VELKOMMEN TIL NORSK SPANIEL KLUBS
39 ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE
SØNDAG 8. MAI 2022
Møtet avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim og starter kl 10.00

OBS! Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er blitt
påmeldt, skal denne ha overlevert papirene.
Dersom en 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.
NB:

Representantene må være lovlig valgt på avdelingsårsmøtet og ha betalt medlemsavgift for
inneværende år.
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REPRESENTANTSKAPET 2022
Ordførerskapet

Rogaland

Nils Helmer Storeng
Rigmor Schau

Bente Aase Duckett
Tor Magne Gramstad
Siv Sonja Tysvær
Aina Sunde Dahl (vara)
Ketil Simonsen (vara)

Østfold
Nina Hagen-Johnsrud
Anne L Buvik
Helle Skattalsrud
Therese A Christiansen (vara)
Hilde Rognlien (vara)
Inger Dragland (vara)

Oslo/Akershus
Solveig Holth
Misty Knowlton
Hege Krokan
Helena Erikson Stjern
Irene Nyrud (vara)
Inger Lise Øirås (vara)

Buskerud
Trine Svartås
Ingunn Ansok Fagervold
Liv Ugland (vara)
Ann Henriksen (vara)

Vestfold
Nina Anthonisen
Morten Aspelin
Jan Erik Hansen
Marit Lian (vara)
Nina Folland (vara)

Telemark
Henriette Thiis-Evensen
Hege Eikeland
Ingvild Liudalen (vara)
Therese Myhra Wollenberg (vara)

Agder
Inger C Neset
Aud Bergland
Maria Ugland (vara)
Heidi Nilsen (vara)

Hordaland
Denise C Fagervik
Elise Angell
Cecilie A. Sætre
Monica Lie (vara)
Hege Edal (vara)

Sogn-og Fjordane
Laila Røneid
Hilde Rotihaug
Edvard Hartvigsen(vara)
Anne Berge Bjørnseth (vara)

Møre og Romsdal
Ola Betten
Heidi Ødegård

Trøndelag
Vidar Sagmyr
Tone Gausdal
Dina Arnevik
Silje L Havstein
Margete Skevik (vara)

Nordland
Heidi Linløkken
Jørn Govasli
Laila Govasli (vara)
Kirsti Fjelldal (vara)

Troms/Finnmark
Elisabeth Jarhelle
Lisbeth Tollefsen
Line Lund Nilsen (vara)
Nina Løvhaug (vara)

Hovedstyret
Kari Knudsen
Svein Clausen
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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
1. Ordførerskapets rapport
2. Hovedstyrets årsmelding
2.1 Hovedstyret, utvalg og komiteer
2.2 Hovedstyrets arbeidsform
2.3 Representasjon
2.4 Ordensutvalget
2.5 Medlemsbutikken
2.6 Valpeformidlingen/omplassering av voksne hunder
2.7 Registreringstall fra Norsk Kennel Klub
2.8 «Årets» konkurransene
2.9 Henvendelser til Hovedstyret
2.10 Publikasjoner
2.10.1 Våre Spaniels
2.10.2 Rasekompendier
2.10.3 Håndboken Alt om spaniels
2.10.4 Spaniels på nett.
2.11 Utstillinger
2.11.1 Hovedutstillingen
2.11.2 Sjusjøutstillingen 21.august
2.11.3 Hovedstyrets utstillingskomite
2.12 Avls og sunnhetsutvalget (ASU)
2.13 Årsrapport Brukshundkomiteen
2.14 Jaktkomiteen
2.15 Avdelingene
2.16 Økonomi
2.16.1 Medlemsrekrutering og kontingentinngang
2.16.2 Medlemsutvikling
2.16.3 Medlemmene fordelt avdeling og regionsvis
3. Regnskap
3.1 Regnskap – Resultat, balanse og revisjonsberetning
3.2 Vurdering av driftsåret 2021

3

4.Saker forelagt av hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlemmer av
Representantskapet.
4.1. Forslag fra hovedstyret: Avlsretningslinjer blir avlsanbefalinger
4.2 Forslag fra hovedstyret: Endring av utstillingskravet i
avlsretningslinjene/avlsanbefalingene
4.3 Forslag fra avdeling Oslo/Akershus: Tillegg punkt om øyelysning
4.4 Forslag fra avdeling Hordaland
4.5 Forslag fra Avls-og Sunnhetsutvalget ASU: Krav om kjent HD-status amerikansk
cocker spaniel
4.6 Forslag fra Avls-og Sunnhetsutvalget ASU: Krav om gonoskopiering welsh springer
spaniel
4.7 Tiltaksplan 2022/2023
4.8 Kontingent
5.

Budsjett

6.

Fortsatt godkjenning av videreføring av medlemmer Hed/Opp i henhold til Lovers § 4-

7.

Valg

Vedlegg
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1. ORDFØRERSKAPETS RAPPORT
VEDRØRENDE HOVEDSTYRETS DISPOSISJONEN 2021.
Ordførerskapet har mottatt protokoller som e-post fra møter, og har således vært i stand til
følge ledelse og drift av klubben. Ordførerskapet har også hatt god kommunikasjon med
hovedstyrets leder. Norsk Spaniel Klub fremstår som en veldreven organisasjon.
Oslo/Vestby 6.april 2022
Nils Helmer Storeng
Ordfører

Rigmor Schau
varaordfører

2. HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING
2.1 Hovedstyret, utvalg og komiteer
Hovedstyret

Leder: Kari Knudsen
Nestleder: Svein Clausen
Marthe Bleka
Arild Stenbråten
Line Lindberg Sørjoten
Jan Erik Hansen (varamedlem)
Dina Arnevik (varamedlem)
Ordførerskapet:
Ordfører: Nils Helmer Storeng
Varaordfører: Rigmor Schau
Valgkomiteen:
Leder: Nina Hagen-Johnsrød
Solveig Holth
Karl-Eddie Berge
Ordensutvalget
Leder: Mona Klypen
Ingunn Ansok Fagervold
Laila Irene Røneid

Hovedstyrets utvalg og komiteer
Avls-og sunnhetsutvalget
Leder: Wenche Farstad
Ronny Bekkevold
Oddvar Hausken
Ida Hegglund
Therese Albom Christensen
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Raseråd:
Amerikansk cocker Spaniel:
Ronny Bekkevold (leder)
Jan Erik Lyshaug
Rigmor Anholt
Heidi Larsen

Jaktkomiten:
Leder: Tor Magne Gramstad
Arild Stenbråten
Inge Bergland
Ida Anette Nordheim
Monica Gustavson Holthe

Cocker Spaniel:
Oddvar Hausken (leder)
Trine Svartås
Marte Hillesdal

Brukshundkomiten
Leder: Inger Handegård
Wenche Krogstad
Ellen Getz Wold
Ine Vassbø
Nina Løvhaug

Engelsk Springer Spaniel:
Therese Albom Christensen (leder)
Sylvelin Andersen
Bodil Holm
Else Grindheim
Welsh Springer Spaniel:
Ida Hegglund (leder)
Monica Torgersen
Inger Schmidt
Øvrige raser:
Karen Hansen (leder)
Bente Aase Duckett
Christel Cyvin
Hilde Nielsen
Nina Hagen-Johnsrød

Utstillingskomiten:
Leder: Denise C. Fagervik
Bente Aase Duckett
Tone Gausdal
Suzanne Johansen Okan
Malin Jevne
Redaktør Våre Spaniels
Magni Stenen
Medlemsregister
Line Lindberg Sørjoten
Mestvinnende jakt og bruks
Ellen Getz Wold
Mestvinnende utstilling
Solveig Holth

2.2 HOVEDSTYRETS ARBEIDSFORM
Hovedstyret har i 2021 hatt syv møter, av dette har to møter vært fysiske møter, mens de
andre møtene har vært gjennomført enten på Teams eller som telefonmøter. Det er behandlet
nitten saker. Hovedstyret har også hatt kontakt via egen Facebook-gruppe og mail.
Det ble i 2020 ikke gjennomført representantskapsmøte, dette påvirket valget i 2021. De som
var på valg i 2020 ble valgt for ett år i 2021. Kari Knudsen ble valgt som leder for ett år, Arild
Stenbråten ble valgt som styremedlem i ett år. Svein Clausen ble valgt som nestleder for to år,
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Line Sørjoten og Marthe Bleka ble valgt som styremedlemmer for to år. Dina Arnevik ble
valgt som varamedlem for to år. Jan Erik Hansen ble valgt for varamedlem i ett år.
I 2021 ble representantskapsmøtet gjennomført digitalt. Alle avdelinger var representert.
Møtet ble gjennomført på Teams. Ordfører, varaordfører, Hs-leder og nestleder satt samlet.
Det var leid inn hjelp for å administrere Teams.
Dina Arnevik har vært hovedstyrets sekretær. Svein Clausen har ført regnskapet og vært
økonomiansvarlig. Hovedstyrets økonomiutvalg har bestått av Svein Clausen, Arild
Stenbråten og Kari Knudsen. Inger Handegård har vært webmaster med ansvar for
spaniels.org og klubbens facebookside.
Samhandlingen i hovedstyret har fungert bra.
2.3 REPRESENTASJON
Knut Framstad har vært Norsk Kennel Klubs representant i FCI-komiteen for spaniels.
Komiteens hovedoppgaver er å ivareta det europeiske regelverket for jaktprøver spaniels og
arrangere jaktmesterskap for spaniels. Anne Buvik er leder av Norsk Kennel Klubs
dommerutdanningskomite
2.4 ORDENSUTVALGET
Ordenutvalget har bestått av Mona Klypen (leder), Ingunn Ansok Fagervold og Laila Røneid.
Det ble ikke delt ut Den Gyldne Spaniel i 2021.
2.5 MEDLEMSBUTIKKEN
Medlemsbutikken har vært drevet av Silje L. Havstein
Omsetningen i medlemsbutikken var i 2021: kr 46103,Vareutvalg:
Håndboken «Alt om spaniels», premiesystemet (kopper og krus), premiekort, kritikkskjema
jaktanleggsprøver og jaktprøver, klyper, klistremerker, rasekompendier, diplomer.
Kunder i butikken er både avdelingene og medlemmer.
Rosetter bestilles via hovedstyret fra leverandør i Danmark.
2.6 VALPEFORMIDLING/OMPLASSERING AV VOKSNE HUNDER
Ansvarlig for valpeformidlingen på web: Laila Irene Røneid.
Det har i 2021 var fjorten annonser på valpeformidlingen. Ti annonser har vært valper til
salgs. To annonser har vært voksne hunder til omplassering og to annonser har vært om
valpeplaner.
Administrativt fungerer valpeformidlingen godt. Kull blir lagt ut forløpende og
valpeformidler er i løpende kontakt med annonsør for å unngå at det ligger «utgåtte» annonser
på siden.
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2.7 REGISTERINGSTALL FRA NORSK KENNEL KLUB

Amerikansk cocker spaniel
Clumber spaniel
Cocker Spaniel
Engelsk Springer Spaniel
Field Spaniel
Welsh Springer Spaniel

2021
225
7
848
271
14
90
1455

2020
125
4
656
303

2019
140
2
497
183

68
1156

59
881

2018
131
10
562
295
7
29
1034

2017
153
5
523
190

2016
106
7
483
205

53
924

58
858

2.8 «ÅRETS» KONKURRANSENE
ÅRETS KONKURRANSER
Også i 2021 har duoen Ellen Getz Wold og Solveig Holth regnet ut mestvinnende. Når det
gjelder mestvinnende jakt og bruks sender medlemmer selv inn resultater, mens mestvinnende
utstilling innhentes opplysninger fra DogWeb.
På juni-møtet vedtok hovedstyret at det på bakgrunn av korona og antall gjennomførte
utstillinger ikke skulle kåres mestvinnende utstilling i 2021. Vedtaket ble møtt med stor
motstand, og hovedstyret gikk tilbake på vedtaket, under forutsetning av at antallet
gjennomførte utstillinger var på samme nivå som i 2020. Det er innskjerpet at mestvinnende
konkurransene er for klubbens medlemmer.
Vinnere ble offentlig gjort i Våre Spaniels 1/2022 og diplomene deles ut på hovedutstillingen
i pinsen 2022.
2.9 HENVENDELSER TIL HOVEDSTYRET
Antallet inngående telefonsamtaler til klubben er mange, gjennomsnittlig tre pr dag.
De fleste som har henvendt seg til hovedstyret i 2021 ønsker hjelp til å finne en spanielvalp.
Det er cocker spaniel som er mest populær. På grunn av stor etterspørsel er de fleste kullene
så å si solgt før de er født. Det medfører at det i liten grad er kull tilgjengelige på
valpeformidlingene, så jobben var å henvise til oppdretterlistene på spaniels.org. Vi har fått
tilbakemeldinger om at det er vanskelig å komme i kontakt med oppdrettere via
oppdretterlisten, trolig har dette sammenheng med den store pågangen fra potensielle
valpekjøpere.
Vi har også mottatt henvendelser fra nye spanieleiere som sliter med å få valpen til å fungere.
Det handlet både om vanskeligheter med å la valpen være hjemme alene og usosiale
valper/unghunder. Det er et inntrykk manglende valpekurs i koronatiden har gjort det
vanskeligere for nye hundeiere å lykkes med hunden sin.
2.10 PUBLIKASJONER
2.10.1 VÅRE SPANIELS
Klubbens medlemsblad utgis i mars, juni, september og desember. Redaktør i 2021 var Magni
Stenen. I 2020 fjernet vi rasespaltene. Begrunnelsen var at mye av stoffet i rase-spaltene
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allerede var publisert på medlemmers Facebook-sider og dermed kjent informasjon.
Rasespaltene ble erstattet av en utstillingsspalte. Vi får tilbakemeldinger om at rasespaltene
blir savnet, så hvordan vi skal balansere rasespalter og dagens web-hverdagen er en utfordring
vi tar tak i.
Medlemsbladet Våre Spaniels høster mye ros.
2.10.2 RASEKOMPENDIER
Det er utarbeidet rasekompendier for amerikanske cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk
springer spaniel og welsh springer spaniel. Det er innhentet godkjennelse fra Svenske Spaniel
og Retrieverklubben (SSRK) for å benytte rasekompendier for clumber spaniel, field spaniel,
irsk vannspaniel og sussex spaniel.
2.10.3 HÅNDBOKEN ALT OM SPANIELS
Håndboken Alt om spaniels ble utgitt i samarbeid med forlaget Vigromstad og Børke i 2016.
Forfatter: Anne Buvik. Norsk Spaniel Klub selger boken via medlemsbutikken
2.10.4 SPANIELS PÅ NETT
Webmaster og ansvarlig for hovedstyrets Facebook-gruppe: Inger Handegård.
Avdelingenes nett-aktivitet er i hovedsak på Facebook. Alle avdelinger og hovedstyret har
Facebook-grupper. Facebook-aktiviteten skaper kontakt med medlemmene og vi får
tilbakemeldinger om at dette er hensiktsmessig. Det som imidlertid skaper litt bekymring, er
at Facebook-aktiviteten går på bekostning av spaniels.org. Vi har pr i dag en hjemmeside som
er lite oppdatert. Revisjon/oppdatering av spaniels.org er et satsningsområde i 2022.
Hovedstyrets ønske er at spaniels.org er klubbens hovedsted på nett og Facebook i større grad
henviser til spaniels.org
2.11 UTSTILLINGER
2.11.1 HOVEDUTSTILLINGEN
Hovedutstillingen er i 2021 og 2022 lokalisert til Rogaland og teknisk arrangør er avdelingen
i Rogaland.
Hovedutstillingen var berammet til vårsemesteret men på grunn av korona ble den flyttet til
18.september 2021.
Dommere: Anne Buvik og Virpi Montonen
Antall påmeldte: 79
Hovedutstilllingshelgen var tradisjonen tro hovedutstilling lørdag og avdelingens utstilling
søndag. Lørdag kveld ble det gjennomført festmiddag med utdeling av diplomer til
mestvinnende 2019 og 2021.
Tusen takk til avdeling Rogaland og hovedstyrets utstillingskomite for vel gjennomført
hovedutstillingshelg.
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2.11.2 SJUSJØUTSTILLINGEN 21.AUGUST
I 2020 arrangerte avdeling Buskerud Hunderfoss-utstillingen. Utstillingen ble videreført til
2021 og da lokalisert til Sjusjøen. Arrangør 2021: Hovedstyret. Både Hundefossutstillingen
og Sjusjøutstillingen var tiltak for å øke interessen for å etablere NSK-avdeling i
Hedmark/Oppland. I 2020 var det flere ildsjeler som stilte opp og deltok. I 2021 var det
dessverre få ildsjeler som hadde anledning til å bidra.
Sjusjøutstillingen ble etter henvendelse fra Oslo/Akershus en dobbelutstilling med
Oslo/Akershus. Fredag 20 august arrangerte Oslo/Akershus ettermiddagsutstilling.
Lørdag arrangerte hovedstyret sin utstilling. På bakgrunn av at utstillingen var et ledd i å
etablere en ny NSK-avdelingen i Hedmark/Opplandvar utstillingen tildelt stor-cert.
Dommer lørdag: Jan Roger Sauge
Antall påmeldte: 134
En spesiell takk til utstillingskomiteens leder Denise Fagervik og Malin Jevne som på grunn
av sykdom hos arrangør steppet inn og arrangerte lørdagens utstilling,
2.11.3 HOVEDSTYRETS UTSTILLINGSKOMITE
Komiteen har bestått av: Denise C Fagervik (leder), Bente Aase Duckett, Suzanne Johansen
Okan, Tone Gausdal og Malin Jevne.
Hovedstyret utstillingskomite har to hovedoppgaver: Arrangere hovedutstilling i samarbeid
med teknisk arrangør og behandle utstillingssøknader. I tillegg skal komiteen være ressurs for
hovedstyret i saker som omhandler klubbens utstillingspolitikk.
Etter mange forsinkelser innførte Norsk Kennel Klub høsten 2021 nytt system for søknader
utstillinger/prøver. Det nye systemet har hatt mangler og vært forholdsvis krevende å få til å
fungere. Utstillingskomiteens leder har handtert dette godt på klubbens vegne.
2.12 AVLS- OG SUNNHETSUTVALGET (ASU)

Det ble i 2021 innført ny modell for ASU med raseråd. ASU dannes av leder og de 5
raserådenes ledere. Det er opprettet raseråd for amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel,
engelsk springer spaniel, welsh springer spaniel og øvrige raser. Raserådene består av leder og
to medlemmer.
Raserådenes oppgaver er å gi kunnskapsbaserte innspill til ASU som grunnlag for deres råd til
Hovedstyret om helserelaterte spørsmål hos spanielrasene. Ordningen med raseråd gir
mulighet til en bredere deltakelse som grunnlag for en god diskusjon om helsespørsmål og
letter arbeidet med å skaffe fram opplysninger som frekvenser og av sykdommer, vurdering
av avlsanbefalinger og gir en stemme til innspill fra oppdrettere i rasen. Senest i januar i 2022
ble det gjennomført en spørreundersøkelse de r alle som ønsket å si sin mening om maksimum
innavlsgrad på 12.5 % som ble fremmet av NKK, hadde mulighet til dette.
I 2021 har ASU kommunisert dels via Zoom og Teams og dels via epost grunnet
coronakrisen. Først i starten av 2022 kunne det legges til rette for personlig møte. Foruten
innavlsgrad har ASU arbeidet med å få en oversikt over den arvelige øyelidelsen glaukom hos
welsh- og engelsk springer spaniel, noe vi vil fortsette med. ASU har også fremmet forslag til
RS om tilføyelser til avlsanbefalingene på to punkter, nemlig ønske om kjent HD status hos
amerikansk cocker spaniel, og at øyelysningskravene for welsh springer spaniel skal være likt
dem som gjelder for engelsk springer spaniel. ASU skal også se nærmere på innavlsgrad og
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utstrekning av matador avl hos de enkelte raser i 2022. Dette henger sammen med
innavlsgrad. I spørreundersøkelsen mente de fleste at innavl over 12.5 % var lite utbredt hos
de mer tallrike rasene, men at det er vanskeligere å unngå i de mindretallige rasene, og at man
derfor kunne åpne for unntak fra regelen om maksimal grense på 12,5%. innavlsgrad ut over
dette bør ikke forekomme.
2.13. ÅRSRAPPORT BRUKSHUNDSKOMITEEN
Komiteen har i denne perioden bestått av:
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus)
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag)
Medlem: Ine Vassbø (Rogaland) ny 2021
Medlem: Nina Løvhaug (Troms og Finnmark) ny 2021
Møter i BK
Det er gjort flere forsøk på å samle medlemmene i BK til teams møte, men dette er en gjeng
med aktive hundeeiere som har mye på programmet også på kveldstid, så vi har ikke lykkes
med å møtes på teams ennå… Derimot har det vært stor aktivitet på BK’s facebookgruppe.
Kontakt/samarbeid med HS
BK ble etter oppfordring fra HS utvidet til fem medlemmer.
HS spurte BK om det er av interesse å utarbeide mal for et eget valpekurs som kan brukes av
klubbens avdelinger. BK synes dette er interessant og har startet arbeidet. Studieforbundet
natur og miljø er kontaktet, da BK mener at alle kurs i avdelingene bør ligge inn under
studieforbundet slik at det er mulig å søke om støtte. Studieforbundet var svært positive, men
sa det var NKK som måtte godkjenne arbeidet med å utarbeide mal for et nytt valpekurs. De
studieplanene for valpekurs som finnes hos studieforbundet begynner å bli litt utdatert på dato
når det gjelder grunnøvelser. BK kontaktet NKK
Brukshund i Våre Spaniels
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels + noen artikler om trening av
hund.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Det er fremdeles lav aktivitet, men noen artikler om trening av grunnferdigheter er lagt ut.
Brukshund på NSK facebook
Det har vært oppdateringer med linker til nye regelverk, høringer, NM-arrangement osv. Nytt
i 2021 er at topp tre på årets mestvinnende brukshunder ble invitert til å presentere
hunden/aktiviteten på FB. Klubben har fått mange kreative, inspirerende og kreative
presentasjoner i form av video, bilder og tekst. Presentasjonene har vært populære blant
sidens lesere.
Reviderte statutter for årets mestvinnende sporhunder
Erfaringer fra 2020 fra Ellen som utarbeider listene for årets mestvinnende brukshunder viste
at for mange hunder endte på samme poengsum i kampen om årets sporhund, noe som
medførte mye ekstraarbeid da eiere måtte kontaktes for å få tilsendt kritikkene. Statuttene ble
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derfor endret bittelitt slik at høyere poengsum oppnådd gav høyere poengsum i årets
sporhund. Erfaringer fra 2021 viste at endringen fungerte godt.
Nye regelverk i perioden for offisielle prøver spaniels kan delta på
2021 – Oppdaterte championatbestemmelser
2021 - Regler for kreativ lydighet
2022 - Regler for agility
2022 - Regler for lydighetsprøver
Høringer
Rallylydighet: BK har sendt inn innspill til høringsutkastet.
Lydighet: BK har sendt inn innspill til høringsutkastet.
BK prøver å ha en oversikt over bruksaktivitetene blant klubbens medlemmer.
Det er bra stor aktivitet i mange ulike grener. For fullstendig oversikt se fullstendig årsrapport
over aktiviteter fra BK som er lagt på klubbens hjemmeside.
Nye champions og mellomtitler 2021 i følge NKK’s championatoversikt:
Antall nye brukschampions ligger ganske så stabilt. Interessen for å konkurrere blodspor er
fremdeles høy og der de fleste oppnår sine championater.
1278 spaniels fikk en ny norsk championattittel eller mellomtittel i 2021. Av disse var:
Utstilling:
57 nye norske utstillingschampions
Agility:
3 nye champions, 5 med mellomtittel
Lydighet:
4 med mellomtittel
Rallylydighet:
3 nye champions, 12 med mellomtittel
Brukshundprøver:
2 med mellomtittel
Blodspor:
25 blodspor champions, 10 viltspor champion
Jakt:
1 jaktchampion
Regnskap 2021
BK har ikke belastet klubben med utgifter dette året. Utregning av årets mestvinnende
brukshunder og premier til disse er ikke en del av BK’s arbeid og utgiftene til dette ligger
derfor på klubben sentralt. Det samme gjelder oppsetting av premier til NM med deltakende
spaniels.
BK’s arbeidsplan for 2022 - 2026
1. Skrive brukshundspalta i Våre Spaniels. Både tekst og bilder. Oppfordre
medlemmene til å sende inn sine resultater i både bladet og på klubbens FB-side.
Mobilbilder går fint, bare de sendes inn på riktig måte.
2. Oppdatere hjemmesiden til klubben med bruksrelatert, generelt stoff som ikke blir så
lett foreldet. Både tekst og bilder.
3. Bruke klubbens FB-side til å legge ut bruks-nyheter og innlegg/bilder/videoer som
ikke skal i klubbens hjemmeside eller i Våre Spaniels
4. Medlemmene i BK må holde seg oppdatert om hva som skjer i de ulike
hundesportene - både sett med spanieløyne og generelt.
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5. BK skal svare på alle bruksrelaterte høringer som det er naturleg å svare på. Dette
forutsetter at HS oversender slike høringer til BK.
6. Levere artikler til Våre Spaniels som går på generell trening av hund. En hund som
blir jobbet med/trent har det ofte bedre enn en hund som "bare" er familiehund. En
trent hund har sjeldnere problemer slik som å stikke av, stikke av med ting,
ressursforsvar osv. Dessuten er det å ha en trent hund inngangs-billetten/basic for å
kunne stille ut hunden og for å starte på JAL/apport/jaktprøve. Får man folk til å starte
å trene litt - og de lykkes med det - så blir de ofte mer interesserte i videre trening.
Trenger både tekst og bilder.
7. Bistå HS slik at klubben kan "premiere" de som er aktive med sin spaniel i form av å
kåre årets brukshunder, årets allsidigheitsspaniel og "NM-spaniels".
BK’s budsjett for 2022
BK’s medlemmer jobber på dugnad og mottar ikke honorar for sitt arbeid.
BK ber klubben sette av kr. 10.000 i budsjettet til innkjøp av ny programvare til BK-leder’s
PC for å å ha oppdatert programvare for å kunne innkalle til digitale møter, redigere bilder,
oppdatere hjemmeside osv. Ut over dette har BK har ingen planer om andre kostnadskrevende
aktiviteter.
BK 31. mars 2022
2.14. JAKTKOMITEEN

ÅRSRAPPORT Jaktkomite 2021
NSKs hovedstyre ønsket endringer i komiteens sammensetning for inneværende år, derav ble
alle HS-komiteer bedt om deltakelse på eget Teams-møte der komiteenes ledere ble bedt om å
svare opp forventninger for driftsåret.
NSKs Jaktkomite har i 2021 bestått av følgende personer:
- Arild Stenbråten
- Ida Anette Nordheim
- Inge Bergland
- Monica Holthe
- Tor Magne Gramstad (leder)
Prioriterte områder for komiteens arbeid:
•

ivareta regelverket og regelverkets utvikling i tråd med NSKs lover og eventuelle RSbestemmelser

•

fremme spaniels som jakthunder utenfor NSK, (bidra på utvalgte messer/stands der det
kan være aktuelt)

•

ivareta dommerutdanningen i tråd med regelverket - herunder overvåke
nødvendigheten av tilførsel av nye dommere
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•

bistå for å sikre at dommere får økt kompetansen og tilstrekkelig erfaring

•

håndtere jaktspalten i VS

•

overvåke utviklingen innen spanieljakt i andre skandinaviske land

•

Åpne opp for god kontakt mot de avdelinger som søker råd, bidra med formidling og
forslag til hvem kursholdere som kan anbefales

•

Sjekke ut muligheten til å trekke klubbens egne instruktører med på et samarbeid med
JK, inn mot avdelingene

Komiteen erkjenner at det ennå gjenstår arbeider med overnevnte prioriteringer, men at disse
vil bestå inn i kommende driftsår.
Det er avholdt 3 møter gjennom året, alle er gjennomført på Teams. I tillegg har det vært god
kommunikasjon mellom medlemmene av komiteen via mail. Uten oppmøte på fysiske møter
har heller ikke komiteen tilført NSK kostnader for reise eller møtearealer.
Det er spesielt et område hvor mesteparten av tiden er brukt og dette gjelder revisjon av
Jaktregelverket ifm RS-krav om etablering av 2 varianter av JALprøver (JAL A og JAL B)
Dette dokumentet er ferdigstilt og ble oversendt NKKs administrasjon samt NJK i siste
halvdel av desember 2021. Det ble i den sammenheng planlagt dommerkonferanse for alle
JAL-dommere, tenkt gjennomført 7-8.mai 2022. Konferansen ble avlyst da det ikke kom noen
form for tilbakemelding fra NKK.
I løpet av 2021 har vi fått utdannet en ny dommer for JAL/Apport: Hans Hodne. Han vil være
tilgjengelig for dommeroppdrag for 2022. I tillegg er Hans Hodne kvalifisert for videre
utdanning til Jaktprøvedommer og vi håper at denne utdanningen kommer i gang allerede
inneværende sesong.
2.15 AVDELINGENE
Klubben har avdelinger i Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms
og Finnmark. Medlemmer bosatt i innlandet fylke får ivaretatt sine demokratiske rettigheter
via Oslo/Akershus og Trøndelag.
Også 2021 har vært et spesielt år på grunn av korona-pandemien. Det har ikke satt stopper for
avdelingenes aktiviteter, men innendørs aktiviteter har hatt noen begrensninger. Dessverre
måtte Oslo/Akershus, Telemark og Møre Rogaland og Romsdal sine utstillinger i
vårsemesteret.
Mange avdelinger gjennomfører utstillingstreninger i forkant av sine utstillinger. Det er også
flere avdelinger som har faste ukentlige møtepunkt med ulike treningstilbud og sosialisering.
På jaktsiden er det stor aktivitet. Det er gjennomført jaktanleggsprøver i alle avdelinger og
stadig flere avdelinger gjennomfører også jaktprøver. Så å si i alle avdelinger arrangeres det
jaktanleggskurs og eller jakttreninger/samlinger. Flere avdelinger er også aktive når det
gjelder ettersøksjakt (blodspor).
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Alle avdelinger har gode og velfungerende styrer som driver avdelingene godt.
Tilbakemeldinger fra medlemmer forteller at avdelingene er gode på ivaretakelse av
medlemmer som stiller opp og bidrar frivillig.
2.16 ØKONOMI
2.16.1 MEDLEMSREGISTRERING OG KONTIGENTINNGANG
Medlemstallene i Norsk Spaniel Klub fortsetter å stige. Ved utgangen av 2021 telte klubben
2858 betalende medlemmer, noe som er en økning på 320 medlemmer siden 2020.
Medlemstallet gjenspeiler klubbens inntekter, og klubben driftes utelukkende på inntekter fra
medlemmene. Å opprettholde og også øke medlemstallene er viktig for å kunne opprettholde
dagens tjenestenivå. At klubben fortsetter å vokse til tross for hundesykdommen i 2019 og to
år med pandemi, tyder på lokalavdelinger som har vært gode på å organisere og rekruttere
medlemmer.
I skrivende stund (07.04.2022) teller klubben 2678 medlemmer
Klubben har 5 æresmedlemmer:
Rolf Solheim,
Terje Johnsen,
Willy Sjøstrøm,
Inger Handegård

Snorre Aslaksen.

2.16.2 MEDLEMSUTVIKLING

2538
2014

2015

2016

2017

2018

2273

2194

2013

2163

2012

2155

2010

2182

2009

2182

2442

2008

2287

2504

2585

2011

2187

2449

2858

MEDLEMSUTVIKLING 2008-2021

2019

2020

2021
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2.16.3 MEDLEMMER FORDELT PÅ AVDELINGER

2019

2020

2021

Oslo/Akershus

676

793

893

Trøndelag

228

265

303

Hordaland

202

238

270

Rogaland

176

199

235

Vestfold

140

146

168

Østfold

140

146

167

Buskerud

132

150

176

Telemark

93

75

87

Troms og Finnmark

84

78

94

Møre & Romsdal

78

78

85

Nordland

69

63

82

Agder

63

71

79

Sogn & Fjordane

44

53

55

Hedmark

87

84

97

Oppland

47

62

67

Uten tilknytning
Totalt

14
2273

37
2538

26
2858

3. REGNSKAP
3.1 REGNSKAP – RESULTAT, BALANSE og REVISJONSRAPPORT

NSK
3100 Salgsinntekt
3200 Medlemskontingent
3710 Momskompensasjon
3900 Inntekt Hovedutstiilling
3901 Oppdretterkonferanse
3902 Leverandørprovisjon
3903 VIPPS Coronahjelp kraftfor
3904 Klippekurs Hed/Op
Inntekt utstilling Lillehammer 08/21
3911 Andel RS fra avdelingene
3912 Annonseinntekter
3913 Helseseminar
3940 Div inntekter
Sum inntekter

Regnskap Regnskap Budsjett
2019
2020
2020
20 121
695 730

50 444
764 890

60 000
625 000

85 952

31 033
12 000
752
6 200
19 500

70 000

521

Regnskap
2021
47 046
875 830
46 103
26 627

Budsjett
2021
60 000
700 000
70 000

150

46 406
40 460
5 600

848 384

8 450

50 000
20 000

6 100

20 000

893 269

825 000

1 048 262

850 000
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Varekostnad:
4300 Varekjøp
4390 Varelagerendring
Sum varekostnad

7 898

5 000
5 000

6 367
31 713
38 080

35 000

7 898

9 433
147 876
157 309

40 500
40 500

46 500
46 500

30 000
30 000

68 248
68 248

46 500
46 500

2 102
2 376

5 000
5 000

7 150

7 500

10 000
4 000

13 009

175 000
5 000

184 750
14 912

15 000
4 000
2 000
175 000
5 000

35 000

Lønnskostnad
5000 Honorarer
Sum lønnskostnader
Andre driftskostnader
6020 Avskriving immaterielle eiendeler
6540 Inventar og utstyr
6550 Driftsmateriale
6705 Regnskapsførsel
6706 Revisjon
6781 Jaktkomite
6790 Juridisk bistand/Annen fremmed tjeneste
6791 Webutvikling/drift, vedlikehold
6794 Kontingent NKK Jakthunddivisjonen
6800 Kontorrekvisista
6850 Trykkerikostnader
6860 Møter, kurs oppdatering
6861 NSK Seminar
6865 Dogs 4 All
6866 NKK RS
6880 EDB, databasevedl.hold og programvare
6900 Telefon
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse
7140 Reisekostnader
7320 Reklamekostnader
7330 ASU og Helseseminar
7420 Gaver
7440 Innløsning premiekort
7500 Forsikringer
7701 Oppdretterkonferanse
7709 Coronahjelp hundefor
7710 Representantskapet
7760 Tillskudd til avdelinger
7773 Trimmekurs Hed/Op
7770 Bank og kortgebyr
7775 Organisasjonskurs
7776 Konferanser
7778 Kostnader ust. Lillehammer 08/21
7779 Kostnader Hovedutstillingen
7790 Andre kostnader/Tap på krav
Sum andre driftskostnader

8051 Renteinntekt bankinnskudd
8060 Valutagevinst
8150 Annen rentekostnad
8160 Valutatap
Årsresultat
Overskudd (+) / Underksudd (-)

28 571
5 572
4 322
68 209
5 791

2 294
3 547
25 000

13 009
89
170 594
4 111

138
172 410
4 430

6 000
6 868
22 304
103 264
69 862
53 759
14 163
46 500
3 725
17 955
8 658

66 388

4 853

17 961
120 179
42 862
17 814
450

25 000
100 000
50 000
50 000

2 494
8 771
135 946
34 439
6 106
683

2 000
25 000
125 000
50 000
50 000
2 000

1 425
24 520
17 601
30 040
3 962
5 686

4 000
35 000
3 000

4 950
20 175
9 587

2 000
35 000
18 000

75 000
15 000

1 819
10 423
9 034

5 000
40 000

5 000

2 471

5 000

17 497
3 519
15 455

118 173

65 000

100 000

75 921
2 102
894 885

42 360
18 088
582 114

70 000
2 000
724 000

32 631
31 327
108 168
643 322

3 512
23

2 551

3 000

1 728

4 715
18
-91 382

105 181

70 000
50 000
797 500

2 500
2 500

69 000

300 339,80

-29 000,00
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BALANSE
1390
1460
1500
1570
1574
1575
1576
1743
1920
1921
1922

31.12.2020 31.12.2021

Fordring
Innkjøpte varer for videresalg
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Reiseforskudd Kari Knudsen
Forskudd Hund1 2015
Fast forskudd Silje Havstein Medlemsbutikk
Forskuddsbetalt forsikring
Bank driftskonto 7874.05.74980
Bank 7874.42.00821
Bank 7874.05.74999
Sum eiendeler

2050 Annen egenkapital
Årets resultat
2400 Leverandørgjeld
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2990 Annen kortsiktig gjeld
Sum Gjeld og egenkapital

37 035,11
71 433,00
70 382,75
-12 300,00
10 000,00

48 990,00
3 320,00
10 000,00

1 000,00

1 000,00

16 629,93
606 788,06
0,01
800 968,86

13 603,49
1 004 844,79
0,01
1 081 758,29

-764 985,49

-764 985,49
-300 339,80
-16 433,00

-24 485,00
1,63
-11 500,00
-800 968,86

-1 081 758,29

Ullensaker, 31.12.2021 / 23.02.2022

Kari Knudsen
(sign)

Marthe Bleka
(Sign)

Arild Stenbråten
(sign)

Line Sørjoten
(sign)

Svein Clausen
(sign)
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3.2 VURDERING AV DRIFTSÅRET 2021

Koronapandemien har preget driften av Norsk Spaniel Klub også i 2021.
Mer «hjemmetid» med korona gjorde at mange ønsket seg en spanielvalp også i 2021. Antall
registrerte spanielvalper var 1455, det var en økning på 25 prosent. Cocker Spaniel var mest
populær. At en rase er populær er selvfølgelig bra, men som raseklubb må vi ta innover oss at
stor etterspørsel kan bidra til useriøs avl. En annen bekymring er at henvendelser til
hovedstyret viste at noen sliter med å få hundeholdet til å fungere. Vi vet ikke om dette
handlet om manglende sosialiseringstilbud (les valpekurs) eller at spådommen om at koronavalpen ikke var nøye gjennomtenkt slo til.
Koronaen bidro til begrensninger når det gjaldt gjennomføring av arrangement. Fire
avdelinger måtte avlyse eller utsette utstillinger i vårsemesteret. Hovedutstillingen ble flyttet
fra vår- til høstsemesteret. Lavt antall gjennomførte utstillinger i vårsemesteret gjorde at
hovedstyret i juni vedtok å ikke kåre mestvinnende utstilling i 2021. Vedtaket ble møtt med
stor motstand, og hovedstyret gikk tilbake på vedtaket, under forutsetning av at antallet
gjennomførte utstillinger var på samme nivå som i 2020. Det ble kåret mestvinnende i 2021.
Medlemstallet i klubben har fra det siste året økt med 320 medlemmer. Vi er glade for at
stadig flere ønsker å være medlem i klubben vår.
Klubbens økonomi er god. Økte inntekter på grunn av flere medlemmer, lavere aktivitet enn
planlagt og momskompensasjon medførte i 2021 et overskudd på kr 300 339 og egenkapitalen
har økt til kr 1 081758.
2021 har vært et godt driftsår. Vi har flinke styrer og frivillige i alle avdelinger som gjør sitt
ytterste for å skape et godt miljø og formidle kunnskap om spaniels til medlemmer. Det er
imponerende å se hvordan aktivitetsnivået har vært høyt også i korona-året 2021. Tusen takk
til alle som har bidratt til at klubben har hatt et godt tilbud også under koronaen.
Et samlet hovedstyre ser fram til å løse klubbens oppgaver og utfordringer frem til
representantskapsmøtet i 2023.
Setskog 9.april 2022
Norsk Spaniel Klub
Kari Knudsen
leder
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3. SAKER FORELAGT AV HOVEDSTYRET, KOMITEER, UTVALG,
AVDELINGSSTYRER ELLER MEDLEMMER AV REPRESENTANSKAPET

4.1 Forslag fra hovedstyret: Avlsretningslinjer blir avlsanbefalinger
Hovedstyret fremmer forslag om at Avlsretningslinjene får betegnelsen Avlsanbefalinger.
Bakgrunnen for dette er innspill fra Norsk Kennel Klubb. Avlsretningslinjer er absolutte krav
og følges gjerne med registreringsrestriksjoner hos Norsk Kennel Klub. Det presiseres at
dagens ordning med registreringsrestriksjoner/øyelysning opprettholdes.
Avlsanbefalinger er klubbens avlspolitikk i praksis og en viktig rettesnor for klubbens
oppdrettere. Avlsanbefalingene settes som krav for å stå på oppdretterlisten og kull som
formidles via valpeformidlingen må være i tråd med avlsanbefalingene.
Forslag til vedtak:
Avlsretningslinjene med eventuelle endring vedtatt på Representantskapsmøtet 2022 omtales
heretter som avlsanbefalinger.

4.2 Forslag fra hovedstyret: Endring av utstillingskravet i
avlsretningslinjene/avlsanbefalingene
Hovedstyret foreslår at:
Begge foreldre skal være vist på utstilling (offisiell utstilling) med minst premieringen very
good. I spesielle tilfeller (etter søknad) åpnes det for at bare en av foreldrene er premiert, men
da stilles det krav til minst premieringen excellent.
Endres til
Minst en av foreldrene må være vist på utstilling og ha fått premiegraden excellent.
Begrunnelse: Vi har fått tilbakemelding om at dagens ordning med at begge foreldene skal
være premiert på utstillinger begrenser avlsbasen radikalt. Det er vesentlig å kunne inkludere
flest mulig individer i avlsbasen samtidig som vi sikrer at det avles på rasetypiske spaniels.
Forslag til vedtak:
Minst en av foreldrene må være vist på utstilling og ha fått premiegraden excellent

4.3 Forslag fra avdeling Oslo/Akershus: Tillegg punkt om øyelysning
Oslo/Akershus fremmer forslag om at punktet som omhandler øyelysning får følgende tillegg.
Våre avlsretningslinjer, og NKK sine registreringsrestriksjoner endres til:
"For avlsdyr som er 8 år eller eldre, er det tilstrekkelig om hunden er undersøkt etter fylte 7
år"
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Begrunnelse: I tidligere retningslinjer var det ikke krav om at avlsdyr etter 7 år skulle
øyelyses. I samtale med veterinærer fremkommer det at arvelige øyesykdommer debuterer før
7 år.
Forslag til vedtak:
For avlsdyr som er 8 år eller eldre, er det tilstrekkelig om hunden er undersøkt etter fyllte 7
år"
Avls-og Sunnhetsutvalget har behandlet saken og ønsker ikke at dagens ordning med årlig
endres. Se vedlegg fra Ernst Otto Robstad og ASU-leder Wenche Farstad. .Hovedstyret støtter
ASUs innstilling.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Endringen om tillegg punkt om øyelysning vedtas ikke.

4.4 Forslag fra avdeling Hordaland
Forslag til endring av øyenlysnings/avls krav for Spaniels Vi har nå gjennomført øyenlysning
av avlshunder, hvert år, uten at det har resultert i nedgang av useriøsavl. Man stiller seg
spørsmål om det er nødvendig med gjentatte øyenlysning av samme hund. Det viser seg at det
er meget sjeldent at det er endringer av diagnose fra år til år. Ifølge øyenspesialist så vil det
sjeldent eller aldri komme endringer på øyet i løpet av 24 mnd., og som regel er diagnose som
blir stilt ved første øyenlysning konstant for hunden, frem til den blir «gammel» og får
gamlehund lidelser. Er det mistanke om noe alvorlig så vil hunden få merknad at den må
sjekkes innen f.eks 12 mnd. Noe som skjer i veldig få tilfeller. Slik det er nå, er det
registrerings sperre på spanielvalper, som ikke kan vise til øyenlyste foreldre. I praksis så
viser det seg at NKK ikke bryr seg om når øyenlysningen er foretatt og har man ikke øyenlyst
ved registrering av valpene ved 8 ukers alder, holder det med en øyenlysningsattest på det
tidspunktet. NKK vektlegger ikke reultatet eller dato, så sant man kan fremlegge en attest så
vil valpene blir registrert. Det er flere eksempler på dette på dogweb.Det var vel neppe det
som var tanken bak kravet om øyenlysning. Vi har så langt ikke stoppet noen av de useriøse
oppdrettere, kun pålagt de seriøse mer utgifter. Noen bor i landsdeler som ikke har mer enn en
øyenlyser og dette fører ofte til måneder med venting på time. Løper en tispe før antatt
løpetid, eller man vil bruke en hannhund som ikke er øyenlyst, er det umulig å gjennomføre
paringen uten å omgå de satte regler. Det virker som om dagens krav ikke fører til annet enn
frustrasjon og utlegg. Det foreslåes at den nye ANBEFALINGEN settes til krav om
øyenlysning før første paring, så senest, 3 år etter første øyenlysning. Hunder over 8 år er
veteraner og burde slippe å øyenlyses ved bruk i avl (så sant de er øyenlyst tidligere i livet).
For å kunne holde bredden på avlsmaterialet på rasene, burde man kunne godkjenne
øyelysningskrav fra hundens hjemland, ved bruk at frosen sæd. Slik det er i dag er det
ekstremt vanskelig å få godkjent import av frosen sæd da de fleste andre land har andre
krav/øyenlysningsprogram enn Norge. Når man leser avlsanbefalinger for rasene i Norsk
Spaniel Klub, står det at upremierte hunder (på utstillingen) kun kan brukes hvis man har søkt
NSK om tillatesle. Da er spørsmålet; hvor mange ganger har en oppdretter søkt om tillatelse?
Hva skjer hvis en oppdretter bruker hunder som aldri har vært på utstilling? Svaret er ,
Ingenting. Derfor bør den linjen fjernes fra avlsanbefalingene. Man må ikke gå i fellen at å
pålegge flere og flere tester gjør at hundene er friskere. Dette stemmer ikke og det vil kun
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resultere i at Spanieleiere ikke blir medlem i NSK, men melder seg inn i en lokal klubb som er
tilsluttet NKK. Man burde heller bruke ressurser på å få ut info på en breddere plattform. Det
holder ikke å skrive om saker vedrørende Spaniels i Våre Spaniels og på hjemmesiden. Det er
faktisk først hvis en oppdretter melder inn valpekjøper eller det oppstår en problem med
valpene/hunden at ny eier vil finne ut at det finnes en organisert klubb for Spaniel eiere. Det
har vært forslått før (og avvist), men burde oppdrettere kunne melde inn sine valpekjøpere til
rabattert medlemspris det første året. Er man først medlem er det mye enklere å beholde
medlemskapet videre i hundens liv.
Tilleggs info; I dialog med øyenlyser Eva Monsen, Anicura, Bergen fikk vi opplyst at
veterinæren anbefaller øyenlyning av hunder som ikke skal brukes i avl, når de er 1-4-7 år.
For hunder som skal brukes i avl anbefales øyenlysning før de blir brukt i avl vært 2 år.
Hovedstyrets forslag til vedtak
Hovedstyret støtter ikke forslag om endring av øyelysing, øvrig del av forslaget må debatteres
av Rapresentantskapet

4.5 Forslag fra Avls-og Sunnhetsutvalget ASU: Krav om kjent HD-status amerikansk
cocker spaniel.
Avls-og Sunnhetsutvalget har hatt en gjennomgang av avlsretningslinjene og foreslår at det
innføres krav om kjent status HD også for amerikansk cocker spaniel.
Begrunnelse: God skjelett-helse er viktig for alle spanielrasene også amerikansk cocker
spaniel. Det argumenteres ofte med at amerikaner er en liten og lett hund og har dermed ikke
plager ved en eventuell HD-diagnose. Det tilbakevises, skjellet er i forhold til hundens
størrelse. Det presiseres at det innføres krav om kjent status, ikke krav om å avle på hunder
som er fri.
Hovedstyret støtter Avls-og Sunnhetsutvalgets (ASU) forslag.
Forslag til vedtak:
Det innføres krav om at det skal være kjent HD-status for amerikansk cocker spaniel.

4.6 Forslag fra Avls-og Sunnhetsutvalget ASU: Krav om gonoskopiering welsh springer
spaniel
Avls-og Sunnhetsutvalget har hatt en gjennomgang av avlsretningslinjene og foreslår at det
innføres krav om gonoskopiering for welsh springer spaniel.
Begrunnelse se vedlegg fra Ernst Otto Robstad og ASU-leder Wenche Farstad
Hovedstyret støtter Avls-og Sunnhetsutvalgets (ASU) forslag.
Forslag til vedtak:
Det innføres krav om gonoskopiering for Welsh Springer Spaniel
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4.7 TILTAKSPLAN 2022/2023
1. Familiehunden
De fleste spaniels er familiehunder og det avspeiler seg også i klubbens
medlemsmasse. Hovedstyret setter fokus på familiehunden og utpeker følgende tiltak:
a) Valpekurs for spaniels
Brukshundkomiteen jobber med valpekurs. Dette ferdigstilles i 2022 slik at
avdelingene kan benytte malen for valpekurs vårsemesteret 2023.
b) Tilpasse stoffmiksen i Våre Spaniels til familiehundeiere.
c) Oppfordre alle avdelinger til å arrangere Familiedag.
2. Informasjon/organisasjon
Å forbedre intern og ekstern informasjon er et satsningsområde.
Tiltak er:
a) Gjennomgang av klubbens hjemmeside (spaniels.org) og utrede hvordan vi best
mulig utnytter både spaniels.org og Facebook for å nå våre medlemmer.
NB! Viktig at alle avdelinger har webmaster og at avdelingenes webmastere har
nødvendig kunnskap/info for å oppdatere avdelingenes hjemmesider.
b) Engasjere ny redaktør for våre spaniels.
c) I samarbeide med ny redaktør ha en gjennomgang av Våre Spaniels og finne fram
til en stoffmiks som tar høyde for dagens nett-virkeligheten og fokus på
familiehunden.
d) Norsk Kennel Klub har innført nytt system før søknad utstilling/prøver. Det er en
prioritert oppgave å sørge for at de som bruker systemet i klubben har fått/får
nødvendig opplæring i systemet.
3. Treningstilbud til alle spaniels
Med utgangspunkt i «working testen» lager hovedstyret et treningsprogram til lokale
treninger. Treningsopplegget er et lavterskeltilbud og det forventes at treningen skal
føre til økt interesse for jaktanleggsprøven.
Treningsprogrammet har fem punkter:
1. Spanielsøk
Hunden skal søke gjennom området, finne og avlevere dummies.
2. Markeringsoppgave
Det skytes og kastes dummy. Hunden skal finne dummies og bringe tilbake til
fører.
3. Dirigeringsoppgave
Dummy er lagt ut på forhånd og det avfyres skudd i dummiens retning.
4. Markeringsoppgave vann
Det skytes og kastes dummy.
5. Lydighetsoppgave
Hva gjør hovedstyret:
Lager en mal for treningsopplegget. Inviterer ledere og jaktkontakter til kurs/samling.
Kostnad for kurset og reise for en deltaker dekkes av hovedstyret. Avdelingen må selv
betale reise for en.
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4. Nordisk spanielhelg = utstilling med storcert og nordisk helseseminar.
Arrangør er Avls – og Sunnhetsutvalget (ASU), hovedstyret, hovedstyrets
utstillingskomite.
Vi ønsker å knytte tettere bånd med våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Et
godt samarbeid vil gjøre det enklere å utveksle informasjon både når det gjelder
klubbens avlsarbeid og for den enkelte oppdretter/spanieleier.

4.8 MEDLEMSKONTINGENT

Hovedstyret foreslår uendrede kontingentsatser for 2023

4. BUDSJETTFORSLAG 2022
Regnskap
2021

NSK
3100 Salgsinntekt
3200 Medlemskontingent
3710 Momskompensasjon
3900 Inntekt Hovedutstiilling
3901 Oppdretterkonferanse
3902 Leverandørprovisjon
3903 VIPPS Coronahjelp kraftfor
3904 Klippekurs Hed/Op
Inntekt utstilling Lillehammer 08/21
3911 Andel RS fra avdelingene
3912 Annonseinntekter
3913 Helseseminar
3940 Div inntekter
Sum inntekter
Varekostnad:
4300 Varekjøp
4390 Varelagerendring
Sum varekostnad

47 046
875 830
46 103
26 627

Budsjett
2021
60 000
700 000

Forslag
Budsjett
2022

70 000

50 000
875 000
45 000
70 000

6 100

20 000

10 000

1 048 262

850 000

1 050 000

6 367
31 713
38 080

35 000

35 000

35 000

35 000

68 248
68 248

46 500
46 500

60 000
60 000

150

46 406

Lønnskostnad
5000 Honorarer
Sum lønnskostnader
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Andre driftskostnader
6020 Avskriving immaterielle eiendeler
6540 Inventar og utstyr
6550 Driftsmateriale
6705 Regnskapsførsel
6706 Revisjon
6781 Jaktkomite
6790 Juridisk bistand/Annen fremmed tjeneste
6791 Webutvikling/drift, vedlikehold
6794 Kontingent NKK Jakthunddivisjonen
6800 Kontorrekvisista
6850 Trykkerikostnader
6860 Møter, kurs oppdatering
6861 NSK Seminar
6865 Dogs 4 All
6866 NKK RS
6880 EDB, databasevedl.hold og programvare
6900 Telefon
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse
7140 Reisekostnader
7320 Reklamekostnader
7330 ASU og Helseseminar
7420 Gaver
7440 Innløsning premiekort
7500 Forsikringer
7701 Oppdretterkonferanse
7709 Coronahjelp hundefor
7710 Representantskapet
7760 Tillskudd til avdelinger
7773 Trimmekurs Hed/Op
7770 Bank og kortgebyr
7775 Organisasjonskurs
7776 Konferanser
7778 Kostnader ust. Lillehammer 08/21
7779 Kostnader Hovedutstillingen
7790 Andre kostnader/Tap på krav
Sum andre driftskostnader
8051 Renteinntekt bankinnskudd
8060 Valutagevinst
8150 Annen rentekostnad
8160 Valutatap
Årsresultat
Overskudd (+) / Underksudd (-)

2 102
2 376

5 000
5 000

5 000
5 000

7 150

7 500

4 000

13 009

184 750
14 912

15 000
4 000
2 000
175 000
5 000

15 000
4 000
2 000
190 000
15 000

2 494
8 771
135 946
34 439
6 106
683

2 000
25 000
125 000
50 000
50 000
2 000

4 950
20 175
9 587

2 000
35 000
18 000

2 000
10 000
140 000
35 000
35 000
15 000
50 000
5 000
35 000
15 000

1 819
10 423
9 034

5 000
40 000

75 000
40 000

2 471

5 000

5 000

100 000

150 000

32 631
31 327
108 168
643 322

70 000
50 000
797 500

50 000
6 000
908 000

1 728

2 500

2 000

2 500
300 339,80

-29 000,00

49 000
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6. FORTSATT GODKJENNING AV VIDERFØRING AV MEDLEMMER
HEDMARK-OPPLAND I HENHOLD TIL NSKs LOVER §4-4
I henhold til Norsk Spaniel Klubs Lover §4-4 heter det: Overgang av et fylkes medlemmer til
nærmeste avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Denne ordningen gjelder nå for medlemmer
bosatt i Hedmark/Oppland.
Hovedstyrets forslag til vedtak: Ordningen med at medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland videreføres
frem til neste RS.

7. VALG

Valgkomiteens innstilling for 2022-2023
TILLITSVERV
Ordfører RS
Varaordfører RS
Leder HS
Nestleder HS
Styremedlem HS
Styremedlem HS
Styremedlem HS
Varamedlem HS
Varamedlem HS
Valgkomite, leder
Valgkomite, medlem
Valgkomite, medlem
Valgkomite, vara
Ordensutvalg, leder
Ordensutvalg, medlem
Ordensutvalg, medlem

VALG 2022
Nils Storeng (1 år igjen)
Rigmor Schau
Kari Knutsen
Svein Clausen (1 år igjen)
Line Sørjoten (1 år igjen)
Marthe Bleka(1 år igjen)
Arild Stenbråten
Jan Erik Hansen
Lise Tromsdal( 1 år igjen)
Nina Hagen-Johnsrød (1 år igjen)
Misty Knowlton
Karl E. Berge
Dina Arnevik (1 år igjen)
Mona Klypen( 1 år igjen)
Laila Røneid
Ingunn Ansok Fagervold

Det har kommet inn 2 forslag til valgkomiteen.
Mars 2022
Valgkomite leder
Valgkomite medlem
Nina Hagen-Johnsrød Solveig Holth
Sign.
Sign.

Valg 2023
ipv
ipv

ipv
ipv

ipv
ipv

ipv
ipv

Valgkomite medlem
Karl E. Berge
Sign.

Vedlegg:

Se vedlegg fra Ernst Otto Robstad og ASU-leder Wenche Farstad
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