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VELKOMMEN TIL NORSK SPANIEL KLUBS 

37 ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE 

LØRDAG 11. og SØNDAG 12.MAI 2019 

 

STED: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, NO-2067  

Møtet begynner kl. 15.00. 

Se eget program for RS-helgen. 

 

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.  

 

 

 

 

        Endelig versjon 03.05.2019  

oppdatert navn Nordland side 2 
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REPRESENTANTSKAPET 2019 

 

Ordførerskapet 

Snorre Aslaksen 

Rigmor Schau 

 

Østfold 

Nina Johnsrød 

Hilde Rognlien  

Tom Lassen 

Vibeke Kvisler (vara) 

Therese A. Christiansen (vara) 

 

Oslo/Akershus 

Solveig Holth 

Monica Verås 

Vilde Sofie Wiig 

Misty Knowlton 

Hege Krokan (vara) 

Line Sørjoten vara) 

 

Buskerud 

Trine Svartås 

Ingunn Ansok Fagervold 

Torill R Nilsen (vara) 

Kitty Gauksrud (vara) 

 

Vestfold 

Heidi Linløkken Eriksen 

Nina Anthonisen 

Jan Erik Hansen 

Marit Lian (vara) 

 

Telemark 

Henriette Thiis-Evensen  

June Iren Olsen 

Hege Eikeland (vara) 

Hildegunn Haugerød (vara) 

 

Agder 

Inger C Neset 

Aud Bergland 

Inge Bergland (vara) 

Heidi Nilssen (vara) 

 

 

 

Rogaland 

Elisabeth Førland 

Bente Duckett 

Oddvar Hausken 

Aina Sunde Dahl (vara) 

Siv Sonja Tysvær (vara) 

 

Hordaland 

Denise C. Fagervik 

Elise Angell 

Cecilie A. Sætre 

Lars Erik Andersson(vara) 

 

Sogn og Fjordane 

Hilde Rothaug 

Laila Røneid 

Inger Handegård (vara) 

Linn Didriksen Solsvik (vara) 

 

Møre og Romsdal: 

Helene Botterli 

Morten Bråten 

 

Trøndelag 

Vidar Sagmyr 

Tone Gausdal 

Vanja Sliwa 

Lise Tromsdal (vara) 

 

Nordland 

Renate Hæg 

Malin Persen 

Anne Bakken (vara) 

Ståle Valan (vara) 

 

Troms og Finmark 

Hilde Skår Bjørklund 

Ada Johnsen 

Elisabeth Jarhelle (vara) 

Trond Altmann Pettersen (vara) 

 

Hovedstyret 

Kari Knudsen 

Eva Hemmingsen 
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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. Styrets årsmelding 

2.1  Hovedstyret, utvalg og komiteer 

2.2 Hovedstyrets arbeidsform 

2.3  Representasjon 

2.4 Ordensutvalget 

2.5  Medlemsbutikken 

2.6 Valpeformidlingen 

2.7 Registreringstall Norsk Kennel Klub 

2.8 Omplassering  

2.9 Mestvinnende 

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt 

2.11 Publikasjoner 

2.11.1 Våre Spaniels 

2.11.2 Rasekompendier 

2.11.3 Alt om spaniels 

2.11.4 Spaniels.org. 

2.12.1 Hovedutstillingen 

2.12.2 Hovedstyrets utstillingskomite 

2.13 Avls og sunnhetsutvalget (ASU) 

2.14 Årsrapport Brukshundkomiteen 

2.15 Jaktkomiteen 

2.16 NKK fagkomite for spaniels 

2.17 Avdelingene 

2.18 Økonomi 

2.18.1 Medlemsrekrutering og kontingent inngang 

2.18.2 Medlemsutvikling 

2.18.3 Medlemmene fordelt avdeling og regionsvis 

2.19 Øvrig aktivitet 

2.19.1 Dogs4all 

2.19.2 Sosiale medier 

2.19.3 Planlegging av dommerkonferanse for smårasene 

 

3.  Regnskap 

       3.1 Regnskap  
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      3.2 Vurdering av driftsåret 

 

4.  Saker forelagt av hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlemmer av 

Representantskapet. 

4.1. Revisjon av Norsk Spaniel Klubs lover i henhold til Norsk Kennel Klubs nye lovmal. 

4.2 Forslag til endring av statutter for mestvinnende Norsk Spaniel Klub 
4.3 Forslag fra avdeling Hordaland om å registere FCI titler  

4.4 Revisjon av Norsk Spanielklubs avlsrestriksjonerr 

4.5 Orientering om arbeidet med utvikling av to jaktanleggsprøver 

4.6 Kontingent 2020 

4.7 Tiltaksplan for Norsk Spaniel Klub 

 

5.     Budsjett  

 

6.     Fortsatt godkjenning av videreføring av medlemmer Hedmark-Oppland i hh. til NSKs 

Lover 4-4 

 

7.     Valg 

 

 

Vedlegg (sendes som separate dokumenter) 

1. Utkast til lover 

2. Avlsrestriksjoner i tabellform  

3. Program for helgen 
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1. ORDFØRERSKAPETS RAPPORT 

  

VEDRØRENDE HOVEDSTYRETS DISPOSISJONER 2018 

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. 

 

Stathelle/ Vestby 14.04.2019 

Snorre Aslaksen (Sign)    Rigmor Schau (Sign) 

Ordfører      Varaordfører 

 

2. STYRETS ÅRSMELDING 

  

2.1 Hovedstyret, utvalg og komiteer 

Hovedstyret 

Leder: Kari Knudsen 

Nestleder: Eva Hemmingsen 

Styremedlem: Arild Stenbråten 

Styremedlem: Vidar Sagmyr 

Styremedlem: Anne Karin Monsen 

Varamedlem: Vibeke Kvisler 

Varamedlem: Svein Clausen 

 

Representantskapet 

Ordfører: Snorre Aslaksen 

Varaordfører: Rigmor Schau 

 

Valgkomiteen: 

Leder: Nina Johnsrød 

Medlem: Solveig Holth 

Medlem: Karl Eddie Berge 

 

Ordensutvalget: 

Leder: Heidi Fosberg 

Medlem: Laila Røneid 

Medlem: Mona Klypen 

 

Hovedstyrets utvalg og komiteer 

Avls-og sunnhetsutvalget 

Else Grindheim 

Eva Tønnesen 

Vibeke Paulsen 

HS-leder 

 

Jaktkomiteen 

Leder: Knut Framstad 

Medlem: Arild Stenbråten 

Medlem: Tor Magne Gramstad 

Medlem: Ida Anette Norheim (ansvarlig for 

web og VS-spalten) 

Medlem: Therese Myrhaug 

 

Brukshundkomiteen 

Leder: Inger Handegård 

Medlem: Ellen Getz Wold 

Medlem: Wenche Krogstad 

 

Utstillingskomiteen: 

Leder: Stig Arne Kjellevold 

Medlem: Vibeke Paulsen 

Medlem: Tone Gausdal 

Medlem: Bente Duckett 

 

Redaktør Våre Spaniel:  

Kathrine Moen Bratteng 

 

Redaksjonskomite Våre Spaniels 

Kathrine Moen Bratteng 

Trine Svartås 

 

Medlemsregister: 

Svein Clausen 

 

Medlemsbutikken: 

Halvor Støylen 

 

Mestvinnende bruks: 

Ellen Getz Wold 

 

Mestvinnende utstilling: 

Solveig Holth 

 

Valpeformidler/web 

Laila Røneid
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2.2 HOVEDSTYRETS ARBEIDSFORM 

 

Hovedstyret (HS) har i perioden fra 23.04.2018 til 11.04.2019 hatt 5 møter, hvorav er 3 telefonmøter.  

34 saker har vært behandlet. I tillegg til møtene har det vært kommunikasjon via hovedstyrets lukkede 

facebookgruppe og epost. 

 

Ved konstituering ble Svein Clausen valgt til sekretær. For å sikre god økonomistyring ble det også 

opprettet et økonomiutvalg bestående av Arild Stenbråten, Svein Clausen og Kari Knudsen. Eva 

Hemmingsen (nestleder) har fungert som webmaster for spaniels.org. Svein Clausen har i tillegg til 

sekretærrollen også hatt ansvar for medlemsregisteret. Leder representerer NSK i Jakthunddivisjonen 

(NKK). NSK var representert på Norsk Kennel Klubb (NKK) representantskapsmøte i november ved 

Kari Knudsen. 

 

2.3 REPRESENTASJON 

 
Knut Framstad har hatt vervet som Norsk Kennel Klubs representant i FCI-komiteen for spaniels. FCI 

komiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med spaniels samt avholdelse 

av mesterskapsprøver for spaniels.  Knut Framstad har også vært gruppe 8s representant i Norsk 

Kennel Klubs Jaktkomite. Kari G.Hansen sitter i Norsk Kennel Klubs sunnhetsutvalg. Stig Arne 

Kjellevold sitter i Norsk Kennel Klubs utstillingskomite og Norsk Kennel Klubs komité for 

hedersbevisninger. Anne Buvik er leder i NKKs dommerutdanningskomite (DUK). Solveig Holth har 

vært varamedlem i NKKs valgkomite. Kari Knudsen har vært varamedlem i NKKs Disipinærkomite. 

 

2.4 ORDENSUTVALGET 

 
Ordensutvalget har bestått av Heidi Fosberg (leder) Laila Røneid og Mona Klypen. I praksis har 

ordensutvalget en oppgave; På bakgrunn av innkomne forslag innstille til hovedstyret gode kandidater 

til klubbens hedersbevisning Den Gyldne Spaniel.  

I 2018 ble den Gyldne Spaniel tildelt: Heidi Fosberg, Tone Gausdal, Else Grindheim. 

 

2.5 MEDLEMSBUTIKKEN 

 

Også i 2018 har Halvor Støylen hatt ansvar for medlemsbutikken, men han ba på slutten av året om 

avlastning og fra 1.1.2019 er Silje ansvarlig for medlemsbutikken. Omsetningen i medlemsbutikken er 

stabil.  

I 2018 ble Rosettfabrikken nedlagt og hovedstyret har funnet ny leverandør og medlemsbutikken vil ha 

ansvar for bestilling og distribusjon. 

 

2.6 VALPEFORMIDLING 

Det har vore 8 annonser på valpeformidlingen i 2018, 1 annonse tidleg vår og resten av 

annonsane om hausten. To av annonsane har vore omplassering av henholdvis ein 

springerhanne på 7 mnd. og ein på 3 år. 

Springer er den rasen som er mest annonsert med til saman 5 publiserte, eine annonsen er 

«forhåndsreklame» for kullet.  Field har 1 publisering. 
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Av kulla som er lagt ut med oversikt på antall og kjønn er det slik fordeling: 

Engelsk Springer Spaniel: 26 valper fordelt på 12 hanner og 14 tisper. 

Field Spaniel: 6 valper fordelt på 1 tispe og 5 hanner. 

 

2.7 REGISTERINGSTALL 2018 FRA NORSK KENNEL KLUB 

 

 
NKK har ikke registret kull av Amerikansk vannspaniel eller Irsk Vannspaniel i de 5 åra. 

 

2.8 OMPLASSERING AV VOKSENE HUNDER 

 

Det er ikke mange voksne hunder om omplasseres via klubbens hjemmeside.  Se tekst i punkt 2.6 

Valpeformidling. 

 

2.9 «ÅRETS» KONKURRANSENE 

Solveig Holth og Ellen Getz Wold har også i 2018 regnet ut av resultatene. 

Solveig Holth har ansvar for utstillingsdelen, mens Ellen Getz Wold mottar resultater og regner ut 

mestvinnende når det gjelder jakt, spor, agility,,lydighet, rallylydighet, brukshund og 

allsidighetsspaniel. I «bruksbiten» sender deltakerne selv inn egne resultater. Resultatene for «bruks» 

er blitt publisert på NSKs nettsider med kommentarfrist, mens resultatene for utstilling er offentliggjort 

med kommentarfrist i VS nr 1/19.  Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels. Diplomer blir 

delt ut på hoved utstillingen. 

 

2.10 HOVEDSTYRETS MEDLEMSKONTAKT 

Hovedstyret mottar henvendelser både fra medlemmer og ikke medlemmer. Også i 2018 handlet 

hovedtyngden av henvendelser om råd og veiledning ved kjøp av valp. Alle valpekjøpere henvises 

klubbens valpeformidling og oppdretterliste (spaniels.org).  I kontakten med potensielle valpekjøpere 

legges det vekt på at en viktig kriterium ved valg av oppdretter er Norsk Kennel Klubs etiske 

retningslinjer for avl og Norsk Spaniel Klubs avlsretningslinjer. Norsk Kennel Klubs webtjeneste 

Kjøpe Valp.no er lett tilgjengelig og populær. NKK er flinke til å henvise valpekjøpere videre til 

raseklubben når det er rasespesifikke spørsmål. 

I året som ligger bak var det forholdvis mange henvender seg til klubben på grunn av problemer med 

useriøse oppdrettere. Dette handler stort sett om manglende oppfølging og at noen oppdrettere faktisk 

talt mangler kompetanse.  Vi registrerer også en tendens at working varianten av cocker spaniel selges 

som familiehunder. Useriøse oppdrettere setter fokus på at denne varianten er sunnere enn den 

tradisjonelle cockeren samt at den krever mindre krevende pelsstell enn for den tradisjonelle varianten. 

Det nevnes i liten grad at dette er en variant av rasen som er avlet fram for jakt. Dessverre erfarer vi at 

working varianten primært ikke er en familiehund og at familier som velger denne varianten opplever å 

komme til kort i forhold til å håndtere hunden.  

2018 2017 2016 2015 2014

Amerikansk Cocker Spaniel 131 153 106 147 108

Clumber Spaniel 10 5 7 7 5

Cocker Spaniel 562 523 483 546 542

Engelsk Springer Spaniel 295 190 204 189 196

Field Spaniel 7 13

Sussex 2

Welsh Springer Spaniel 29 53 58 17 41

SUM 1034 924 858 919 894



 

side 8  

 

2.11 PUBLIKASJONER 

 

2.11.1 VÅRE SPANIELS 

Vi er som raseklubb gjennom mange år godt vant med et supert medlemsblad både når det gjelder 

innhold og layout. Redaktør er Kathrine Moen Bratteng og Trine Svartås er medlem av 

redaksjonsgruppen. 

Utfordringen er uten tvil å skape et medlemsblad som når alle i vår sammensatte medlemsgruppe. Vi 

syntes redaksjonen lykkes godt med dette og gir dem all honnør for vel utført jobb. Til Kathrine og 

Trine: Takk for alle timer og kreativitet dere legger ned i medlemsbladet vårt. 

¨ 

Hovedstyret har søkt å finne annonsører til Våre Spaniels også via avtale med mediafirmaet 07.media. 

Det er ikke enkelt å finne annonsører som ser nytten av å annonsere i Våre Spaniels/spaniels.org. 

Opplaget er lavt og målgruppen er smal. Hovedstyret vil nå utrede muligheten for lojalitetsannonser. 

Det er flere medlemmer som etterspør en digital utgave av Våre Spaniels. Vi jobber med å etterkomme 

dette ønsket, da som et supplement til papirutgaven. 

 

2.11.2 RASEKOMPENDIER 

Det er utarbeidet rasekompendier for amerikanske cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk springer 

spaniel og welsh springer spaniel. I forbindelse med dommerkonferansen i januar 2019 ble det 

innhentet godkjennelse fra Svenske Spanielog Retriverklubben (SSRK) for å benytte rasekompendier 

for clumber spaniel, field spaniel, irsk vannspaniel og sussex spaniel. Rasekomepdium for clumber 

spaniel og field spaniel er under utarbeidelse. Forfatter clumber spaniel: Anita Sjøstrøm Andersen. 

Forfattere field spaniel: Bente Duckett og Aina Sunde Dahl. 

 

2.11.3 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 

 

2.11.4 SPANIELS.ORG 

Norsk Spaniel Klub fikk ny hjemmeside i 2017. Det er fortsatt utfordringer når det gjelder å skape en 

levende hjemmeside. Dessverre er det enklere både for hovedstyret og avdelingene å benytte facebook 

framfor spaniels.org. som informasjonskanal. Det er en utfordring å bidra til at klubbens fokus flyttes 

til spaniels.org 

 

2.12 UTSTILLINGER 

 

2.12.1 HOVEDUTSTILLINGEN 

Hovedutstillingen 2018 var et samarbeidsprosjekt mellom hovedstyret og avdeling Telemark. 

Utstillingen var lokalisert til Fritidsparken i Skien. Dommere var Doug Johnsen og Jamie Hubbard, 

USA 

Antall påmeldte Hovedutstillingen: 116 

Parallelt med Hovedutstillingen ble det arrangert valpeshow for alle raser. Det var ingen suksess. 

Trolig har det sammenheng med at det på denne tiden av året arrangeres mange valpeshow. 

Lørdag kveld ble det arrangert grillselskap med utdeling av diplomer til mestvinnende 2017. 

Diplomer/mestvinnende ble også delt ut i forbindelse med lunsjen på Hovedutstillingen. 

Tusen takk til avdeling Telemark for godt samarbeid i 2017 og 2018. I 2019 og 2020 er 

Hovedutstillingen lokalisert til Trøndelag.  
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Søknadsfristen for 2021 og 2022 og 1.desember 2019. 

 

2.12.2 HOVEDSTYRETS UTSTILLINGSKOMITE 

Utstillingskomiteen er nå på plass og består av Stig Arne Kjellevold (leder), Vibeke Paulsen, Tone 

Gausdal, Bente Duckett og Nina Johnsrød. 

Til nå har komiteens engasjement begrenset seg til behandling av utstillingssøknader på vegne av HS. 

En av utfordringene er å overføre ansvaret for gjennomføring av hovedutstillingen fra HS til 

utstillingskomiteen. 

 

2.13 AVLS- OG SUNNHETSUTVALGET (ASU) 

 

Avls- og sunnhetsutvalget har bestått av Else Grindheim, Vibeke Paulsen, Eva Tønnesen og HS-leder. 

Utvalget har hatt telefonmøter og kommunisert via ASUs Facebookside.  

 

2.14.  ÅRSRAPPORT BRUKSHUNDSKOMITEEN 

 

Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane. 
Komiteen har i denne perioden bestått av 
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane) 
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus) 
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag) 
 
Våre Spaniels 
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels.  
 
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org 
Det har vært for lav aktivitet. Sliter med pålogging.   
 
NSK på facebook 
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk, høringer osv. blir lagt ut.  
 
Høringer 
BK sendte i oktober inn svar på høringer fra NKK som gjelder nytt regelverk for brukshundprøver 
(NBF). 
BK sendte i januar 2019 inn svar på to høringer fra NKK som gjelder nye championatregler viltspor 
og NM-blodspor. 
 
Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder 

HS opprettet en egen komitè som skulle jobbe med dette våren 2017 og resultatet ble presentert BK 

februar 2018. BK hadde ingen innvendinger til forslaget og nye statutter ble publisert. Nytt regelverk 

for blodsporprøver gjeldende fra 1.1.2019 gjør at statuttene må revideres på nytt. BK sendte forslag 

til komiteen som de syntes virket bra og som blir offentliggjort på nyåret 2019.   

Nytt regelverk for blodsporprøver 

NKK publiserte nytt regelverk september 2018. BK oppdaget noen ulogiske feil/regnefeil som ble 

sendt inn til NKK og regelverket ble rettet. 

NM-deltakende spaniels 

BK har også i år erfart at det er vanskelig å finne hvor mange spaniels som deltar i alle NM-grenene, 

spesielt agility. Det er de som deltar som får informasjon og deltakerlister, så deltakere i alle NM-

grener oppfordres nok en gang til å sende beskjed til BK og HS. På NM blodspor starter 13 spaniels; 

8 ess, 4 cocer og 1 clumber. Av de fire finalistene var det 2 ess og NM-vinner ble Bente Storli med 
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NVCH Mi-Mio’s Remember Me. På NM rally er det bare 2 spaniels som klarer å forhåndskvalifisere 

seg til finalen, en cocker og en ess. På lørdagens kvalik kommer to springere til med i finale. I selve 

finalen kom bare 20 av 60 igjennom uten disk. Beste spaniel ble Helene Berglund med NRLCH RL3 

Fantins Whinny på en 17.plass, de andre tre disket. 

 

 

BK prøver å ha en oversikt over bruksaktivitetene blant klubbens medlemmer.  

Oversikten over innsendte resultater er en av de få måtene BK kan få en oversikt på. Antall hunder 

der har blitt sendt inn resultater på er fra i fjor minkende i alle grener. BK er kjent med at mange ikke 

sender inn sine resultater til klubben, og lurer på hva som kan gjøres for å endre denne utviklingen. 

En annen måte å se aktiviteten til medlemmene på er å se på championatregistreringen til NKK der 

både championater og mellomtitler på alle hunder i alle raser ligger og listen over opprykk i bruks 

hos NBF. 

NBF- opprykk (brukshund – nordisk program): 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Til B-rundering   1 ess    
Til B-spor 2 ess  1 ess 1 ess 1 ess  
Til C-rundering 1 ess      
Til C-spor 1 wss, 2 ess 1 ess 1 ess 4 ess, 1 wss 2 ess, 1 cs 2 ess 

Totalt 6 1 3 6 4 2 
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Bare 2 opprykk i 2018. BK håper fremdeles at interessen for bruks stiger, for bruks burde passe 

spaniels bra og kan være et godt alternativ for hunder som ikke trenes til jakt. 

Nye brukschampions 2018 ifølge NKK’s championatoversikt: 

Det har vært en nedgang i de fleste championater, men gledelig at antall champions i rallylydighet er 

høyt til tross for nytt regelverk. Interessen for å konkurrere blodspor er fremdeles høy og der de 

fleste oppnår sine championater. 

 

 

Spaniels med mellomtitler 
De fleste mellomtitler oppnås i rallylydighet, med agility som en god nummer to. At ingen spaniels 
har fått mellomtitler i lydighet er bekymringsverdig for sporten. Ekstra moro er det med første spaniel 
med mellomtittel i freestyle! 
 
Regnskap 2018 
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2018. 
 
BK’s arbeidsplan for 2019 
- Jobbe med høringer som måtte komme fra NSK og NKK 
- Jobbe for å øke kunnskapen om og interessen for brukshundprøver spesielt 
- Jobbe for å øke kunnskapen om trening av spaniels generelt 
- Ha variert stoff om brukshundarbeid i Våre Spaniels 
- Holde oss oppdatert på aktiviteter for spaniels og med spaniels. 
- Gi HS en oversikt over aktuelle NM med spaniels representert. 
 
BK’s budsjett for 2019 
BK har ikke et eget budsjett da BK’s medlemmer jobber på dugnad og ikke mottar noe honorar for 
sitt arbeid og foreløpig ikke har kostnadskrevende aktiviteter. NSK S og Fj som i sin tok på seg 
ansvar for brukshundkomiteen mot at avdelingen fikk tilført litt midler, skal ha en liten sum utbetalt. 



 

side 12  

Utregning av årets mestvinnende og premier til disse er ikke en del av BK’s arbeid og utgiftene ligger 
på klubben sentralt.   
 

2.15. JAKTKOMITEEN 

ÅRSRAPPORT 2018 
og kort handlingsplan for 2019 for Norsk Spaniel Klubs Jaktkomite, JK 

Året 2018 har Jaktkomiteen bestått av:  

• Knut Framstad (leder) 
• Tor Magne Gramstad  

• Therese Myhrhaug 

• Ida Anette Norheim  

• Arild Stenbråten 
 
Gjennomførte aktiviteter i 2018 
Et typisk mellomår uten de store begivenheter og aktiviteter. Arbeidet har gått noe tregere enn planlagt, men 
for 2019 har vi sikret oss bedre kapasitet ved bedre bemanning. Planen er derfor å fullføre arbeidet med flere 
saker som har blitt liggende på vent. 

• JK hadde to møter i 2018 

• På oppdrag fra HS oversendt forslag til revisjon av klubbens treårige dommerutdanningsplan for NSKs 
JAL- og Jaktprøvedommere 

• På oppdrag fra HS oversendt forslag til Norsk Spaniel Klubs egenerklæring/oppdretterliste for Jakttypen av 
Cocker Spaniel og Engelsk Springer Spaniel 

• Fortsetter arbeidet med å få på plass avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og anerkjennelse 
av hverandres prøveregelverk. Avklare SSRKs kvalifikasjonskrav for norske hunder som ønsker start i 
svensk «segrarklass». 

• Fortsetter med forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org  

• Orienterte avdelingene om JKs utvidede fullmakter angående samordning av prøvevirksomheten  

• JK stilte på NSKs stand på Dogs4all i Lillestrøm i august.  

• Tildelte JKs æresbevisning, årets navn innen prøvevirksomheten 2019, til Alexander Nilsen 

• Levert et betydelig antall artikler til Våre Spaniels 

• Leder JK sitter fortsatt som FCI-representant for spaniels FCI.  

• Leder engasjert som representant for gruppe 8 i NKKs Jakthundkomite (1.1.2019 vekslet med 
Retrieverklubben) 
 

Noen utvalgte aktiviteter fra JKs handlingsplan for 2019 

• Etter innspill fra HS og en arbeidsgruppe som har vurdert JAL: Utrede muligheten for å etablere to JAL-
prøver; JAL A og JAL B. (i prosess) I 2019 avslutter vi arbeidet med veiledningsdokumentet for 
prøvedommere og Råd og anvisninger for prøvearrangører som oppdateres i samsvar med revidert 
prøveregelverk  

• Samling for jaktkontakter og prøveledere. (gjennomført) 

• På oppdrag fra HS gjennomgå klubbens Avlsretningslinjer (2015) og Rasespesifikke avlsstrategier (RAS for 

cocker og springer) og foreslå hvordan jakttypen av Cocker Spaniel og Engelsk springer Spaniel kan 

integreres i nevnte dokumenter 

• JK vil utrede behov, gjennomgå og forbedre NSKs tilbud om kursvirksomhet for jakt og jaktprøver  

• Fullføre arbeidet med avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og anerkjennelse av hverandres 
prøveregelverk.  

• Arrangere Norgesmesterskap; bidra med ressurser til lokal arrangør (Rogalandsavdelingen) 

• Arrangere dommerkonferanse 

• Gjennomføre revisjon av prøvereglene, 

• Bidra til fortsatt forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org  

• Videreutvikle Jaktspalten i Våre Spaniels 

• Tildele JKs æresbevisning, årets navn innen prøvevirksomheten 2019 

• Leder JK sitter fortsatt som FCI-representant for spaniels i FCI.  
 

På vegne av JK 2018 
Knut Framstad 

Leder 
Sign 
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2.16 NKK’s FAGKOMITE FOR SPANIELS 

 

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

Anne Buvik. Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2018 og ingen saker er fremstilt av NKK. 

Deltakerne i komiteen skal foreslås for NKK av Norsk Spaniel Klub. Dette håndteres av HS. 

 

2.17 AVDELINGENE 

Aktiviteter rapportert:  

 
 

Avdelingene er Norsk Spaniel Klub for våre medlemmer og hovedstyret er svært fornøyde med, og 

stolte av, den jobben avdelingene gjør.   

Avdelingenes årsmeldinger tegner et godt bilde av alle aktivitetene som er gjennomført i 2018. Nesten 

uten unntak har alle avdelinger arrangert utstilling, jaktanleggsprøve og hatt tilbud om pelsstellkurs. 

Flere avdelinger har også arrangert jaktprøver og ulike kurs.  

 

2.18 ØKONOMI 

  

2.18.1 MEDLEMSREGISTRERING OG KONTIGENTINNGANG 

Medlemstallet gikk ned med 40 fra 2163 til 2123 ved utgangen av 2018. Av disse er 2037 

hovedmedlemmer, og antallet husstandsmedlemmer er 78 + 10 gratis medlemmer. I årene 2009, 2010 

og 2011 lå medlemstallet på ca 2600. Rekruttering av medlemmer må være prioritert oppgave på alle 

plan i klubben. Registreringstallene for de 4 største rasene våre viser en økning for 2018 sammenlignet 

med 2017 med 98 valper. Dette kan vi forhåpentligvis se igjen i medlemstallet fremover. 

Siste økning i kontingent ble vedtatt i 2018 med en kontingent økning på kr. 10,- til 320,- for 

hovedmedlem.  

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 fordrer et tilfredsstillende tilbud til alle medlemmer uansett aktivitetsnivå. I så 

henseende er medlemsbladet vårt og gode web sider det viktigste medium. 
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Styremøter 3 7 2 5 3 6 7 3 3 8 4

Komitémøter 3 2 10 5 10

Medlemstreff /Tema møter 2 3 1 5 1 1 2

Årsmøtet deltakere 11 18 21 10 13 9 14 10 9

Utstilling 1 deltakere 106 58 36 90 74 121 26 92 94 100

Utstilling 2 deltakere 63 106

Jaktprøve deltakere 21  18 23 40 7 7

Apportprøve deltakere 8 5 6 8 6 4

Jaktanleggsprøve deltakere 3 9 7 3 5 15 13 16

Fersksporprøve deltakere 6 10 2

Blodsporprøve deltakere 11 65 3 50

Bevegelig blodsporprøve 11

Valpeshow deltakere 73

Kurs deltakere 10 10 4 23 32 7 5 44 35

Andre arr deltakere 8 15 20 21 36 90 10 10

Utsendelse
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Nye medlemmer har mulighet til enkel innmelding i NSK via «Min side» på NKKs nettsider. 

HS har arbeidet med rydding i medlemslistene gjennom tid, der målet har vært å tilknytte alle 

medlemmer til en avdeling. Det er fremdeles mulig via NKKs nettsider og melde seg inn i NSK uten å 

definere tilhørighet til avdeling. Derfor kreves det at HS selv jevnlig kontrollerer medlemmers 

tilhørighet.  

Klubben har 7 æresmedlemmer: Anna-Cathrine Brenna, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy 

Sjøstrøm, Terje Johnsen, Inger Handegård og Snorre Aslaksen.   

 

2.18.2 MEDLEMSUTVIKLING 

Medlemstallet har holdt seg stabilt de siste årene: 

 

 

 

 

 

2.18.3 MEDLEMMER FORDELT PÅ AVDELINGER 

 

 
 

Totalt medlemstall 11.04.2019 (Serie 2): 1924 

28000
Ikke

fordelt
Agder

Busker
ud

Oppla
nd

Hedm
ark

Hordal
and

Møre
&

Romsd
al

Nordla
nd

Oslo &
Akersh

us

Rogala
nd

Sogn
&

Fjorda
ne

Telem
ark

Troms
&

Finma
rk

Trønd
elag

Vestfo
ld

Østfol
d

Serie1 11 60 114 44 75 213 73 62 618 165 45 82 74 209 140 138

Serie2 9 50 108 41 78 165 67 54 567 153 42 78 71 196 126 119

11

60

114

44

75

213

73
62

618

165

45

82 74

209

140 138

9

50

108

41

78

165

67
54

567

153

42

78 71

196

126 119

0

100

200

300

400

500

600

700

Avdelingsvis fordeling av alle medlemmer pr 31.12.2018, 
11.04.2019 

Totalt medlemstall 

2015 2134 
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2.19 ØVRIG AKTIVITET 

 

2.19.1 DOGS 4 ALL 

Også i 2018 var Norsk Spaniel Klub representert på Rasetorget/Dog4All. Det er en glede å 

representere Norsk Spaniel Klub og våre flotte raser på standen. Mange besøker standen i løpet av 

helgen. Det er hyggelig at mange av klubbens medlemmer «stikker innom for å si: Hei». Vi tar det som 

et på at klubbens medlemmer føler en tilhørighet til Norsk Spaniel Klub.  Spanielrasene er populære 

blant kommende valpekjøpere. Det er gledelig å se hvor godt forberedt de er før de går til anskaffelse 

av en valp. 

 

2.19.2 SOSIALE MEDIER 

Facebook er en viktig informasjonskanal for Norsk Spaniel Klub med god tilgjengelighet for alle 

spanielinteresserte. Alle klubbens avdelinger og hovedstyret har egne sider. I tillegg er det opprettet 

lukkende grupper for hovedstyret, ledergruppe for avdelingsledere og nestledere, Avls og 

sunnhetsutvalget. De fleste avdelinger har lukkende grupper for styrearbeid. Det er positivt og skaper 

god kommunikasjon, men vi erfarer at dokumentasjon av vedtak og tilhørende protokoll er en 

utfordring.  

 

2.19.3 PLANLEGGING AV DOMMERKONFERANSE FOR SMÅRASENE 

En prioritert oppgave i 2018 har vært planlegging av dommerkonferansen for Clumber spaniel, Field 

spaniel, Irsk vannspaniel og Sussex spaniel.  

 

3. REGNSKAP 

3.1 REGNSKAP  

      Resultatregnskap 

 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

Note 2018 2017 

Driftsinntekter 
Salgsinntekt 

 
1 

 
673 487 

 
661 403 

Annen driftsinntekt  100 934 118 978 

Sum driftsinntekter  774 421 780 381 

Driftskostnader 
Varekostnad 

  
(5 282) 

 
6 960 

Lønnskostnad 2 32 727 46 141 
Avskrivning på varige driftsmidler 3 28 573 28 573 
Annen driftskostnad 4 808 090 814 641 

Sum driftskostnader  864 107 896 314 

DRIFTSRESULTAT  (89 686) (115 933) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
   

Finansinntekter 
Annen renteinntekt 

 
5 

 
2 627 

 
3 933 

Annen finansinntekt  0 405 

Sum finansinntekter  2 627 4 338 

Finanskostnader 
Annen rentekostnad 

  
0 

 
270 

Sum finanskostnader  0 270 

NETTO FINANSPOSTER  2 627 4 068 

 
ÅRSRESULTAT 

  
(87 059) 

 
(111 865) 
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Balanse pr. 31.12.2018 

 

 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Note 31.12.2018 31.12.2017 

Immaterielle eiendeler 
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 

  
28 573 

 
57 145 

Sum immaterielle eiendeler  28 573 57 145 

Finansielle anleggsmidler 
Andre langsiktige fordringer 

 
6 

 
37 035 

 
26 081 

Sum finansielle anleggsmidler  37 035 26 081 

SUM ANLEGGSMIDLER  65 608 83 226 

OMLØPSMIDLER 
Varer 

 
7 

 
159 489 

 
154 207 

Fordringer 
Kundefordringer 

 
8 

 
106 481 

 
91 108 

Andre kortsiktige fordringer 9 49 258 15 972 

Sum fordringer  155 739 107 079 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 481 883 571 617 

SUM OMLØPSMIDLER  797 111 832 904 

SUM EIENDELER  862 719 916 130 

EGENKAPITAL OG GJELD 
   

EGENKAPITAL    

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 

  
751 189 

 
838 248 

Sum opptjent egenkapital  751 189 838 248 

SUM EGENKAPITAL  751 189 838 248 

GJELD    

KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 

 
11 

 
111 530 

 
77 883 

SUM KORTSIKTIG GJELD  111 530 77 883 

SUM GJELD  111 530 77 883 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  862 719 916 131 

 

Setskog, 29.04.2019 

 

.............................. ............................... ........................... 
Kari Knudsen Arild Stenbråten Svein Clausen 
Styrets leder Økonomiutvalget Økonomiutvalget 
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Regnskapsprinsipper. 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Noteopplysningene er gitt i samsvar med kravene som gjelder for ideelle organisasjoner og 

består av følgende: 

- Resultatregnskap 
- Balanse 
- Noter 

 

Note 1 - Salgsinntekt 

Alle driftsinntektene er opptjent i Norge. 

 
Inntektene består av: 

Opptjent og utbetalt medlemskontigent 2018: kr 619 515,- 

Opptjent, ikke utbetalt medlemskontigent 2018: kr 3 975,- 

Inntekt av arrangementer: kr   41 194,- 

Andel RS: kr   50 640,- 

Annonseinntekter: kr 9 100,- 

Salg medlemsbutikken: kr 50 397,40 

Avg.fri inntekt div kr 250,- 

Rabatt og øvrig inntektsreduksjon kr -650,- 
 

Tilsammen: kr 774 421,40 
 

 

Norsk Spaniel Klub er registrert i Merverdiavgiftsregsteret og det er foretatt fordeling av fradrag 

for mva ut i fra omsetningen. 

 
Note 2 - Lønnskostnad 

Består i hovedsak av utbetalte honorarer. 

 

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler 

Avskrivningstablå for varige driftsmidler 

 

Anskaffelseskost pr. 1/1  85 718 
+ Tilgang     0 
Avgang     0 
Anskaffelseskost pr. 31/12  85 718 
Akk. av/nedskr. pr 1/1  28 573 
+ Ordinære avskrivninger  28 573 
+ Avskr. på oppskrivning   0 
Tilbakeført avskrivning   0 
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+ Ekstraord nedskrivninger  0 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12  57 145 
Balanseført verdi pr 31/12  28 573 
Prosentsats for ord.avskr  33-33 
 

 

Note 4 - Annen driftskostnad 

 
Det er betalt for 4 utsendelser av Våre Spaniels i 2018: 

 2018 2017 Endring 
Trykkerikostnader 176 126 174 457 1 669 
Portokostnader 97 303 84 477 12 826 

 

Bokført kostnad til jurdisk bistand utgjør kr 31 893 

 
Kostnader til bokføring omfatter: 

-Bytte av regnskapsprogram og fakturaprogram 
-Brukersupport 
-Fakturering og refusjon fra avdelingene 
-Mellomregning med betalinger for Avd. Nordland 
-Feilsøk i NKKs rapporter - manglende utbetalinger, purringer, samt 
kommunikasjon med NKK vedrørende dokumentasjon på overføringer, saldo og 
periodisering. 
-Gjennomgang og purring av utestående hos avdelingene med 
oppfølging, kommunikasjon og kopier. 
-Fakturamottak med utbetalinger og overføringer. Oppfølging. 
-Kommunikasjon/feilsøk vedrørende utenlandske dommere som sendte epost fra 
virusinfisert epostserver (stanset i virusvask hos Innovasjon). 
-Tilskudd til avdelingene for perioden 2016-2017, gjennomgang og oppfølging. 
-Budsjett, årsregnskap og møter 

 
Note 5 - Annen renteinntekt 

Består i hovedsak av rente på kapitalkonto hos DNB. 

 

Note 6 - Andre langsiktige fordringer 

 
Består av fordring på NSK Nordland 

 

Note 7 - Varer 

Varelageret utgjør beholdning av varer for videresalg pr. 31.12.2018. 

 

Note 8 - Kundefordringer 

Kundefordringer er oppført til pålydende pr. 

31.12.2018. Det er ikke avsatt til tap. 
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Note 9 - Andre kortsiktige fordringer 
 
Kortsiktige fordringer består av: 

Fast reiseforskudd, kr 10 000 
Fast forskudd Hund 1 kr   5 000 
Forskuddsbet. driftsk. kr   3 047 
Forskuddsbet. hotell kr 14 400 
Forsk.bet. forsikring kr   7 815 
Tilgode mva kr   8 339 
Forsk.bet. kostnad dommerkonf. kr 655 
Tilsammen kr 49 256 (øresavrunding) 

 
Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Av selskapets betalingsmidler er det ingen bundne. 

 

Note 11 - Leverandørgjeld 

Leverandørgjeld er oppført til pålydende pr. 31.12.2018. 

 

Note 12 - Skyldig offentlige avgifter 

Det er ingen skyldige offentlige avgifter. 
 

\ 

'Lierfoss, 25. april 2019 

Regnskapsførers uttalelse pr 31. desember 2018. 

Vil med dette bekrefte at vi er autorisert regnskapsfører og registrert medlem av Regnskap 

Norge. 

 
Ti! orientering kr ever autorisasjon som regnskapsfører bacheler i Økonomi og 

administrasjon, eller høyere, vandelsattest, Økonomisk vederheftighet, samt relevant praksis.  

Kontinuerlig etterutdanning er et krav. 

 

Vi har oppdragsavtale med Norsk Spaniel Klub om bokføring av deres regnskap.  Etter vår 

mening er regnskapet for 2018 ferdigstilt og utført i samsvar med bestemmelser i lover, 

forskrifter og etter god regnskapsførerskikk. Resultat, balanse og årsregnskap med noter gir et 

rettvisende bilde av selskapets stilling pr 31. desember 2018.  Vi kan ikke se at det foreligger 

vesentlige feil eller mangler. 

 

Foreningen er ikke revisjonspliktig i henhold til loven.. 

 
Til orientering foretas alle utbetalinger fra klubbens konti av Lierfoss Regnskap AS. Det 

foreligge r rutine med godkjennelse og attestasjon av 2-to hovedstyremedlemmer for 

utbetaling. 

 

Klubben er frivillig registrert i merverdiavgifts register. 
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Ta gjerne kontakt om det skulle være ytterligere spørsmål til dette eller vårt arbeid. 

 

Med hilsen 

For Lierfoss Regnskap AS 

Line Sjøli 

Daglig leder 

Tlf:63 85 73 00/99 63 99 45 

Direkte epost: line@lierfossregnskap.no 

 
 

3.2 VURDERING AV DRIFTSÅRET 

Samarbeidet i hovedstyret har fungert bra. Det ble på representantskapet 2018 valgt et 

fullstendig styre. Ved konstituering ble Svein Clausen valgt til sekretær. Han har også vært 

ansvarlig for medlemsregisteret. Leder har ivaretatt kontakten med avdelingene samt med de 

komiteer og utvalg som er lagt under hovedstyret. Dialogen med de ansvarlige for beregning 

av Årets hunder er ivaretatt av leder. 

Norsk Spanel Klub var i 2018 representert i flere av Norsk Kennel Klubs utvalg og komiteer. 

Kari Granaas Hansen satt i sunnhetsutvalget, Stig Arne Kjellevold satt i NKKs 

utstillingskomite, Anne Buvik var leder av dommerutdanningskomiteen (DUK), Solveig Holth 

varamedlem i valgkomiteen og Kari Knudsen var varamedlem i displinærkomiteen. 

I 2018 har vi et underskudd i regnskapet og dermed tæret på egenkapitalen. Det har 

sammenheng blant annet at vi har vært avhengige av bistand fra regnskapsfører for å løse ulike 

oppgaver på flere nivåer i klubben.  

Klubbens viktigste ressurs er avdelingene og det er gledelig å se at alle avdelinger nå er i drift 

med fullstendige styrer. Det bekymrer imidlertid HS at presset på klubbens tillitsvalgte er 

stort, både når det gjelder arbeidsoppgaver og usaklig kritikk som fremsettes i ulike fora. 

Facebook er en viktig informasjonskanal, men også en arena for ukultur. Vi må jobbe for å få 

gode demokratiske prosesser i avdelingene og videre frem til klubbens representantskap. 

Medlemsutviklingen har i 2018 vært negativ (minus 40 medlemmer siden 2017). Alle 

avdelinger har mistet medlemmer i perioden. Medlemsøkning= beholde medlemsmassen + 

rekruttere nye medlemmer. Skal vi lykke i å øke antallet medlemmer må vi gjøre «oss 

attraktive» for alle spanieleiere. Det må formidles at medlemsfordelene er et godt fellesskap 

med spaniel i fokus, gode arrangement/kurs som akkurat retter seg mot våre raser og at 

klubben jobber kontinuerlig med å ivareta spanielrasene. 

Som sagt: Vi skal ivareta rasene våre. Det betyr i praksis at vi må ha fokus på 

spanielaktiviteter og spanielhelse. Vi må ta debattene om hva som skal til for å beholde gode 

og sunne spaniels. Vi må snakke sant om utfordringene. I dag er en rekke screeningtester 

tilgjengelig, det er bra. Men, det påhviler klubben å komme fram til hvilke tester det er 

fornuftig å kreve i avlsarbeidet.  

Et samlet hovedstyre ser frem til å ta fått på de oppgaver og utfordringer vi skal løse i året som 

kommer. 

Setskog 28.april 2019 

På vegne av Norsk Spaniel Klub 

Hovedstyret 

Kari Knudsen 

leder 
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4. SAKER FORELAGT AV HOVEDSTYRET, KOMITEER, UTVALG, 

AVDELINGSSTYRER ELLER MEDLEMMER AV REPRESENTANSKAPET 

 

4.1 REVISJON AV NORSK SPANIEL KLUBS LOVER I HENHOLD TIL NORSK 

KENNELKLUBS NYE LOVMAL 

 

Det ble på Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte 2018 vedtatt ny lovmal. På bakgrunn av dette er 

det utarbeidet forslag til reviderte Lover for Norsk Spaniel Klub. Revisjonen har ikke medført store 

endringer, forslaget ble behandles på NSKs RS 2018.  NKK har bedt oss gjøre noen få endringer, så 

saken kommer opp igjen.  Denne gangen er utkastet forhåndsgodkjent av NKK. 

Se vedlegg 

 

4.2 FORSLAG TIL ENDRING AV STATUTTER FOR MESTVINNENDE NORSK 

SPANIEL KLUB 

 

Forslagene er fremmet av avdeling Oslo/Akershus og avdeling Hordaland. 

 

• FORSLAG FRA OSLO/AKERSHUS 

For noen år tilbake vedtok RS en endring i statuttene, som medførte at «tittel-utstillinger» 

ikke lenger skulle gi tellende poeng til mestvinnende rase/Årets Spaniel/Årets Veteran. 

Konkurransen dreier seg om å være blant dem som vinner over flest i løpet av et år. Vi 

kan ikke se noen god grunn til at årets, kanskje mest prestisjefylte utstillinger, ikke skal gi 

poeng på listene.  

Vi vil derfor be RS vedta dette fjernet, med umiddelbar virkning. Alle utstillinger åpne for 

spaniels skal telle likt i forhold til vedtatt beregning for raselistene. Gruppe- og Bis 

plasseringer ved alle NSK og NKK utstillinger er medtellende til Årets Veteran og Årets 

Spaniel. 

 

• FORSLAG FRA AVDELING HORDALAND 

FORSLAG TIL ENDRING AV POENGBEREGNING – MESTVINNENDE I RASEN. 

 

Avd.Hordaland foreslår at det blir endringer i beregning av poeng, til mestvinnende i 

hver rase. 

 

Vi ser stadig at det er de som bor/stiller på Østlandet som får mest poeng, da de oppnår 

mange poeng for «slåtte hunder». Dette igjen innebærer at alle de andre aldri vil klare 

å oppnå slike poeng, da det aldri er nok påmeldte hunder på utstillingene rundt om i 

landet.  

 

For de som bor i andre deler av landet, innebærer dette at man må reise mye for i det 

hele tatt å kunne oppnå poeng, som igjen fører til store utlegg til reise og opphold. 

Utstilling er også den eneste hundeaktiviteten som belønnes med hvor mange hunder 

som er påmeldt. 

 



 

side 22  

Vi mener at det vil bli mer rettferdig om man setter faste poeng for de 4 plasserte 

hundene. 

Man kan heve poengene og droppe antall stilte i rasen.  

 

Alternativt kan man ta med BIS/BIG plasseringer fra NSK og NKK utstillinger, hvor 

det gis poeng for plassering i BIS/Gruppen. Dette må selvfølgelig ikke blandes 

sammen med beregning av Årets Utstillings Spaniel, som kun kåres ut fra plassering i 

BIS finaler. 

 

F.eks 

 

BIR  50 

BIM 45 

2. 30 

3. 20 

4. 10 

 

Vi ser på dette som en mer rettferdig poengskala. Her har alle hunder lik mulighet til å 

blir belønnet for plassering, uavhengig av antall påmeldte. 

 

• HOVEDSTYRETS INNSTILLING: 
Hovedstyret har drøftet de to innsendte forslagene. Flertallet i HS ønsker at dagens 

ordning for poengberegning opprettholdes. Begrunnelsen er at dagens ordning på best 

måte ivaretar kåring av beste spaniel gjennom året. 

 

4.3 FORSLAG FRA HORDALAND OM Å FÅ NKK TIL Å GODKJENNE FCI 

GODKJENTE TITLER  

JOBBER FOR Å FÅ NKK TIL Å GODKJENNE FCI GODKJENTE TITLER 

Vi ber også om at det jobbes for at godkjente FCI utstillingstitler skal registreres på hunden, på lik 

linje med alle mellomtitler som NKK nå har begynt å registrere. 

• HOVEDSTYRETS INNSTILLING: 
Hovedstyret drøftet forslaget, og støtter dette, og ber om at RS også vedtar forslaget. 

 

4.4 REVISJON AV NORSK SPANIEL KLUBS AVSLRESTRIKSJONER 

 

Hovedstyrets forslag er et dagens avlsrerestriksjoner videreføres med følgende endringer: 

1. Avlsretningslinjene tilpasses NKKs registringsrestriksjoner og det stilles krav om at alle 

avlshunder skal øyelyses vært år. Øyelysningen skal finne før paring. 

 

2. Krav om kjent HD-status også for amerikansk cocker spaniel  

Forslag fra avdeling Nordland 

Statistisk sett er det ingen ting som tilsier at rasen ikke burde sjekkes på hoftene før avl, ser 

man f.eks. på den finske kennel klubs helseside (koiranet) er ca. 50% av rasen berørt av HD.  
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Tiden nå er moden for en forandring hos Norsk Spaniel klub og avlsretninglinjene på 

amerikansk cocker spaniel.  

Dansk Spaniel Klub innførte krav til kjent HD-status (med tilbakevirkende kraft) som et 

forsøksprosjekt for over 15 år siden, med gode resultater. Dessverre har ikke de finske 

amerikanerne en like «fin» statistikk, noe som kan skyldes at finske oppdrettere ikke synes det 

er problematisk å avle på f.eks. D-hofter eller pare to foreldredyr som begge har fått påvist 

HD. Dette vil helt klart påvirke statistikk og resultat noe i negativ retning.   

Hva er verst? Å pare uten kjent status på hoftene eller å bevisst doble på en arvelig defekt?  

Begge deler er nok like ille, på hver sin måte, det kan gå ut over rasen om det ikke blir mer 

kartlagt rundt HD og avl. 

NSK avdeling Nordland fremmer forslag om at NSKs avlsretningslinjer endres til å omfatte 

krav om kjent HD-status på amerikanske cocker spaniel. 

 

Innspill fra ASU: 

ASU vil anbefale RS å si nei til å innføre et krav om krav om kjent HD-status på amerikansk 

cocker spaniel. 

Det finnes ingen dokumentasjon på at HD er et vesentlig helseproblem på amerikansk cocker, 

og så signifikant at man må innføre en total «screening». Vi anbefaler at Norsk Spaniel Klub 

gjennom revidering av RAS søker å skaffe mer informasjon om dette faktisk er et problem av 

en slik størrelse at man bør innfører et slikt avlskrav. I dag har man ikke noe seriøs fakta å 

underbygge kravet med. Det er viktig at avlsarbeidet i NSK oppfattes som grundig og seriøst 

av oppdretterne av rasen, og det er viktig at avlstiltak og eventuelle restriksjoner oppfattes som 

fornuftige og gode og at de er forankret i fakta og faktiske viktige helseplager på rasen. 

ASU vil legge til at det allerede er poengtert i avlsretningslinjer både hos NSK, men også 

NKK, at det er en selvfølge at kun friske dyr skal brukes i avl. Hunder med hofteplager skal 

selvsagt ikke brukes i avl, men de utelukkes av allerede eksisterende retningslinjer. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak kjent HD-status amerikansk cocker spaniel: 

Fra 1.januar 2020 innføres det som en prøveordning på 3 år krav om kjent HD-status for 

amerikansk cocker spaniel. 

 

I forkant av RS-forhandlingene inviteres alle klubbens medlemmer til helseseminar hvor øyne 

er tema. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det under RS-forhandlingene er mulig å komme med 

endringsforslag i saker som står på dagsorden. 

 

Vedlegg; Avlsrestriksjoner i tabellform RS 2019 
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4.5 ORIENTERING OM ARBEIDET MED UTVIKLING AV TO JAKTANLEGGSPRØVER 

Bindingsvann 9.april 2019 

På oppdrag fra HS har ideen om to JAL-prøver blitt vurdert grundig: 

Det hele startet med at Hovedstyret ga som oppdrag til Snorre Aslaksen å lage en statistikk for 

resultatene ved JAL for perioden 2004 – 2013+2016 – 2017. Snorre gjorde en grundig jobb og 

presenterte en rapport ved navn: «Oppsummering av 4 (5) år med nytt regelverk».  

Hovedstyret satte følgende rammer for det videre arbeidet: 

«Hovedstyret mener at Jaktanleggsprøven er viktig både som: 

• inngangsport til jakt og jaktprøver 

• viktig verktøy for oppdrettere når det gjelder å måle hundens medfødte jaktanlegg 

• utvikle regelverk, handlingsplaner mv i forbindelse med revisjonen av Jaktprøvereglene som skal 

gjelde fra 31.12.2019.  

• arena for å gi spanieleiere aktiv kunnskap om spaniels som jakthunder  

• et element i å oppnå tittelen internasjonal champion 

HS oppnevnte så en JAL-gruppe med følgende mandat; 

«Gruppens mandat er å utrede om dagens jaktanleggsprøve bidrar til å nå målet om økt fokus på 

spaniels som jakthunder og komme med innspill til eventuelle tiltak som kan bidra til at flere starter 

på JAL. Et tiltak kan være endring av dagens prøveregelverk».  

Arbeidsgruppens rapport ble levert til Hovedstyret som i sin tur ba Jaktkomiteen om å utarbeide et 

forslag til hvordan NSK skal utvikle regelverk, handlingsplaner mv i forbindelse med revisjonen av 

Jaktprøvereglene som skal gjelde fra 31.12.2019.  

Jaktkomiteen har vurdert det samlede materialet i saken og har konkludert med at det vil være 

hensiktsmessig å erstatte dagens Jaktanleggsprøve med to jaktanleggsprøver; JAL I og JAL II.  

JAL I ligger nærmest gjeldende Jaktanleggsprøve og vil «overta» den formelle rollen i forbindelse med 

det internasjonale championatet. 

JAL II bygger på erfaringene fra gjeldende Jaktanleggsprøve og forventes å bli et nyttig mellomledd 

mellom anleggsprøvene og Begynnerklasse (BK) i Jaktprøveregelverket.   

                                                                                                                                                                          

Jaktkomiteen vil arbeide videre med konkrete tiltak som kan gjennomføres for å øke deltagelsen på 

JAL: 

• bidra til gjennomføring av treningsaktiviteter og kurs på grunnivå i alle avdelinger 

• opprette jaktkontakter i alle avdelinger 

• kurs gjennomført i januar for avdelingenes jaktkontakter og prøveledere 

• dommerkonferanse for å harmonisere bedømming  

I det videre arbeidet med revisjon av jaktprøveregelverket vil JK ha spesiell fokus på: 

• å sikre at reglene for gjennomføring av apportarbeidet får likelydende ordlyd ved vannapport 

og feltapport 

• å gi fører større mulighet for å støtte hunden ved gjennomføring av apportarbeidet  

• å oppdatere regelverkets bestemmelser om lyd når hunden er under bedømming 
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• om det kan være hensiktsmessig å sløyfe poengbedømmingen ved JAL II  

• at det grunnleggende prinsipp ved etablering av to JAL-prøver: vannarbeidet og feltarbeidet 

skal ha samme vanskelighetsgrad som gjeldende JAL 

 

Denne saken har vært lenge i konstruktiv prosess, både i et eget utvalg og i Jaktkomiteen.    

Jaktkomiteen foreslår derfor at RS tar saken til orientering og at HS gir som oppdrag til 

Jaktkomiteen å sikre at forslaget til de to Jaktanleggsprøvene skrives inn i Jaktprøvereglene og 

gjøres gjeldene fra 31.desember 2019.    

 

4.6 MEDLEMSKONTINGENT 

 

Hovedstyret foreslår uendret kontingent for 2020 

 

4.7 TILTAKSPLAN FOR NORSK SPANIEL KLUB 

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN 2019 OG 2020 

 

DEL 1 ORGANISASJON 

ØKONOMI 

Kostnadsreduksjon er et viktig mål. Avtalen med Lierfoss regnskap sies opp og billigere 

løsning etableres. 

 

SPANIELS.ORG 

Fokus på å utnytte dagens løsning optimalt både når det gjelder HS og avdelingene 

 

ORGANISASJONSKURS 

Gjennomføre organisasjonskurs for alle avdelingsstyrer og hovedstyret  

(kursleder tidligere orgsjef i NKK, Øystein Eikeseth) 

 

DEL 2 NSKs VIKTIGSTE OPPGAVE 

 

Norsk Spaniel Klubs viktigste oppgave er å bidra til at det avles rasetypiske og sunne spaniels. 

Viktige faktorer for å nå dette målet er: 

 

• FOKUS PÅ SPANIELHELSE 

Norsk Spaniel Klubs avlsretningslinjer er sak på RS 2019. I forkant av RS-forhandlingene 

arrangeres helseseminar med fokus på øyehelse. 
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• GODE OPPDRETTERE 

Oppdretterne er en viktigste ressurs i klubbens avlsarbeide. Det arrangeres 

oppdretterkonferansen i januar 2020. 

 

• GOD INFO TIL KOMMENDE SPANIELEIERE 

For å hjelpe valpekjøpere til å velge riktig rase og oppdretter planlegger ASU å utarbeide en 

guide for valpekjøpere som i første omgang publiseres på spaniels.org 

 

• UTSTILLING – ER ET VIKTIG VERKTØY I EVALUERING AV 

AVLSARBEIDET 

Bidra til at klubbens utstillingskomite trer i funksjon og er arrangør av hovedutstillingen 

sammen med lokal arrangør. 

Arrangere hovedutstillingen i samarbeid med avdeling Trøndelag 

Utrede om hovedutstillingen fra 2021 skal lokaliseres til Letohallen 

 

• JAKT MED SPANIELS BIDRAR TIL Å HA FOKUS PÅ RASENES EGENART 

Spanielvalpekurs 
Klubben har mange ressurspersoner når det gjelder grunntrening av spaniels. HS ønsker at 

avdelingene benytter seg av denne kompetansen og inviterer til valpekurs. Målgruppe for 

kurset er både familiehunden og kommende jakthunder. HS utarbeider i samarbeid med 

klubbens instruktører en mal for kurset. 

 

Innføre todelt jaktanleggsprøve og som en viktig del av dette oppfordres avdelingene til både å 

arrangere jaktanleggskurs samt bidra til uformelle treninger der medlemmer kan utveksle 

erfaringer. 

 

 Revisjon av prøvereglementet skal være ferdig innen 31.12.2019 

 

Gjennomføre dommerkonferanse for våre prøvedommere 
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5. BUDSJETT 

 

   

  
 

Regnskap Budsjettforslag 

NSK 
 

2018 2019 2020 

  
   

  

3100 Salgsinntekt           49 997             60 000             60 000  

3200 Medlemskontingent         623 490           625 000           625 000  

3900 Inntekt arrangement           41 194             70 000             70 000  

3911 Andel RS fra avdelingene           50 640             50 000             50 000  

3912 Annonseinntekter             9 100             20 000             20 000  

3913 Helseseminar 
  

  

3940 Div inntekter 
  

  

  Sum inntekter         774 421           825 000           825 000  

  
   

  

  Varekostnad: 
  

  

4300 Varekjøp 
  

  

4390 Varelagerendring            -5 282               5 000               5 000  

  Sum varekostnad            -5 282               5 000               5 000  

  
   

  

  Lønnskostnad 
  

  

  
   

  

5000 Honorarer           32 727             30 000             30 000  

  Sum lønnskostnader           32 727             30 000             30 000  

  
   

  

  Andre driftskostnader 
  

  

6020 Avskriving immaterielle eiendeler           28 573             28 572    

6300 Leie lokaler             4 836  
 

  

6540 Inventar og utstyr             2 525  
 

  

6550 Driftsmateriale                 174  
 

  

6705 Regnskapsførsel         125 001             50 000             25 000  

6706 Revisjon 
  

  

6781 Jaktkomite 
  

  

6790 Juridisk bistand/Annen fremmed tjeneste           31 894  
 

  

6791 Webutvikling/drift, vedlikehold           15 741             10 000             10 000  

6794 Kontingent NKK Jakthunddivisjonen             4 034               4 000               4 000  

6800 Kontorrekvisista                 618  
 

  

6850 Trykkerikostnader         176 127           175 000           175 000  

6860 Møter, kurs oppdatering           20 445               5 000               5 000  

6861 NSK Seminar             1 000  
 

  

6865 Dogs 4 All             6 510               6 000               6 000  

6880 EDB, databasevedl.hold og programvare 
  

  

6900 Telefon           27 042             25 000             25 000  

6940 Porto           97 304           100 000           100 000  

7100 Bilgodtgjørelse           51 198             50 000             50 000  
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7140 Reisekostnader           65 474             50 000             50 000  

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig             2 312  
 

  

7320 Reklamekostnader             1 576  
 

  

7330 Informasjonsstand 
  

  

7420 Gaver             3 882               4 000               4 000  

7440 Innløsning premiekort           31 183             35 000             35 000  

7500 Forsikringer             2 212               3 000               3 000  

7710 Representantskapet           83 917             75 000             75 000  

7760 Tillskudd til avdelinger           12 745             15 000             15 000  

7770 Bank og kortgebyr             4 201               5 000               5 000  

7776 Konferanser                 655           120 000             65 000  

7780 Hovedutstillingen           33 184             70 000             70 000  

7790 Annen kostnad, fradrag             2 955               2 000               2 000  

  Sum andre driftskostnader         837 318           832 572           724 000  

  
   

  

8051 Renteinntekt bankinnskudd             2 627               3 000               3 000  

8060 Valutagevinst 
  

  

8150 Annen rentekostnad 
  

  

8160 Valutatap 
  

  

  Årsresultat         -87 715           -39 572             69 000  

  Overskudd (+) / Underksudd (-)       

 

Budsjettforklaring 

 

Budsjettet både for 2019 og 2020 er en videreføring av budsjettet for 2018 og gjenspeiler regnskapaet 

for 2018. Det er i 2019 lag opp til et underskudd da dommerkonferansen for smårasene har vært lenge 

planlagt og gjennomført i januar 2019. (Se også tiltaksplan 2018/2019 vedtatt på RS 2018). 

 

Inntekter 

3200 Medlemskontigent: Er basert på medlemstallet pr april 2019. 

3900 Inntekter arrangement: Det er budsjettert både med inntekter fra utstillingen i Letohallen januar 

2019 og Hovedutstillingen i Trøndelag juni 2019 

 

Utgifter: 

6705 Regnskapsføring: Posten er redusert, da hs må finne en annen løsningen for denne tjenesten. 

 7776 i Konferanser: I 2019 dekker denne posten Dommerkonferanse planlagt og gjennomført i januar 

2019 samt samling for jaktkontakter som også ble gjennomført i januar 2019. I 2020 er det tatt høyde 

fordommerkonferanse/jakt og eventuelt oppdretterkonferanse i forbindelse med utstillingen i 

Letohallen 2020.   

7780 Hovedutstillingen: Som inntektsposten 3900, gjelder både utstillingen i Letohallen og 

Hovedutstilligen i Trøndelag. 
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6. FORTSATT GODKJENNING AV VIDERFØRING AV MEDLEMMER 

HEDMARK-OPPLAND I HENHOLD TIL NSKs LOVER §4-4   

1. 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.  Det presiseres at avdelingens ansvar begrenser seg til 

å sørge for at medlemmene får ivaretatt sine demokratiske rettigheter. Eventuelle aktiviteter i 

den vakante fylke skal i hovedsak ivaretas av hovedstyret. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Ordningen med at medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland videreføres frem til RS 2020. 

7.  VALG                                                  

Valgkomiteens innstilling for 2019-2020 

TILLITSVERV VALG 2018 Valg 2019 Valg  
2020 

Ordfører RS ipv Nils Storeng (2 år) ipv 

Varaordfører RS Rigmor Schau (2 år) ipv  

Leder HS Kari Knutsen (2 år) ipv  

Nestleder HS ipv Svein Clausen (2 år) ipv 

Styremedlem HS Vidar Sagmyr (2 år) ipv  

Styremedlem HS ipv Eva Hemmingsen (2 år) ipv 

Styremedlem HS ipv Arild Stenbråten (2 år) ipv 

Varamedlem HS ipv Trond Altmann Pettersen (2 år) ipv 

Varamedlem HS Svein Clausen (2 år) Eva Tønnessen (1 år igjen)  

Valgkomite, leder Nina Johnsrød (2 år) ipv  

Valgkomite, medlem ipv Solveig Holth (2 år) ipv 

Valgkomite, medlem ipv Karl E. Berge (2 år) ipv 

Ordensutvalg, leder ipv Frank Bjerklund (2 år) ipv 

Ordensutvalg, medl Laila Røneid  (2år) ipv  

Ordensutvalg, medl Mona Klypen (2 år) ipv  

Det har ikke kommet inn forslag til valgkomiteen.  

Mars 2019 

Valgkomite leder                    Valgkomite medlem                      Valgkomite medlem 

Nina Johnsrød                         Solveig Holth                                   Karl E. Berge 

Sign.                                          Sign.                                                  Sign. 


