverre ikke
sender inn sine resultater, dette gjelder også hunder som hadde stått på pallen.
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Regnskap 2012
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2012 bortsett fra utgifter til diplomer til årets
mestvinnende brukshunder.
Brukshundkomiteen tar med friskt mot fatt på et nytt arbeidsår og oppgaver som venter på oss
i 2013!

2.15.2 ÅRSRAPPORT 2012 for Norsk Spaniel Klubs Jaktkomité, JK
Året 2012 har Jaktkomiteen bestått av:
• Knut Framstad (leder)
• Anders Brunvold
• Tor Magne Gramstad (august-desember)
• Tore Imset (januar-juli)
• Arild Stenbråten
Året har vært preget av betydelig aktivitet i til sammen ni JK-møter. Årets hovedsak var en
totalrevisjon av prøveregelverket for jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for
spanielrasene. Vi hadde en ambisiøs framdriftsplan, men kom i mål som planlagt.
Prøvereglene ble godkjent av NKK og er gyldige fra og med sesongen 2013.
Gjennomførte aktiviteter i 2012:
• Avsluttet arbeidet med forslag til nytt regelverk for JAL, vannapportprøve og jaktprøve
• Avsluttet arbeidet med forslag til nye Jaktchampionatregler. Forslag oversendt HS
• Avsluttet arbeidet med forslag til nytt etikkregelverk (Innarbeidet i prøveregelverket)
• Startet arbeidet med forslag til formell ”Råd og anvisninger for arrangører av jaktprøver”.
Planlegges ferdig til dommerkonferansen i mai 2013
• Startet utvikling av rollen som Jakt- og prøvekoordinator i JK
• Utarbeidet NSKs høringssvar til Mattilsynets høring av halekuperingsregelverket
• Ferdigstilt presentasjoner av DVDer, bøker mv på spaniels.org (når det tekniske på
spaniels.org er på plass)
• Deltatt på nordisk spaniel- og retrievermøte i Sverige april 2012
• Leder JK sitter som FCI-representant for spaniels
Regnskap for JK 2012
JK har ikke hatt utgifter utover reiseregninger i forbindelse med møtene.
På vegne av JK 2012
Knut Framstad (sign) leder

2.16 Jakthunddivisjonen
Årsberetning for Jakthunddivisjonen for 2012
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,
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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
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.
JD har ikke vært spesielt aktive i perioden. Det har vært avholdt to telefonmøter, samt et fysisk
møte i forkant av NKKs RS, samt ett i januar 2013. Utdanning av dommere samt kandidater til
verv i NKK har vært blant de viktigste sakene.

2.17 Fagkomite spaniels
2.17.1 NKKs 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 2012 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 12 avdelinger, Oslo/Akershus, Buskerud, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og
Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Nord som er ny.

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)

Buskerud

Vestfold

Oslo/Akers

Østfold

Sogn & fj.

Møre & R.

4

12
2
16
11
61

7

1
1
3
8

3

2
11
63

7
2
1
13
105

10
11
5

13
8
11

7
16
6
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Blodsporprøve (deltakere)
Andre prøver (deltakere)
Valpeshow (deltakere)
Kurs
Andre arr.
Utsendelse

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

41

23

16

10
3

3

Nei

Ja
Nei

Nei

Ja

Nord

Tr.lag

Agder

Telemark

Rogaland

Hordaland

7

8
4
22
16
79

7

9
2
3
42
86
58

5
4

Ja

17
52

8
80
63

1

3

4

6

2
12
46

8
6
12

5
0
21

18
1
10
Nei

2

5
1

nei

nei

10
Ja
Ja

1
2
Nei

Nei

32
5
8

6
56
Ja

3
nei

De fleste avdelingene har god økonomi.

2.19 Økonomi
2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang:
Medlemstallet er redusert til 2014 i 2012. Av disse er 1909 personer hovedmedlemmer, og
antallet husstandsmedlemmer er 105. Vi har hatt en kraftig reduksjon i antallet medlemmer i
perioden men håper at medlemstallet stabiliserer seg og at trenden vil snu. Det er ingen
overraskelse at medlemstallene har blitt redusert, pga fjorårets 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 NSKs nettsider.
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
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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 inngangen
av 2013 - noe som gir en stor reduksjon i denne kategorien medlemmer. Pr. dato har klubben
ca 40 medlemmer bosatt utenfor Norges grenser.

2.19.2 Medlemsutvikling
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hov.
Medlem
Hus.medlem
Totalt

2011 2065 2198 2143 2057 2068 1913 2055 2111 2006 1865 2026 2417 2461 2469 1909
263

254

244

232

219

215

189

190

169

150

160

141

159

135

133

105

2274 2319 2442 2375 2276 2283 2102 2245 2280 2156 2025 2167 2576 2596 2602 2014

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

Østfold
Oslo/Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn&Fjordane
Møre&Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Uten tilknytning

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
124 123 114 111 123
99 119 130 149 147 150 130
616 630 594 651 634 602 548 591 693 684 715 567
56
63
55
62
56
56
51
76
91 104 108
74
58
53
41
47
57
53
49
36
38
34
31
19
142 130 131 132 151 135 123 130 156 139 134 109
196 194 201 217 214 187 151 150 172 163 161 131
115 123 105 121 131 128 155 167 226 256 257 158
108
97
79
85 103
86
85 106 101 115
92
74
165 180 153 159 164 157 147 142 150 179 177 117
224 224 208 215 203 183 167 215 245 261 260 210
66
55
45
55
59
49
40
52
62
58
63
48
64
84
80
84
73
67
60
70
80
83
85
60
124 112 102 112 113 111 112 132 170 187 173 146
71
65
58
50
65
55
49
59
60
61
65
48
17
15
18
19
19
12
11
16
20
17
21
33
195 215
64 207 154 223 169 175 138

TOTAL

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

GRAFISK FREMSTILLING AV MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGENE
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2.20 Øvrig PR-arbeid og sosiale medier
2.20.1 Deltakelse på Dogs4All
I 2012 hadde vi igjen stand på Dogs4All. Den ble bemannet av leder og nestleder, samt et par
andre noen timer hver dag. Interessen for dette arrangementet er stekt økende, et var
publikumsrekord og svært godt besøk begge dagene. Vi svarte på spørsmål, solgte artikler og
hjalp til med pelsstell. Kapasiteten strakk dog ikke til å delta i raseparaden. NSK bør, etter
hovedstyrets mening, prioritere å delta på Dogs4All i fremtiden, gjerne også raseparaden. Vi
håper å kunne nedsette en komite som kan ta det overordnede ansvaret for dette. Aktuelle
kandidater bes melde seg.

2.20.2 Sosiale medier
Mange avdelinger har egen side på Facebook. Dette fungerer stort sett bra, men det har vært
tendenser til personangrep og «sure oppstøt». HS har utarbeidet et sett retningslinjer for bruk
av FB, disse ble revidert noe etter innspill fra avdelingene. HS har selv ikke noen egen FBside, men dette vurderes.

3

Regnskapet

3.1 Regnskap og balanse
For 2012 vises et overskudd på kr 62 973,- på årets drift. I tillegg har NSK hatt en renteinntekt
på kr 30 446,- og en bankomkostning på kr 666,- Dette gir et samlet resultat på kr 92 308,- mot
et overskuddsbudsjett på - 32.500,- Økonomien i klubben er god, og klubben har betydelige
midler på konto.
Vår mest betydningsfulle inntektskilde er medlemskontingenten. Renteinntektene våre er også
positive og noe høyere enn tidligere år.
Trykkerikostnadene er igjen markant den største enkeltkostnaden for klubben. Medlemsbladet
vårt har i 2013 endret format og kostnadene forventes å holde seg i samme størrelsesorden.
I tillegg til de regnskapstall som fremlegges av HS skal det nevnes at det finnes betydelige
betalingsmidler fordelt i avdelingene og selv om kapitalen varierer avdelingene mellom
synliggjør summene som framkommer en at klubben har en god økonomisk ryggrad.
I regnskapet framkommer en post på 12 257 ført uten bilag. Forklaring på denne vil bli framlagt
på RS.
Revisor har godkjent regnskapet og anbefaler bedre rapportering enn i dag. HS vil jobbe med
tiltak for å oppnå dette. Regnskapsfører har sagt opp sin jobb og det vil bli inngått avtale med
regnskapsfirma om føring av regnskapet.
For øvrige detaljer i regnskapet, se eget vedlegg.
I hht vedtak på RS 09 behandles regnskapet som separat sak etter gjennomgang av
årsberetningen.
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3.2 Oversikt over kontorutstyr 2012.
Benevnelse
Ny printer

Anskaffelsestidspunkt

Anskaffelseskostnad

2009

3000,00

Status

(kassert el.l.)

P.t. i bruk
hos / av

På lager

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.
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3.3 Oversikt over utstillingsmateriell 2012.
NSK er eiere av følgende utstyr:
Antall

Status

Dommertelt

2

Slitne

Sløyfekasser

4

OK

Utstillingsbord/trimmebord

1

Ok

Anvisningshunder

4

Ok

Benevnelse

Etter at samarbeidet med Buskerud opphørte, valte HS å avhende en del av det materiellet
som ikke direkte var knyttet til ringene. Den lave verdien på dette forsvarte ikke
lagerkostnader. Samarbeidet som nå er innledet med Vestfold om Hovedutstillingen gjør det
også overflødig at HS sitter på dette.
Hovedstyrets utstillingspremier - og sløyfer oppbevares hos nestleder v/ Kari Knudsen.
Verdien av lagrede premier og rosetter er kr. 6500,-

3.4 Vurdering av driftsåret
Et fulltallig styre ble valgt på RS 2012. Dessverre har varamedlem Brit Halvorsen av
helsemessige årsaker ikke vært aktiv i styret gjennom hele perioden. Inger C. Neset har
ivaretatt funksjonen som sekretær, og tok etter hvert også ansvaret for å holde den
overordnede oppsikt med regnskap og budsjett. 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. 2012 vurderes som et godt
driftsår, hvor flere prosjekter som lenge har vært under arbeid har blitt fullført eller er inne i sin
sluttfase. Dette gjelder blant annet nye lover, nye regler for jaktprøver/jaktanleggsprøver,
avvikling av eksteriørdommerkonferanse, ferdigstilling av rasekompendier samt nytt
premiesystem.
Det er av NKK utarbeidet en ny lovmal som gjøres gjeldende for alle medlemsklubber.
Lovkomiteen ved Per Løkken og Snorre Aslaksen har fullført dette oppdraget. De nye lovene
ligger nå inne hos NKK til gjennomgang og godkjenning.
I løpet av året er det avholdt et særmøte med Jaktkomiteen, hvor nye regler for
jaktanleggsprøver og jaktprøver var tema. Møtet var positivt for alle involverte og det ble utvist
stor vilje til kompromisser og løsninger.
NSK er fremdeles representert innad i NKKs organisasjon. Snorre Aslaksens engasjement
som representant for gruppe 8 i NJK - Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite ble avsluttet ved
nyttår 2012, da det var Norsk Retrieverklubbs tur til å ha dette vervet. Fra 1.1.2013 har NSK
overtatt retrieverklubbens plass i BIT hos NKK – brukerutvalg data. Kari Knudsen har påtatt
seg denne oppgaven på vegne av Gruppe 8.
Det mangeårige arbeidet med rasekompendier er brakt i havn. Cocker-kompendiet ble trykket i
januar 2013. HS vil vurdere om/når det kan gjøres et arbeid med rasekompendier for våre mer
sjeldne raser. Det mest aktuelle er å utarbeide et kompendium for clumber spaniel, videre field
spaniel. Kompendiene våre høstet svært rosende omtale under eksteriørdommerkonferansen i
februar, og i etterkant har vi faktisk fått en rekke bestillinger fra dommere i andre nordiske land.
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Driften av de fleste avdelinger går bra. Våre avdelingsstyrer gjør en kjempejobb og avvikler en
lang rekke arrangementer, fordelt over det ganske land. Avdeling Nord ble stiftet på vårparten i
2012, og har hatt flere arrangementer, som jaktanleggsprøve, jaktanleggsprøvekurs og
pelsstellkurs. Dessverre har det også vært uroligheter i enkelte avdelinger. Både i Telemark og
i Agder har det vært konflikter som har slitt hardt på de tillitsvalgte, og som også har lagt
beslag på mye av HS-leders tid. Forhåpentlig kan 2013 bli et roligere år, det meste lar seg løse
med tålmodighet og kompromisser.
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. Vi oppfordrer også avdelingene på det varmeste til å benytte seg av NKKs
organisasjonskurs, som arrangeres jevnlig av NKKs ulike regioner rundt om i landet.
Planer for egen organisasjonshåndbok ble lansert i HS og på RS i 2012. Arbeidet er godt i
gang, men er dessverre ikke fullført til RS 2013. Oppgaven hviler for en stor del på HS’ leder,
og det har vært nødvendig å prioritere andre oppgaver på bekostning av
organisasjonshåndbok. Avdelinger som mangler lederfunksjoner har blitt gitt hjelp fra
hovedstyret til fortsatt å opprettholde avdelingens drift. Etter årsmøtene i 2013 har alle
avdelingene valgte ledere, men ikke alle har fullt besatte styrer.
HS er ellers bekymret over en økende tendens i retning av at avdelinger søker om
terminfestede arrangementer, for så å «ombestemme» seg i ettertid. Det blir da uttrykt ønske
om å avlyse disse. I noen tilfelle er det også gjort. HS ønsker å motvirke denne trenden, den
undergraver vårt forhold til NKK som seriøs samarbeidspartner, og NKK har også gjort det
klart at de i fremtiden vurderer å gjøre arrangører juridisk ansvarlig for sine omsøkte
arrangementer. HS ønsker å understreke overfor avdelingene at det forplikter å søke om
terminfestede arrangementer, og at man bør ha en langsiktig plan og vite at arrangøransvaret
strekker seg en god del frem i tid om man velger å søke. Er man i tvil om man kan
gjennomføre, er det bedre å la være å søke. Det er selvsagt anledning til å avlyse et
arrangement om man overhode ikke får påmeldte, men ikke fordi man plutselig finner ut at
man ikke «har kapasitet».
Medlemsutviklingen i klubben har vist en synkende tendens. Dette kan muligens settes i
sammenheng med de svake registreringstallene vi hadde i 2011. Pr 31/12 hadde Norsk
Spaniel Klub 2014 medlemmer. Utfordringen framover blir å øke medlemstallet. I 2012 så vi en
økning igjen i registreringstallet for spaniels på ca. 13 %. Dette er gode nyheter, og vi håper
tallet holder seg på dette nivået eller øker noe mer.
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
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.
Omleggingen av bladet tror vi vil gjøre det til et enda bedre produkt. Vi vurderer også hvilke
tiltak som kan iverksettes for å verve enda flere valpekjøpere som medlemmer.
Medlemstallene gir klubben økt handlefrihet som kommer de mest aktive til gode.
For inneværende år er betalende medlemmer pr dato oppe i 1906 medlemmer. NKK endret
sine kontingentrutiner fra og med 2013, slik at kontingentkravet ikke blir sendt ut før med
Hundesport 1 i januar 2013, mot desember i tidligere år. Dette gjør at kontingentinnbetalingen
– og dermed det offisielle medlemstallet – forskyver seg noe lengre ut i året. Vi håper på at
medlemstilgangen vil ta seg opp og ende på et bedre tall enn for 2012, ikke minst på bakgrunn
av at registreringstallene økte med ca. 13 % i fjor.
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Hovedstyrets forbruk av kapital gjennom 2012 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 2012. Eksempler på
dette er utbetaling av forfatterhonorarer, og ikke avviklede, planlagte arrangementer. Det er
viktig for representantskapet å være oppmerksomme på at mange av de planlagte kostnadene
vil komme over de neste to årene og at de oppsparte midler for inneværende år vil komme
godt med. Dommerkonferansen for eksteriør er allerede avviklet, godt under budsjett, mens
konferansen for jaktanleggs/jaktdommere og instruktører vil b li avviklet i mai i år.
HS vil hevde å ha gjennomgående kontroll på NSKs økonomiske anliggender. Til tross fro det
gode resultater fremmer HS likevel forslag om en beskjeden kontingentøkning på kr. 20,-.
Dette fordi vi ikke har justert for prisøkning på flere år, og blant annet vil en varslet portoøkning
hos posten gjøre seg gjeldende.
Også i 2013 er det blitt arrangert et møte mellom Norsk Spaniel Klub, Norsk Retrivereklubb og
SSRK - Svenska Spaniel och Retrieverklubben. Møtet ble avholdt på Olavsgaard. Grunnet
kollisjon med den lenge planlagte eksteriørdommerkonferansen var ikke HS representert på
møtet, men fra Jakthundkomiteen møtte Knut Framstad og Anders Brunvold.
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,
Anne Livø Buvik leder (sign)
Fredrikstad 10. april 2013
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4. Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg,
avdelingsstyrer eller medlem av Representantskapet
4.1 Forslag fra Avls- og Sunnhetsutvalget – Nye avlsanbefalninger for spanielrasene
Avlsanbefalinger 2013. Gjeldende for alle medlemmer1) av Norsk Spaniel Klub. Må følges for
formidling av valper gjennom NSK.
Anbefalingene gjelder følgende raser: Amerikansk Vannspaniel, Amerikansk Cocker Spaniel, Clumber
Spaniel, Cocker Spaniel, Engelsk Springer Spaniel, Field Spaniel, Irsk Vannspaniel, Sussex Spaniel og
Welsh Springer Spaniel,
NKK’s etiske grunnregler, samt regler for avl og oppdrett, vil være det overordnede regelverk for alle
hundeklubber tilknyttet NKK. Dette regelverket inneholder blant annet regler for matadoravl, innavl og
lignende, og ASU finner det unødvendig å overprøve eller supplere disse. Reglene finnes her:
http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/01/Etiske-retningslinjer_avl-og-oppdrett_revidertOKTOBER-2012.pdf
Under gjennomgang av avlstiltakene for NSK har ASU benyttet ulike kilder for å finne kvalifisert
informasjon omkring helse- og funksjonsnivå for de ulike spanielrasene. Til grunn for revidering av
tiltakene ligger statistikk (Dogweb) fra NKK, samt statistikker fra de andre nordiske lands
kennelklubber og raseklubber, samt vurdering av Sveriges RAS-prosjekt fra 2006. Det er også brukt
opplysninger fra veterinærer knyttet til Norges Veterinærhøyskole (gruppen av autoriserte attestutstedere
for arvelige øyesykdommer), og informasjon fra erfarne oppdrettere. Vi har også gjennomgått data fra
Agria forsikring.(Data kun tilgjengelig for Amerikansk Cocker, Cocker, Engelsk Springer og Welsh
Springer). Det er også publisert en spørreundersøkelse via Våre Spaniels, samt en utsendelse på mail til
oppdrettere som har benyttet valpeformidlingen den senere tid med henstilling om innspill. Responsen
har vært svært dårlig.
Det er satt i gang et forskningsprosjekt på atferdsproblematikk for cocker spaniel i regi av Kristin
Prestrud (ASU medlem), men dette prosjektet er, i alle fall foreløpig, ikke egnet for bruk i en
avlsstrategi.2) Det er også et prosjekt i gang angående kreft (jursvulster) på engelsk springer spaniel.
Resultat av dette foreligger ikke.
Målet for Norsk Spaniel Klub’s avlsarbeid er 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 kombinasjoner 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.3)
•

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

NSK’s 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.
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Temperament – Atferdsproblematikk.
Individer med uønsket temperament forekommer innen alle hunderaser. Blant våre raser er det i flere år
blitt fokusert spesielt på Cocker Spaniel. ASU har ikke noe entydig svar på om situasjonen for rasen har
forandret seg, da opplysninger om dette er vanskelig tilgjengelige. For de andre rasene meldes det også
om individer som er sky, reserverte og ikke rasetypiske i sin atferd.
• Et viktig krav er: Hund med et avvikende/utypisk temperament skal ikke brukes i avl.
Hudproblem:
Basert på tall fra Agria forsikring, veterinært hold, samt opplysninger fra flere anerkjente oppdrettere, er
det ingen tvil om at 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.
•

Et viktig 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 skal legge mye arbeid i
opplæring av sine valpekjøpere om fornuftig øre og pelsstell.

Øyne:
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: For rasene Amerikansk Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, Engelsk Springer Spaniel og Welsh
Springer Spaniel (så langt det passer) forutsettes kravet gjennomført ved at attesten ikke er eldre enn
ett år på tidspunkt for paring. (Gjelder ikke gonioskopi) For avlsdyr som er åtte år eller eldre, er det
tilstrekkelig at hunden er undersøkt etter fylte syv år. Unntatt fra dette øyelysingskravet er Welsh
Springer, hvor det godtas at hund kun øyelyses før første paring. 4) Hund som får diagnosen
«mistenkt» for en lidelse som normalt gir avlsnekt, kan ikke avles på før hunden eventuelt senere
blir frilyst for lidelsen.
ASU vil anbefale klubben å søke NKK om å innføre registreringsrestriksjoner for kull etter hund
med manglende øyelysing for rasene Amerikansk Cocker Spaniel og Cocker Spaniel. For de
øvrige rasene ser vi ingen grunn til å innføre dette, da nesten 100 % av alle foreldre til disse rasene
per i dag er øyelyst. 9)
Generelle avlsanbefalinger 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
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•

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 kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder med normale vinkler.5)
Det anbefales at Engelsk Springer Spaniel gonioskoperes før første gangs bruk i avl. Hund med
diagnose «unormal-usikker eller unormal-affisert» skal kun pares med hund med diagnose «fri». 6)
Hund som har utviklet arvelig glaukom, skal ikke brukes i avl. Det bør også vises generell
forsiktighet ved bruk av hund gonioskopert med betegnelsen > 50 % unormal: Affisert.
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 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.
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•

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 hunder som beviselig er bærere av sykdommen
ikke brukes i avl. Det vil si foreldre og avkom til hund med påvist PRA. Oppdretterne plikter også,
som nevnt i de generelle reglene, «ikke pare to individer med samme uønskede egenskap, eller
individer som med stor sannsynlighet er bærere av disse egenskapene». 7)

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 å gradvis 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. 8)

Hofteleddsdysplasi (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 (unntatt field spaniel) 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.
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 %). I skrivende stund er det kun Engelsk Springer som
kvalifiserer for dette av våre raser.
HD frekvensen på rasene har i de siste årene holdt seg forholdsvis stabile, og HD må vel kunne sies å
være et av de minste problemene for de fleste av rasene våre. ASU mener at bruk av HD- index bør
innføres på de raser NKK har opprettet dette 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 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: Det anbefales et fortsatt unntak fra røntgningsplikt for Amerikansk Cocker Spaniel da det
i våre undersøkelser ikke er framkommet noen opplysninger som tilsier at ordningen bør forandres.
• Unntak 2: Det anbefales å bruke foreldre med et samlet indextall høyere enn 200 på de raser NKK
har gjort dette tilgjengelig. I situasjoner hvor dette ikke er mulig (f. eks. ved bruk av utenlandsk
hund), gjelder anbefalingen om bruk av hund fri for HD.
ASU vil anbefale klubben å søke NKK om å innføre registreringsrestriksjoner for kull etter
hunder med manglende HD resultat for rasen Cocker Spaniel. For de øvrige rasene ser vi ingen
grunn til å innføre dette, da nesten 100 % av alle foreldre til disse rasene per i dag er HD røntget.

9)

Fotnoter:
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1) Våre anbefalinger tilsier at vi gjør alle medlemmer av NSK ansvarlige for å følge klubbens
avlsanbefalinger. I de forrige reglene var det presisert at reglene gjaldt for bruk av klubbens
valpeformidling, samt for oppdrettere som sto på klubbens oppdretterliste. Etter ASUs mening
vil dagens anbefaling gi et større gjennomslag, samt at det også vil gi NSK sanksjonsmuligheter
overfor enkeltoppdrettere dersom dette er ønskelig.
2) Atferd og gemytt er et vanskelig, og til dels også et ømtålig tema. Det har vært igangsatt
forskningsprosjekter om dette, men ASU har ikke klart å finne noe spesifikt som per i dag kan
brukes. Frode Lingås har på vegne av Veterinærhøyskolen opprettet et tilbud til alle
hundeklubber hvor det tilbys profesjonell hjelp til atferds undersøkelser. Det kan leses mer om
dette her: http://www.hundoghelse.no/ Dette er ikke et gratisprosjekt, men det kan muligens
brukes dersom NSK ønsker sikrere opplysninger.
3) Dette kapitlet er delvis en gjentagelse av de overordnede retningslinjene fra NKK, men vi finner
det fornuftig å repetere det i en litt annen form i vårt eget regelverk.
4) Welsh Springer har siden 2006 hatt dispensasjon fra «ettårsregelen» om øyenlysning. (Man har i
praksis øyelyst hunden bare én gang i livet) Denne dispensasjonen ble bestemt først og fremst
fordi rasen ikke var befengt med særlige øyeproblemer, men også fordi rasen hadde en del
viktigere problem å stri med. I øyelyserforeningens anbefalinger står det Welsh i prinsipp bør ha
de samme undersøkelsesrutiner og avlsanbefalinger som Engelsk Springer. Da vår ekspert for
rasen forlot ASU før vi hadde konkludert på dette, velger vi å la de gamle reglene om
dispensasjon gjelde, og heller overlate spørsmålet til gruppen som skal stå for det kommende
RAS prosjektet.
Amerikansk Vannspaniel, Clumber Spaniel, Field Spaniel, Irsk Vannspaniel og Sussex Spaniel
er ikke omfattet av påbudet om øyelysning.
5) Øyelyserne har i sine avlsanbefalinger sagt at «Hunder med PLD og/eller trange
iridocornealvinkler kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder med normale
vinkler. ASU har vært i dialog med Ernst Roppestad (leder av foreningen) angående dette
punktet. Vi har påpekt at regelen ikke skiller mellom hunder med diagnosene «25- 50 % unormal
og > 50 % unormal: Affisert». Spørsmålet er om en hund med diagnosen «affisert» skal tolkes
dithen at hunden «har glaukom», og ikke bør brukes i avl. ASU har hatt en del diskusjon på dette
punktet, men har kommet til at vi ikke kan betrakte «affisert» på øyelysningsskjema på lik linje
med ett allerede utviklet glaukom selv om det er en viss sannsynlighet for at en affisert hund
senere vil utvikle sykdommen. Roppestad har uttalt at vi fritt kan tolke reglene strengere enn de
gjør hvis ønskelig. Vi har for å kompensere litt for dette tatt inn setningen «Det bør også vises
generell forsiktighet ved bruk av hund gonioskopert med betegnelsen > 50 % unormal: Affisert»
Regelen om at hunder som har utviklet arvelig glaukom ikke skal brukes i avl, bør selvsagt
gjelde for alle raser.
6) Øyelyserne anbefaler i sine siste regler at både Am. Cocker, Welsh Springer og Engelsk Springer
bør gonioskoperes før avl. I dialog med Roppestad uttaler han at dette er et resultat av økte
kliniske funn av glaukom på rasene. Han mener også at i USA er problemet stort på Am. Cocker.
ASU har allikevel, etter egne erfaringer, valgt å kun la anbefalingene gjelde for Engelsk Springer
hvor lidelsen har vært godt kjent over lengre tid. Oppdretterne av rasen har tydeligvis tatt dette
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innover seg allerede, da de fleste oppdrettere av rasen i dag gonioskoperer sine hunder før de går
i avl.
7) Reglene om hvilke hunder som skal/bør utelukkes fra avl i forhold til slektskap til hund med
diagnosen PRA, har vært et diskusjonstema både i og utenfor ASU. Blant annet mener mange at
søsken til hund med PRA skal utelukkes fra avl da sannsynligheten er ganske stor for at disse
individene er bærere av de uønskede genene. Øyelyserne er også klare på at søsken bør
utelukkes, mens ASU har hatt problem med denne bombastiske regelen. Vi er kommet fram til at
teksten med «oppdretterne plikter også, som nevnt i de generelle reglene, ikke pare to individer
med samme uønskede egenskap, eller individer som med stor sannsynlighet er bærere av disse
egenskapene» bør dekke både dette, og samtidig pålegge oppdretterne et større ansvar for å
studere sin stamtavle litt lengre bakover enn foreldredyrene.
8) I kapittelet om gentester er det et dilemma angående bruk av hund gentestet som «affisert». ASU
har havnet på teksten «Hund gentestet som «bærer» kan pares med hund testet «fri», men avkom
som skal gå i avl må da i sin tur testes». ASU er fullt klar over at det i og for seg ikke er noen
fare i å pare en hund gentestet som «affisert» med en hund gentestet som «fri». Avkom i en slik
kombinasjon vil ikke bli «syke», men alle vil bli bærere av det uønskede gen. ASU forholder seg
i dette spørsmålet til NKKs etiske regelverk punkt 4.8 som nevner noe om dette: «Resultater fra
DNA-tester for arvelige sykdommer skal brukes for å unngå å avle syke hunder, ikke
nødvendigvis for å utrydde sykdommen. Ved automal recessiv nedarving kan en bærer kun
brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet».
9) ASU er av den mening at dersom NSK går inn for å søke om registreringsrestriksjoner på cocker
spaniel, så bør dette gjelde både øyne og HD, alternativt bare øyne. Rasen utpeker seg i negativ
forstand i forhold til antall hunder (spesielt mødre) med manglende øyelysning og HD resultat på
foreldredyr. ASU har også sett at det er en økning av registrerte såkalte «jaktcockere». I svært
mange av disse kullene er det ikke foretatt øyelysing, igjen spesielt på mødrene.
HD kan ikke sies å være noe spesielt stort problem for rasen, så den viktigste grunnen til
eventuelt å søke om dette, er nok å stoppe noe av den useriøse avlen som foregår mer enn
sykdommen i seg selv. Det må også tas med i betraktningen at hvis det søkes om
registreringsrestriksjoner, vil disse også gjelde om man bruker utenlandske hunder. Det vil si at
man f. eks fra en engelsk far vil forlange et hipscore resultat. (Avlesingsresultatet er ikke viktig
for NKK). Etter det vi har erfart, er ikke NKK villige til å fire på dette kravet.
Man må også være klar over at en registreringsrestriksjon i praksis betyr at kullet vil bli
registrert, men at alle valpene får avlssperre. Det vil altså fortsatt være mulig å selge valpene
registrert i NKK.
ASU har i arbeidet med disse avlsanbefalingene bestått av
Per Løkken – Leder, Vibeke Paulsen og Kristin Prestrød.
Geir Aronsen og Elin Hallerud Borgersen har også vært delaktige, men valgte å trekke seg fra ASU av
personlige årsaker før arbeidet var ferdigstilt.
ASU har valgt ikke å gå nærmere inn på problematikken vedrørende de enkelte raser enn via diverse
formuleringer i hovedteksten, - delvis fordi det sannsynligvis allerede er igangsatt et RAS prosjekt for
dette, men også fordi vi tre gjenværende i gruppa vurderte at vi ikke hadde tilstrekkelig kompetanse for
alle involverte raser.
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HS Innstilling til vedtak:
HS inviterer til en omfattende og grundig diskusjon på RS, og ønsker å følge ASUs forslag som
framlagt.

4.2 Forslag fra Jaktkomiteen
Forslag til nye krav for oppnåelse av tittelen «Norsk Jaktchampion» for spanielrasene.
JK foreslår at følgende kriterier skal gjelde for å oppnå tittelen Norsk Jaktchampion:
«Tre ganger 1. premie i EK ved jaktprøve i Norge for minst to forskjellige dommere. Minst én
av disse premiene må være oppnådd med felling og approt av nyskutt vilt. Bare én av
premieringene kan være oppnådd på bevegelig prøve. Hun som er plassert som 1VK med
CERT (vinner av spanielmesterskapet) trenger bare én 1EK i tillegg. Minst 1xSufficient på
utstilling etter fylte 24 måneder.»
HS innstilling til vedtak: RS slutter seg til forslaget og HS oversender det til Norsk Kennel Klub
med anmodning om at kriteriene implementeres i NKKs regelverk for championater.

4.4 Forslag fra avd. Telemark om lovendring.
Vi antar at NKK kommer til å anerkjenne klubbens lover etter ny lovmal ganske snart, og uansett i løpet
av 2013, endringsforslaget er derfor basert på denne lovmalen og begrenses til ordlyd med blå tekst.
Endring av (tillegg til) lovtekst §2-1 Medlemskap, §3-2 Møte- og Stemmerett, samt §4-4 Avdelinger
Forslag til tilleggstekst er markert i blått
§2-1 Medlemskap

Som medlem av NSK kan opptas alle som har interesse for å fremme NSKs mål (Jfr. §1-1 og
1-2) for spanielrasene som NSK forvalter.
Det er følgende typer medlemskap i NSK:

1. Hovedmedlem_ Medlem som eier spaniel, registrert i NKK på samme bostedsadresse som
hovedmedlem. Hovedmedlem har fulle rettigheter i NSK.
2. Familiemedlemskap_ Medlem er ektefelle/samboer eller barn av hovedmedlem. Familiemedlem har
samme rettigheter som hovedmedlem, men husstanden får kun et Hundesport og Våre Spaniels.
Medlemskontingent betales sammen med kontingent for hovedmedlem.
3. Sidemedlemskap_ Medlemskap som er åpent for alle med interesse for spaniels. Har samme
rettigheter som hovedmedlem, men kan ikke påta seg tillitsverv i NSK eller på annen måte representere
NSK. Sidemedlem har ikke stemmerett på årsmøter.
4. Æresmedlemskap_ Æresmedlemmer er utnevnt av RS og sidestilles med hovedmedlem.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NSK.
Hovedstyret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade NSK og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i NSK. Person nektet tatt opp i NSK som medlem kan
anke avslag til NKKs Appellutvalg. Det kan søkes Hovedstyret om unntak fra regel i pkt.1.
(Eksempelvis hvis man i en årrekke har hatt spaniels, men har valgt å være uten hund for kortere eller
lengre tid.)

NB! Vedtaket vil gjøre det nødvendig med redaksjonelle endringer av ordlyd i øvrige paragrafer
Begrunnelse
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I 2003 inngikk avd. Telemark avtale om leie av et stort skogsområde, nær Skien.
I 2006 var et klubbhus på plass og området langt på vei opparbeidet til flere appellplasser og
agilitybane.
Det var stor interesse i styret for lydighet og agility den gangen. Det ble agitert kraftig for tilknytning og
medlemskap, uansett rase.
Det ble sågar gitt store rabatter om man meldte seg inn som medlem av NSK . Sakte men sikkert forlot
mange av de seriøse aktørene klubben, av forskjellige grunner. Kursaktiviteten avtok, likeså inntekter
fra kurs.
Siden klubbens område er så by nært, (5 min. fra Skien sentrum), har det i løpet av disse 10 årene blitt
et svært så kjent sted man fritt og gratis, kan slippe sine hunder. Alene eller sammen med andre.
Området er i bruk 24/7!
I dag er hovedvekten av brukerne av klubbens område eiere av andre raser enn spaniels.
Mange av disse medlemmer av klubben.
Avd. Telemark har i også i senere år hatt stor tilflytning av medlemmer som hverken har, har hatt, eller
har til hensikt å skaffe seg en spaniel. Det har vært opp til 30-40 forskjellige andre raser i tillegg til et
ukjent antall blandingshunder representert i medlemsmassen. Raseklubben er langt på vei til å bli en
ren hundeklubb. Dette er medlemmer som utelukkende har meldt seg inn i klubben for å enten oppnå
fordelaktige rabatter ved kurs og/eller for å kunne benytte klubbens klubbhus og dets område til lufting
av seg og sine hunder. Som kjent får ikke avdelinger noen andel av betalt medlemskontingent. De
nevnte medlemmer deltar ikke på noen av avdelingens øvrige aktiviteter og bidrar således ikke til
styrkning av avdelingens økonomi på linje med spanieleierne. De har heller ingen interesse av
spaniels, og knapt nok kjennskap til klubbens formålparagrafer.
Til avdelingens årsmøte i 2013 var det foreslått et styremedlem som aldri har hatt en spaniel, kun kort
erfaring med puddel.
Teoretisk sett, kan man med dagens ordning risikere at hele styret består av medlemmer uten spaniels!
Som raseklubb kan vi ikke risikere at medlemmer uten spaniels dominerer vår raseklubb. Derfor har vi
funnet det nødvendig å presisere medlemskapstyper i klubben.
Forslagstiller
Avd. Telemark v/ Styret

Elisabeth Ufs Thoresen (Sign)
Hovedstyrets innstilling til vedtak
HS har forståelse for problemene som har oppstått i avdeling Telemark, og har forsøkt å være
behjelpelig med råd samt megling ved konflikten. Vi mener likevel at det fremsatte forslaget
ikke er egnet som redskap for å løse denne situasjonen eller hindre at tilsvarende oppstår
igjen.
Vi ønsker at Norsk Spaniel Klub skal være en åpen klubb som drives i tråd med alminnelig
norsk organisasjonsskikk. Det innebærer at medlemskap alltid skal knyttes til en person, og
ikke til eiendeler personen måtte ha (inkludert en spaniel). Videre kan vi heller ikke se at det er
rom for en type medlemskap (sidemedlemskap) som medfører innbetaling av kontingent, men
ikke demokratiske rettigheter, som stemmerett og valgbarhet.
HS kan heller ikke skjønne hvordan det skal være mulig å utøve en slik ordning i praksis, og
hvem som skal kontrollere om medlemmet virkelig eier en spaniel, og om hunden for eksempel
er i live. Det vil også kunne oppstå underlige situasjoner om en av våre medlemmer, eller
endog tillitsvalgte, for en periode ikke har muligheter til å holde hund. Vedkomne vil da, ifølge
dette forslaget, miste status fra hovedmedlem til sidemedlem. Det er heller ikke grunnlag for å
tro at NKK vil godkjenne denne lovendringen.
HS innstiller på at forslaget avvises, men inviterer RS til en diskusjon om hvordan man
kan hindre at situasjoner som den i Telemark oppstår andre steder.
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4.5 Forslag fra avd. Hordaland om tilbakeføring av medlemskontingent til
avdelinger
Avdelingen foreslår at 10% av medlemskontigenten blir utbetalt til avdelingene. Dette da det
blir stadig dyrere å arrangere aktiviteter og pga høy påmeldingsbeløp, blir det stadig mindre
påmeldinger.
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Dette er et forslag som flere ganger tidligere, senest for to år siden, har vært oppe på RS.
Heller ikke denne gangen finner HS å kunne støtte det, utfra følgende grunner:
NSKs avdelinger hat alltid vært forutsatt å være selvfinansierende. Det har vist seg å være fullt
mulig, faktisk har de aller fleste avdelinger utmerket økonomi, mange har betydelige midler,
opp til flere hundre tusen kroner, på konto. Noen få avdelinger, først og fremst de ferskeste
avdelingene i klubben, avdeling Nord og Møre, har svak økonomi. Dette er avdelinger som
ikke har muligheter for å samle så mange deltakere på sine arrangementer, eller er så ferske
at de ennå ikke er kommet skikkelig i gang med inntektsbringende tiltak.
Det være helt hensiktsløst å gi 10 % av klubbens fellesinntekter til avdelinger som har en sunn
økonomi, driver med overskudd og har betydelige midler på konto. RS har derfor, når
tilsvarende forslag har vært oppe til diskusjon, valgt å støtte en ordning med at 30.000 er satt
av i klubbens budsjett til støtte til avdelinger som har spesielle behov, eller vil arrangere
spesielt kostnadskrevende arrangementer. I 2012 har det vært en viss interesse for disse
midlene, og tre avdelinger har fått støtte/lovnad om støtte til prosjekter.
Det er viktig å huske på at kontingenten dekker viktige fellesutgifter som kommer alle klubbens
medlemmer til gode. Av det totale beløp innbetalt av medlemmene utgjør bare kr. 260,kontingenten til NSK, det øvrige beløpet er grunnkontingent til NKK. «Våre Spaniels» alene tar
ca. 40 % av inntektene. Det påløper også direkte utgifter knyttet opp mot websiden, ikke minst
under arbeidet med ny løsning. Videre skal kontingenten finansiere en rekke funksjoner
klubben har, som det overordnede ansvar for forvalting av rasene, herunder drift av ASU,
jaktkomite, brukshundkomite, Årets-konkurransene, medlemsbutikk, administrasjon av
premiesystem, forskuttering av utgifter, deltakelse i fora i regi av NKK, og
reiseutgifter/telefonkonferanseutgifter i forbindelse med de nevnte komiteer og funksjoner,
samt til avviklingen av RS. Det henvises til de ulike postene i regnskapet for nærmere detaljer.
Om vedtaket fra Hordaland vedtas, er det viktig å bli enige om hvilke poster i HS
budsjettforslag som skal redusere, og hvilke tilbud og funksjoner vi skal kutte i.
På denne bakgrunn innstiller HS på at forslaget avvises, og at ordningen med søknad om
støtte til avdelingene etter behov opprettholdes.

4.6 Forslag fra avdeling Hordaland om ambulerende storcert
Avdelingen foreslå at storcertet heretter blir ambulerende mellom avdelingene.
HS innstilling til vedtak:
Litt historie først: I mange år hadde man en ordning i NSK hvor klubbens storcert gikk på
omgang mellom avdelingene. Dette var en blandet suksess. Noen avdelinger var dyktige
arrangører og fikk til en fin ramme rundt utstillingen, andre var ikke så heldige. Storcert viste
seg heller ikke å være den «magneten» mange trodde, i beste fall førte den til en økning i
påmeldingen på 10-15 % når utstillingen ble avholdt i landsdeler utenfor Østlandet. Bunnen ble
nådd da storcert-utstillingen samlet mindre enn 20 spaniels totalt i Tromsø i 1995.
Den nåværende Hovedutstillingen ble innstiftet i 1997. Tanken var å samle flest mulig
spanielentusiaster til en årlig fest, med utstilling og sosialt samvær, på en årstid hvor det var
lett å reise for alle. De fleste andre store raseklubber har en tilsvarende utstilling, sin «spesial».
Etter hvert ble den utvidet til en dobbeltutstilling i samarbeid med avdeling Buskerud. Langt på
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vei har utstillingen vært en suksess og har fungert etter intensjonene. De siste par årene har
konseptet skrantet litt da vi mistet vår faste medarrangør, og også fikk problemer med å finne
et egnet sted. Det er nå tatt grep og innledet et samarbeid med avdeling Vestfold, og håpet er
at utstillingen skal få stigende oppslutning.
Om avd. Hordalands forslag skulle få gjennomslag, betyr det at Hovedutstillingen i sin
nåværende form vil utgå. HS tror ikke ambulerende storcert vil kunne erstatte denne, og viser i
den forbindelse til klubbens historikk.
HS innstiller på at forslaget fra avd. Hordaland avvises.

4.7. Forslag fra avdeling Hordaland om at det fastsettes en dato for
ferdigstillelsen av ny webside
Avdelingen vil nå ha en dato for opprettelse av ny hjemmeside. Slik det er nå er det helt umulig
å komme ut til medlemmene med info.
HS innstilling til vedtak:
HS har full forståelse for frustrasjonen avdelingene opplever i forbindelse med hjemmesidene.
Som det fremgår av årsberetningen, nærmer problemet seg sin løsning. En orientering om
dette vil bli lagt frem på ledermøtet dagen etter RS. HS ser det likevel som uhensiktsmessig å
låse ferdigstillelsen til en bestemt dato. I likhet med alt annet arbeid i NSK, er også webmaster
en som jobber frivillig og ulønnet for klubben.
HS innstiller på at intensjonen i forslaget tas til følge, og at arbeidet med ny webløsning
gis høyeste prioritet, men at ferdigstillelsen ikke låses mot en bestemt dato.

4.8 Forslag fra avd. Hordaland om tiltak rettet mot valpekjøpere
Vi etterlyser et tiltak ovenfor nye valpekjøpere. Det burde være mulig å tilby nye valpekjøpere
medlemskap i klubben gratis. På den måten blir de automatisk medlem og når de først er
innmeldt er det lettere å holde på de. Fra valpelevering og ut kalenderåret hadde vært genialt,
men hvis det er praktisk mulig foreslår vi minimum seks måneder, slik at de mottar noen HS og
VS.
HS innstilling til vedtak:
HS støtter tanken om å igangsette tiltak overfor nye valpekjøpere. Dette er også kommet inn i
vår nye tiltaksplan. Vi kan imidlertid ikke se hvordan vi skal forsvare å tilby noen gratis
medlemskap. Et medlemskap vil alltid utløse utgifter for klubben. Blant annet skal NKK ha sin
grunnkontingent uansett. Utsendelse av Våre Spaniels er også en stor utgift for NSK. Men det
bør være muligheter for en rabattert ordning, f. eks. om oppdretter melder inn sine
valpekjøperne.
HS innstiller på at vi jobber videre med intensjonene i forslaget, og legger frem forslag
til nye rekrutteringstiltak i løpet av 2013.

4.9. Forslag fra HS om en kontingentøkning på kr. 20,- fra 1.1.2014
Vi viser her til økonomisk redegjørelse under punkt i årsberetningen. NSK har ikke justert sin
medlemskontingent på flere år. Vi har ikke kompensert for prisstigningen, og heller ikke for
økte portoutgifter. Vi ser på denne økningen som helt nødvendig med tanke på å kunne
opprettholde omfanget av Våre Spaniels og sikre forsvarlig drift i årene fremover.
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5 Budsjett
Ettersendes
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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
2012”. 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 2013-14
TILLITSVERV

Valget 2012

Ordfører RS

Terje Johnsen

Varaordfører RS

Snorre Aslaksen

Leder HS

Anne Buvik

Nestleder HS

Kari Knutsen

Styremedlem HS

Inger C. Neset

(2 år)

Inger C. Neset (ipv)

Styremedlem HS

Ronny Bekkevold

(ipv)

Ronny Bekkevold (2 år)

ipv

Styremedlem HS

Bjørn Sylte

Karl Eddie Berge (2 år)

ipv

Varamedlem HS

Karl Eddie Berge *

Mette Bruun Evensen (2 år)

ipv

Varamedlem HS

Brit Halvorsen

(ipv)

Hans Arne Paulsen *

Valgkomité, leder

Lilly Ann B. Aarra

(2år)

Lilly Ann B. Aarra

Valgkomité, medlem

Gerd Dahle

Valgkomité, medlem

Nina Johnsrød*

Ordensutvalg, leder

Torill Waldeland

Ordensutvalg, medlem

Geir Aronsen

(2 år)

Geir Aronsen

(ipv)

Ordensutvalg, medlem

Mona Klypen

(2 år)

Mona Klypen

(ipv)

Disiplinærutvalg, leder

Harald Refsland

(2 år)

Harald Refsland

(ipv)

Disiplinærutvalg, medlem

Heidi Fosberg

Disiplinærutvalg, medlem

Nina Waldeland

(ipv)
(2år)

Valg 2013

Valget
2014

Snorre Aslaksen (2 år)

ipv

Rigmor Schau *
Anne Buvik (ipv)

(2år)
(ipv)

(ipv)

(ipv)

Kari Knutsen

Gerd Dahle

(2 år)

(ipv)
(2 år)

(2år)
(2 år)

Torill Waldeland

Heidi Fosberg
Nina Waldeland

(2 år)

(2 år)
(ipv)

* resten av valgperioden
Revisjon vil bli utført av et regnskapsbyrå.
Valgkomiteens leder
Lilly Ann B. Arra
Valgkomité medlem
Nina Johnsrød

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2013

ipv
ipv

Nina Johnsrød (2 år)
(ipv)

ipv

Valgkomité medlem
Gerd Dahle
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ipv

ipv

6.1 Hovedstyrets innstilling for 2013-14
Hovedstyret fremmer forslag om at Vanja Sliwa velges som medlem i valgkomiteen isteden Gerd Dale.
I henhold til NSK’s vedtekter skal valgkomiteen også bestå av to vara medlemmer. Solveig Holth ble i
2012 valgt som 1.varamedlem for 2 år. Som 2. vara medlem foreslår HS Arild Stenbråthen.

VEDLEGG: Hovedstyrets tiltaksplan for 2013
Ferdigstille og utgi rasekomdendiet for cocker spaniel
Status: Rasekompendiene for de fire store rasene er nå ferdig
Planlegge og gjennomføre dommerkonferanse for ekstriørdommere februar 2013.
Det er opprettet egen arbeidsgruppe for arrangementet.
Status: Konferansen er gjennomført som planlagt
Våre Spaniels - Nytt format og ny design
Status: Nr 1/2013 kom ut i nytt format og ny design.
Dommerkonferanse for klubbens jaktdommere
I forbindelse med nytt prøvereglement inviteres klubbens jaktdommere og instruktører til
konferanse 11.- 12.mai. Konferansen arrangeres av NSKs jaktkomité.
Utarbeide plan for kurs og opplæring for jakt med spaniels
Gjennomføre kurs for nye trinn II-jaktinstruktører i 2013 - Ansvarlig: Elke Bunk og Inger C.
Neset i samråd med NSKs Jaktkomité.
Rasespesifikke Avlsstrategier - RAS
Tidsfrist for første innspill til NKK er 1.1.2014
I 2013 må vi:
Opprette koordinatorer for alle raser
Planlegge og gjennomføre oppdretterkonferanse/oppdrettermøte
Gjøre ferdig utkast for de fire-fem største rasene
Ny web-løsning
Web-master Eva Bjelland jobber i samarbeid med HS med ny web-løsning for NSK
Innføre avlsrestriksjoner
ASU har arbeidet med innføring av avlsrestriksjoner på noen av spanielrasene. Forslaget
behandles på RS. Om det blir vedtatt, må det iverksettes i samarbeid med Norsk Kennel Klub.
Nytt premiesystem fra januar 2014
Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2013
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Det nye premiesystemet presenteres på RS 2013. Utfordringen i innværende år er avslutning
av dagens premiesystem og innløsning av dagens premiekort.
Utgi NSK organisasjonshåndbok
Organisasjonshåndboken ferdigstilles og utgis i 2013. Den distribueres både via klubbens
hjemmeside og i bokform

Holdningskampanje - et mer inkluderende spanielmiljø
HS ønsker å bidra til et bedre miljø i klubben ved gjennomføre en holdningskampanje med
temaet toleranse og raushet. Kampanjen skal i tillegg til annonsemateriell inneholde etiske
retningslinjer for klubbens tillitsvalgte, dommere og instruktører.
Rekruttering av nye medlemmer
Antallet medlemmer er noe redusert. Hvordan rekrutterer vi valpekjøpere/spanieleiere til å bli
NSK-medlemmer. HS utarbeider i samarbeid med NKK og avdelingene en strategi for
rekruttering av nye medlemmer.
Planlegge og gjennomføre klubbens Hovedsutstilling i Tønsberg 25.mai 2013
Ansvarlig: Komiteen for Hovedutstillingen og avdeling Vestfold
Europavinnerutstillingen 2015
I forbindelse med Europavinnerutstillingen i 2015 planlegger HS å arrangere en
spanielutstilling. I 2013 må vi:
• Opprette arrrangementskomité
•

Engasjere dommere

Dogs4All 2013
Erfaring fra Dogs4All viser at det er stor interesse for spanielrasene og klubben bør ha stand
også i 2014. HS ønsker at det opprettes en arbeidsgruppe som kan planlegge standen og
rekruttere medlemmer som kan bemanne standen.
Arrangere utstilling på vegne av NSK avdeling Buskerud
Avdelingen har frasagt seg det omsøkte arrangement. For ikke å svekke NSKs anseelse, har
HS påtatt seg å gjennomføre dette i 2013.
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