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VELKOMMEN TIL NORSK SPANIEL KLUBS 

38 ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE 

SØNDAG 25. APRIL 2021 PÅ TEAMS 

 

Møtet begynner kl 11.00 

 

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 2021 

 

Ordførerskapet 

Nils Helmer Storeng 

Rigmor Schau 

 

Østfold 

Anne Buvik 

Helle Skrattdalsrud 

Nina Johnsrød 

Therese Albom Christensen (vara) 

Arne-Rino Bergli (vara) 

Hilde Rognlien (vara) 

 

Oslo/Akershus 

Solveig Holth 

Misty Knowlton 

Hege Krokan 

Vilde Sofie Wiig  

Karina Berentsen (vara) 

Line Sørjoten (vara) 

 

Buskerud 

Trine Svartås 

Ingunn Ansok Fagervold 

Ida Magnussen (vara) 

Torill R Nilsen (vara) 

 

Vestfold 

Nina Anthonisen 

Morten Aspelin 

Jan Erik Hansen 

Marit Lian (vara) 

Nina Folland (vara) 

 

Telemark 

Henriette Thiis-Evensen 

Hege Eikeland 

Hildegunn Haugerød (vara) 

Siri Aakre (vara) 

 

Agder 

Inger C Neset 

Aud H. Bergland 

Maria Ugland (vara) 

Inge Bergland (vara) 

 

 

Rogaland 

Elisabeth Førland 

Tor Magne Gramstad 

Bente Duckett 

Siv Sonja Tysvær (vara) 

Aina Sunde Dahl (vara) 

 

Hordaland 

Denise C Fagervik 

Elise Angel 

Cecilie A Sætre 

Monica Lie (vara) 

Hege S Edal (vara) 

 

Sogn og Fjordane 

Laila Røneid 

Inger Handegård 

Hilde Rotihaug (vara) 

Linn Didriksen Solsvik (vara) 

 

Møre og Romsdal 

Morten Bråten 

Heidi Ødegård 

Nina Beate Vold (vara) 

 

Trøndelag 

Vidar Sagmyr 

Tone Gausdal 

Dina Arnevik Johansen  

Silje L Havstein (vara) 

 

Nordland 

Heidi Linløkken Eriksen 

Monika Reinfjell 

Suzanne Johansen (vara) 

Ståle Valan (vara) 

 

Troms/Finnmark 

Elisabeth Jarhelle 

Nina Løvhaug 

Lisbeth Tollefsen (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. Styrets 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 Hovedstyrets medlemskontakt 

2.10 Publikasjoner 

2.10.1 Våre Spaniels 

2.10.2 Rasekompendier 

2.10.3 Håndboken Alt om spaniels 

2.10.4 Spaniels.org. 

2.11 Utstillinger 

2.11.1 Hovedutstillingene 

2.11.2 Hovedstyrets utstillingskomite 

2.12 Avls og sunnhetsutvalget (ASU) 

2.13 Årsrapport Brukshundkomiteen 

2.14 Jaktkomiteen 

2.15 NKK fagkomite for spaniels 

2.16 Avdelingene 

2.17 Økonomi 

2.17.1 Medlemsrekrutering og kontingent inngang 

2.17.2 Medlemsutvikling 

2.17.3 Medlemmene fordelt avdeling og regionsvis 

2.18 Øvrig aktivitet 

2.18.1 Dommerkonferansen for småråsene januar 2019 

2.18.2 Dogs4all 

2.18.3 Organisasjonskurs 2020 

2.18.4 Oppdretterkonferansen 2020 

3.  Regnskap 

       3.1 Regnskap – Resultat, balanse og revisjonsberetning 

       3.2 Vurdering av driftsårene 2019 og 2020 
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4.  Saker forelagt av hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlemmer av                                         

Representantskapet. 

4.1. Revisjon av Norsk Spaniel Klubs lover – lovendringsforslag fra HS 

4.2 Tiltaksplan for Norsk Spaniel Klub 2021 og 2022 

4.3 Kontingent 2022 

 

5.     Budsjett  

 

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

 

7.     Valg 
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1. ORDFØRERSKAPETS RAPPORT 

  

VEDRØRENDE HOVEDSTYRETS DISPOSISJONEN 2019 OG 2020. 

Representantskapsmøtet 2020 ble avlyst i henhold til anbefalinger fra Norsk Kennel Klub og 

gjeldende smittevernregler.  

Hovedstyrets vedtak om å avlyse representantskapsmøtet 2020 er fattet i samråd med ordfører. 

Ordførerskapet har hatt god kommunikasjon med hovedstyrets leder. Dessverre har rutinene ikke 

vært gode nok mht oversendelse av hovedstyrets protokoller til varaordfører. Dette er tatt opp med 

hovedstyrets leder og vil bli bragt i orden. 

 

Norsk Spaniel Klub fremstår som en veldreven organisasjon som har vært i stand til å håndtere to 

krevende år. 

 

 

Oslo/Vestby 24.mars 2021 

Nils Helmer Storeng      Rigmor Schau 

Ordfører                      varaordfører 

 

 

 

 

2. STYRETS ÅRSMELDING 

  

2.1 Hovedstyret, utvalg og komiteer 

Hovedstyret 

Leder: Kari Knudsen 

Nestleder: Svein Clausen  

Styremedlem: Eva Hemmingsen (satt fram til mai 2020) 

Styemedlem: Arild Stenbråten 

Styremedlem: Vidar Sagmyr 

Styremedlem: Eva Tønnessen (fra mail 2020) 

Varamedlem: Eva Tønnessen (til mai 2020) 

Varnedlem: Trond Altmann Pettersen 

 
Representantskapet: 
Ordfører: Nils Helmer Storeng 
Varaordfører: Rigmor Schau 
 

Valgkomiteen: 

Leder: Nina Hagen-Johnsrød 

Medlem: Solveig Holth 

Medlem: Karl Eddie Berge 

 

Ordensutvalget 

Leder: Frank Bjerklund 

Medlem: Laila Røneid 

Medlem: Mona Klypen 
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Hovedstyrets utvalg og komiteer 

Avls-og sunnhetsutvalget 

Wenche Farstad fra 20.november 2019 

Else Grindheim 

Eva Tønnessen 

Vibeke Paulsen 

HS-leder 

Det er utpekt nytt Avls-og sunnhetsutvalg (ASU) som trer i kraft fra 1.01.2021 

 

Jaktkomiteen 

Leder: Knut Framstad 

Medlem: Arild Stenbråten 

Medlem: Tor Magne Gramstad 

Medlem: Ida Anette Nordheim (ansvarlig for web og VS-spalten) 

Medlem: Therese Myrhaug 

Det er utpekt ny jaktkomite som trer i kraft fra 01.01.2021 

 

 

Brukshundkomiteen 

Leder: Inger Handegård 

Medlem: Ellen Getz Wold 

Medlem: Wenche Krogstad 

Komiteen ble fra 1.1.2021 utvidet med to nye medlemmer. 

 

Utstillingskomiteen: 

Leder: Stig Arne Kjellevold 

Medlem: Vibeke Paulsen 

Medlem: Tone Gausdal 

Medlem: Bente Duckett 

Medlem: Nina Hagen-Johnsrød 

Det er utpekt ny utstillingskomite som trer i kraft 1.1.2021 

 

Redaktør Våre Spaniels 

Kathrine Moen Bratteng – hele 2019 og nr 1 og 2 i 2020 

Magni Stenen Nr 3 og 4 2020 

 

Redaksjonskomite Våre Spaniels 

Elisabeth Jarhelle 

Denise Fagervik 

 

Medlemsregister 

Svein Clausen/Vidar Sagmyr 

 

Medlemsbutikken 

Silje Lindseth Havstein 
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Mestvinnende bruks 

Ellen Getz Wold 

 

Mestvinnende utstilling 

Solveig Holth 

 

Valpeformidler (web) 

Laila Røneid 

 

 

2.2 HOVEDSTYRETS ARBEIDSFORM 

 

Hovedstyret hadde i 2019: 5 møter av disse var 4 telefonmøter og 1 fysisk møte. Antall saker 

behandlet i 2019: 19.   

Hovedstyret hadde i 2020: 6 møter og i 2020 av disse var 2 fysiske møter, øvrige møter ble enten 

gjennomført på telefon eller digitalt. Antall saker behandlet i 2020: 25 

 I tillegg har det det vært kommunikasjon på hovedstyrets facebook-gruppe og på mail. 

2019 og 2020 har vært spesielle år. Høsten 2019 var hunde-Norge så å si nedstengt i september og 

oktober på grunn av den alvorlige hundesykdommen. I mars 2020 nådde korona-pandemien Norge 

og 2020 har vært sterkt preget av det. Det har medført avlysning av arrangement og strenge 

smittevernregler når det var mulig å gjennomføre arrangement.  Hovedstyret vedtok i forståelse med 

ordførerskapet å ikke gjennomføre representantskapsmøte i 2020. 

Kari Knudsen, Eva Hemmingsen og Vidar Sagmyr var på valg i 2020. Eva Hemmingsen ønsket ikke å 

sitte videre til valget i 2021. Hun fratrådte i mai 2020.  Kari Knudsen og Vidar Sagmyr satt videre. 

Varamedlem Eva Tønnessen rykket opp til fast medlem. 

Sekretærfunksjonen ble ikke besatt og protokollføring fra møtene gikk på rundgang. I henhold til 

tiltaksplanen ble avtalen om regnskapsføring/Lierfoss regnskap sagt opp og Svein Clausen overtok 

som regnskapsfører fra 01.07.2019. Endringen har vært positiv både når det gjelder kostnadsforbruk 

og muligheten for god kostandskontroll. Vidar Sagmyr har hatt ansvar for klubbens medlemsregister. 

Kari Knudsen har vært klubbens representant i NKKs Jakthunddivisjon. 

Inger Handegård er nå klubbens hjemmeside-redaktør og det fungerer utmerket. 

 

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. Anne Buvik er leder i NKKs dommerutdanningskomite (DUK). 

Anne Buvik sitter også som DUK sin representant i særkomite utstilling/Norsk Kennel Klub. 
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2.4 ORDENSUTVALGET 

 
Ordenutvalget har bestått av Frank Bjerklund (leder), Laila Røneid og Mona Klypen. 

For 2019 og 2020 deles Den Gyldne Spaniel ut i forbindelse med Hovedutstillingen i Rogaland 

 

2.5 MEDLEMSBUTIKKEN 

 

Medlemsbutikken ble i 2019 0g 2020 drevet av Silje Lindseth Havstein.  

Omsetningen handler om boken «Alt om spaniels», premiekort, krus og asjetter, ulike profil 

artikler/NSK og kritikkskjema Jaktanleggsprøve og Jaktprøve. Premiekortene har vært en utfordring. 

Tidligere hadde premiekortene verdi på kr 50. Dette ble endret, nåværende ordning er at verdien 

fylles ut av arrangør.  Avdelingen rapporterer verdi/forbruk til medlemsbutikken som i samarbeid 

med regnskapsfører sørger for fakturering. Informasjon om de nye premiekortene har ikke vært god 

nok, så trolig er det noe underrapportering fra avdelingene som påvirker inntektene i 

medlemsbutikken i 2019 Det er innført en rutine som medfører at manglende innrapportering 

utløser en faktura på kr 5000.  

Rosetter bestilles nå via hovedstyret til vår leverandør Danmark. Rosettene leveres og faktureres 

avdelingene direkte. 

 

2.6 VALPEFORMIDLING/OMPLASSERING AV VOKSNE HUNDER 

 

Det var i 2019 6 kull som var lagt ut på valpeformidlingen/spaniels.org. I 2020 har etterspørselen 

etter valper vært så stor at de fleste oppdrettere gir tilbakemelding om at kullene så og si er solgt før 

de er født. Det er ikke lagt ut annonser for omplassering av voksne hunder. 

I samarbeid med det nye avls-og sunnhetsutvalget (ASU) å se på alternativer til dagens 

valpeformidling. 

 

2.7 REGISTERINGSTALL 2019 og 2020 FRA NORSK KENNEL KLUB 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Amerikansk cocker spaniel 125 140 131 153 106 

Clumber spaniel 4 2 10 5 7 

Cocker Spaniel 656 497 562 523 483 

Engelsk Springer Spaniel 303 183 295 190 205 

Field Spaniel   7   

Welsh Springer Spaniel 68 59 29 53 58 

 1156 881 1034 924 858 

 

Det er de siste fem årene ikke registrert valpekull for rasene irsk vannspaniel og sussex spaniel. 

 

 

 

2.8 «ÅRETS» KONKURRANSENE 
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Solveig Holth og Ellen Getz Wold har også i 2019 og 2020 regnet ut av resultatene. Både 2019 og 

2020 har vært spesielle år hvor prøver og utstillinger har vært avlyst.  

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. Årets vinnere 2019 ble 

bekjentgjort i Våre Spaniels 1/2020. Årets vinnere 2020 ble bekjentgjort i Våre Spaniels 1/2021. Vi 

krysser nå fingene for at det blir Hovedutstilling med festmiddag i Rogaland pinsen 2021 slik at vi får 

delt ut diplomer til mestvinnende både for 2019 og 2020. 

 
2.9 HOVEDSTYRETS MEDLEMSKONTAKT 

Det har i 2019 og 2020 har vært travelt. Mange har valgt å henvende seg til klubben, det gjelder både 

medlemmer og ikke medlemmer. 

 I 2019 handlet henvendelse i første omgang om kjøp av valp og noen henvendte seg for å snakke om 

ulike problemer knyttet til kjøpsavtale/valp. Noen oppdrettere hadde inngått urimelige avtaler. Dette 

handlet både om pris og krav som stilles til valpekjøper med tanke på avl og bruk av hunden. Etter 

hva vi har erfart er disse sakene løst.   På høsten da hundesykdommen brøt ut handlet 

henvendelsene i stor grad om hundeiers bekymring for situasjonen og om spaniels kunne være 

spesielt disponert for sykdommen. Henvendelsene om hundesykdommen reiste spørsmål om hva 

som er ansvarlig profilering av sykdom fra veterinærkjedenes side. Er dette et helt nytt sykdomsbilde 

eller handler det om at noen aktører har tilgang på mer informasjon enn tidligere og dermed kan 

skissere en krise? Vi har ikke fått svar på dette spørsmålet, men vi har spilt inn problemstillingen til 

NKK-veterinærene (NKK=Norsk Kennel Klub). 

2020 har vært et ekstremår også når det gjelder henvendelser til klubben. 

Korona-pandemien medførte en endret hverdag og ganske snart fikk vi henvendelser som handlet 

om anskaffelse av valp.  Var dette gjennomtenkt, og hva skjer med valpen/hunden når pandemien er 

over var spørsmålet vi stilte. Etter å ha snakket med mange valpekjøpere forduftet denne 

bekymringen. Flere fortalte at koronaen åpnet muligheten for å realisere drømmen om en hund. 

Gjennom hele året har vi mottatt henvendelser fra spaniel-eiere som så den økte etterspørselen og 

ønsket å avle på sine hunder. De fleste henvendelsene var fra cocker spaniel-eiere. Dette er en 

bekymringsfull utvikling og det er vesentlig at klubben formidler kravet det stilles både til avlshunder 

og oppdrettere.  

Først hundesykdommen høsten 2019 og korona-avlysninger allerede i mars 2020 medførte av Norsk 

Kennel Klub kom i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Muligheten for en konkurs ble skissert. 

Dette avstedkom en dugnadsånd i hele hunde-Norge og millioner ble samlet inn for å redde Norsk 

Kennel Klub. Medlemmer henvendte seg til hovedstyret for å be klubben støtte Norsk Kennel Klub.  

Det ble dessverre noen svært vanskelige samtaler da vi signaliserte at vi måtte avvente situasjonen 

og ha nødvendig informasjon tilgjengelig før vi kunne fatte vedtak om tilskudd til Norsk Kennel Klub. 

2.10 PUBLIKASJONER 

 

2.10.1 VÅRE SPANIELS 

Vi får mange tilbakemeldinger om at Våre Spaniels er ett av de beste medlemsbladene i NKK-

systemet. Det er vi stolte av og sender «godordene» videre til Kathrine Moen Bratteng og Magni 
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Stenen som har vært bladets redaktører i 2019 og 2020. Tusen takk også til redaksjonskomiteen som 

i tillegg til redaktørene har bestått av Denise Fagervik og Elisabeth Jarhelle. 

Våre Spaniels er en stor kostnad for klubben og vi hadde i 2020 en gjennomgang hvor vi landet på at 

mye av stoffet i rasespaltene var resultater fra utstilling som i stor grad allerede var publisert på 

Facebook. Det ble bestemt at rasespaltene skulle erstattes med en utstillingsspalte. Vi har fått 

tilbakemelding om at dette ikke var en optimal løsning og vi jobber videre med å finne gode spaltister 

som kan bringe liv i rasespaltene. Det er en fortsatt utfordring å skaffe annonseinntekter til bladet. 

 

2.10.2 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 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.ORG 

Norsk Spaniel Klub fikk i 2017 ny hjemmeside. Det har vært mange utfordringer knyttet til 

hjemmesiden og en av tilbakemeldingene fra avdelingene forteller fortsatt at oppdateringen er 

vanskelig. Det medfører at det er størst fokus på Facebook når det gjelder informasjon om 

aktiviteter. 

I 2019 påtok Inger Handegård seg jobben som klubbens hjemmeside-redaktør. Det har vært veldig 

positivt og hjemmesiden er nå mer dynamisk. I påsken 2020 hadde vi påskequiz på spaniels.org og 

det ble i april/mai gjennomført digitalt-valpeshow. Dommer valpeshow var Siv Sandø.  

 

2.11 UTSTILLINGER 

 

2.11.1 HOVEDUTSTILLINGENE 

 

Hovedutstillingshelgen var både i 2019 og 2020 et trippelarrangement med Norsk Kennel Klubs 

Internasjonale utstillingen i Trøndelag. 

Teknisk arrangør: Avdeling Trøndelag. 

2019 – 28.06 og 29.06 

Avdeling Trøndelag arrangerte sin utstilling på ettermiddagen fredag 28.06 og Hovedutstillingen fant 

sted lørdag 29.06. Lørdag kveld ble det arrangert festmiddag med utdeling av diplomer til 

mestvinnende.  

Antall påmeldte hovedutstillingen: 153 

Dommere: Maja Bubalo, Kroatia og Maja Horvat, Kroatia 
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2020 - 26.06 og 28.06 

I 2020 ble alt mer komplisert, det handlet både om korona-situasjonen og at gruppe 8 «gikk» lørdag 

27.06 på Norsk Kennel Klubs Internasjonale Utstilling. 

Fredag 26.06 arrangerte avdeling Trøndelag sin utstilling. Søndag 28.06 var det Hovedutstilling. 

Korona-situasjonen medførte en rekke utfordringer.  

Antall påmeldte hovedutstillingen: 103 

Dommere: Våre dommere skulle egentlig ha vært Lone Wandel, Danmark og Annett Finnling , 

Finland, men på grunn av korona-situasjonen var det ikke mulig å gjennomføre arrangement med 

utenlandske dommere. Tusen takk til Jan Hereid, Marianne Holmlie og Line Haugen Paulsby som 

stilte opp på forholdsvis kort varsel.  

Norsk Kennel Klub innførte strenge krav til smittevern og utstillingen ble gjennomført i henhold til 

disse. Korona-sitasjonen medførte også at Norsk Kennel Klubs Internasjonale Utstilling måtte deles 

opp. Avdeling Trøndelag var teknisk arrangør gruppe 8/Norsk Kennel Klubs Internasjonale utstilling 

og var lokalisert til vårt område på Byneset. All honnør til avdeling Trøndelag for vel gjennomført 

arrangement tre hele dager til ende. Lørdag ettermiddag ble det invitert til grilling på 

utstillingsplassen, dessverre var det ikke mange som fant veien dit. Koronaen gjorde det ikke mulig å 

følge tradisjonen med utdeling av diplomer til mestvinnende. 

 

UTSTILLINGER I LETOHALLEN 

Både i 2019 og 2020 arrangerte Norsk Spaniel Klub januar-utstilling i Letohallen. Dette var en 

samlokalisering med Norsk Retrieverklub. I 2019 var hovedstyret arrangør. I 2020 var avdeling 

Oslo/Akershus arrangør. Letohallutstillingen var en svært populær oppstart på utstillingsåret og det 

var planlagt dobbeltutstilling i 2021 hvor Oslo/Akershus og hovedstyret arrangerte hver sin dag, men 

dessverre satt koronapandemien en stopper for arrangementet. 

2019 

Dato: 12.januar 

Dommere: Frank Kane og Per Iversen 

Antall påmeldte: 175 

 

2020    

Dato: 25.januar 

Dommere: Virpi Montonen og Johan Anderson 

Antall påmeldte: 157 

 

HUNDERFOSS-UTSTILLINGEN 2020 

Det er nå lokale ildsjeler som ønsker at det etableres en Norsk Spaniel Klub avdeling i 

Hedmark/Oppland. Tusen takk til avdeling Buskerud som påtok seg det formelle ansvaret for 

utstillingen og sammen med ildsjeler i Hedmark/Oppland gjennomførte utstilling lørdag 15.august 

august  

HS-leder var aktivt med i planleggingen og var utstillingsleder. Vi har fått tilbakemelding om at dette 

var en vellykket utstilling.  

Antall påmeldte 93. 

Dommere: Svein Helgesen og Sven Slettedal 

 

Hovedstyret har søkt om utstilling i Mjøs-området i forbindelse med Norsk Kennel Klubs 

Internasjonale utstilling på Lillehammer i 2021, 
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2.11.2 HOVEDSTYRETS UTSTILLINGSKOMITE 

Hovedstyrets utstillingskomite har bestått av Stig Arne Kjellevold (leder), Vibeke Paulsen, Tone 

Gausdal, Bente Duckett og Nina Hagen-Johnsrød. Komiteen har behandlet utstillingssøknader på 

vegne hovedstyret 

 

2.12 AVLS- OG SUNNHETSUTVALGET (ASU) 

 

Avls-og sunnhetsutvalget har bestått av Wenche Farstad, Vibeke Paulsen, Eva Tønnessen. Else 

Grindheim og HS-leder. Avls-og Sunnhetsutvlget (ASU) var i 2020 ansvarlig for 

oppdretterkonferansen sammen md hovedstyret. 

 

2.13.  ÅRSRAPPORT BRUKSHUNDSKOMITEEN 

 

Komiteen har i perioden2019 og 2020 bestått av 
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane) 
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus) 
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag) 
 
Kontakt med HS 
Tidlig høst 2020 varslet HS at leder av alle klubbens komiteer ville bli kalt inn til møte med 
HS. Dette møtet 12 desember 2020 ble for noen holdt fysisk, for andre, bla. BK-leder, holdt 
via teams. BK setter pris på at HS ønsker tettere kontakt med komiteene og kaller inn til slike 
møter. Vi ble på dette møtet orientert om at BK skal utvides fra 3 til 5 medlemmer.  
 
Våre Spaniels 
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels begge år.  
 
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org 
Det har vært for lav aktivitet. Sliter med pålogging og nok datakunnskaper.   
Lister over purringer for innsending av årets brukshund, vinnerlistene og NM-arrangement  
med deltakende spaniels er lagt ut. 
 
NSK på facebook 
Det har vært hyppig oppdatering der bl.a. linker til nye regelverk, høringer, NM-arrangement 
osv. har blitt lagt ut.  
 
Nye regelverk i perioden for offisielle prøver spaniels kan delta på 
2019 – Nytt regelverk for blod- og ferskspor 
2019 – Regler for brukshundprøver 
2019 – Innføring av mellomtitler på brukshundprøve 
2019 – Regler for internasjonale prøver RIK 
2019 – Regler for mentalbeskrivelse MH 
2020 - Nytt regelverk for blod- og fersksporprøve 
2020 – Nytt viltsporchampionat NV(F)CH og nytt blodsporchampionat NBLCH 
 
Høringer 
Agility: I mai 2019 sendte BK inn svar på høring fra NKK som gjelder nytt regelverk for agility. 
Høringssvaret inneholder forslag om innføring av fem høydeklasser slik at flere spaniels som 
i dag går i L men som er under 50 cm, kan konkurere agility. Agility er et godt tilbud for 
klubbens medlemmer, spesielt den yngre garde. Det ble også spurt om det er mulig å innføre 



 

13 
 

ett felles målebrev for alle hundesporter med påført skulderhøyde. I dag er det bare 
agilitydommere som skal skrive målebrev for agility.  
 
Blod- og fersksporprøve,  nye championater på spor og NM-blodspor: Det har vært to 
høringer, en i januar og en i november 2019. Høringen ble sendt til avdelingene der man ba 
avdelingene sende til sine dommere og sende tilbakemeldinger til BK. BK har sendt inn svar 
på begge høringingene fra NKK som gjelder nytt regelverk for blodsporprøver, NM og nytt 
viltsporchampionat. BK hadde flere mindre kommentarer på regelverket og store 
tilbakemeldinger på krav om godkjent fersksporprøve for et championat, da flertallet av 
ettersøksdommerne ikke ønsker å dømme annet enn potensielle ettersøkshunder som skal 
brukes på praktisk ettersøk på fersksporprøve. 
 
Rallylydighet: NRL ba om innspill fra klubbene før de startet å revidere regelverket for 
rallylydighet. BK ba medlemmene om tilbakemeldinger og sendte med bakgrunn av denne 
en lang rekke forslag til større og mindre endringer desember 2019. En av de vesentligere 
forslagene til endringer var et ønske om å få bort de fleste diskene, men heller gi et høyt 
trekk ved feil utført øvelse og at repetisjoner fjernes av samme grunn.  
 
NBF – spesialistprogram: Norsk brukshundsport Forbund inviterte til åpen høring med ønske 
om innspill som BK har svart på. BK inviterte alle aktive i NSK til å sende inn sine innspill og 
disse ble samlet og sendt til NBF september 2020.  
 
Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder 

HS opprettet i 2017 en egen komitè som skulle jobbe med statuttene. Nytt regelverk for 

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

forslag til komiteen som komiteen syntes virket bra og nye statutter ble offentliggjort på 

nyåret 2019. Nytt poensystem oppnåelig på blodsporprøver i 2020 gjør at statuttene for 

blodspor blir justert opp tilsvarende i % - altså ingen endringer, bare en justering fra 75 maks 

oppnåelig til 100 maks oppnåelig på prøve.    

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.  
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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 fortsatt på hva som kan gjøres 

for å endre denne utviklingen. Tabellen over viser en viss nedgang i innsendte resultater i 

grenene rally, blodspor, agility, lydighet og bruks – men ikke så mye som fryktet grunnet 

korona-restriksjonene og mange avlyste stevner. Mange som har deltatt sender dessverre 

ikke sine resultater. 

 
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): 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Til B-
rundering 

  1 ess      

Til B-spor 2 ess  1 ess 1 ess 1 ess  1 cs  

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 2 ess 3 ess 
1 cs 

Totalt 6 1 3 6 4 2 3 4 

 

Det er gledelig med stigende tall hunder med opprykk, men vi håper å se flere spaniels i  

høyere klasser enn D. Vi har tror på at endringer i regelverk som trolig kommer i 2021 vil 

være bra for oss med spaniels. 

 

Nye brukschampions 2019-2020 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.  

I 2019 ble det delt ut totalt 172 nye championat og mellomtitler på spaniels, av disse var 71 

mellomtitler og bruks-championat, en av disse var et jaktchampionat , de resterende 101 var 

utstillingschampionat-titler. 

I 2020 ble det delt ut totalt 115 nye championat og mellomtitler på spaniels, av disse var 77 

mellomtitler og bruks-championat, de resterende 38 var utstillingschampionat titler. Fra og 

med 2020 endret NVCH navn til NBLCH og et nytt championat i eliteklasse ble innført 

NV(F)CH. Til tross for korona og mange avlyste/endrede stevner har ikke aktiviteten på 

bruksfronten gått nevneverdig ned.  
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Spaniels med mellomtitler 

De fleste mellomtitler oppnås i rallylydighet, med agility som en god nummer to.  

Det er gledelig med tre spaniels med mellomtitler i lydighet i 2020!  

Regnskap 2019-2020 
BK har ikke belastet klubben med utgifter i disse to årene. 
 

BK’s arbeidsplan for 2021 - 2025 
 

1. Utvide komiteen med 2 medlemmer til 5. 
2. Skrive brukshundspalta i Våre Spaniels. Både tekst og bilder. 
3. Oppdatere hjemmesiden til klubben med bruksrelatert, generelt stoff som ikke blir så 

lett foreldet. Både tekst og bilder. 
4. Medlemmene i BK må holde seg oppdatert om hva som skjer i de ulike 

hundesportene - både sett med spanieløyne og generelt. BK skal svare på alle 
bruksrelaterte høringer som det er naturleg å svare på. 

5. 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. 

6. "Premiere" de som er aktive med sin spaniel i form av å kåre årets brukshunder, årets 
allsidigheitsspaniel og "NM-spaniels". BK bør kunne avlaste HS her. Dersom BK skal 
avlaste HS her trengs regler for arbeidet og et budsjett med midler til rådighet. 

 
BK’s budsjett for 2021 
Kjøpt av programvare for å kunne ha bedre nettmøter: kr. 5000.- 
 
BK’s medlemmer jobber på dugnad og mottar noe honorar for sitt arbeid. 
Bk har ingen planer om kostnadskrevende aktiviteter.  
 
Utregning av årets mestvinnende og premier til disse er pr. dags dato 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 6. februar 2021  
 
 

2.14. JAKTKOMITEEN 

 

ÅRSRAPPORT JK 2020 
 
JKs medlemmer i 2020 har vært følgende: 

• Knut Framstad (leder) 

• Arild Stenbråten 

• Ida Anette Nordheim 

• Therese Myhrhaug 

• Tor M Gramstad 
 
JK har i inneværende år arbeidet med følgende saker:  
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Regelverksrevisjon; arbeidene har vært krevende pga flere hensyn som vurderes samtidig:  

• Nye fellesbestemmelser fra NKK 

• Ny JAL-prøve A og B 

• Generell sjekk for feil og mangler 

• Digitalisering av prøvevirksomheten 

• Inkludering av dommerne; ifm dommerkonferanse i mai som ble planlagt 
Arbeidet angripes på to måter: 

1 Krever tid og innsats for å se helhet og sammenhenger som i praksis forskyver 
sluttdato. NKK sier at dette vil være ønsket framgangsmåte. Godkjenningsdato 
utsettes til 1,1,2021 

2 Legge opp til en utfordring av gangen og sette av nok ressurser til å komme i mål 
til oppstart av årets prøvevirksomhet, samt avholde møter hos NKK angående 
digitalisering av regelverk 

Det er utsendt og mottatt høringssvar fra enkelte dommere vedr regelverksendringer 
Ferdigstilling av revidert regelverk er ikke fullført i 2020 og må fortsettes neste år 
 
Arbeid med ny veileder for dommere og prøvearrangører er igangsatt 
 
JK har bidratt med jaktspalten i Våre Spaniels  
 
Det er behandlet og godkjent 2 søknader fra nye dommerelever ifm JAL: Linn Didriksen Solsvik og 
Hans Hodne. Inge Bergland har i 2020 fullført sin jaktprøvedommerutdanning. 
Av hensyn til underkapasitet på dommersiden i 2020 har JK foretatt en for-fordeling på enkelte 
prøver for at dommerkabalen skal kunne gå i hop for årets sesong 
 
Det er gjennomført Norgesmesterskap Jakt for spaniels i 2020, der avd Rogaland har vært teknisk 
arrangør 

 

2.15 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 2019 eller i 2020 og ingen saker er fremstilt av 

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

 

2.16 AVDELINGENE 

 

Avdelingene er klubbens viktigste ressurs og så å si alle avdelingene fyller godt funksjonen som 

klubbens lokale tilbud. Det er imponerende hvordan styrene i avdelingene har satt seg godt inn i 

gjeldene smittevernregler og gjennomførte i 2020 arrangement i tråd med disse. Hovedstyret har fått 

tilbakemeldinger fra medlemmer om at klubbens aktiviteter nå i korona-tiden er godt for 

folkehelsen.  En som ringte, sa «Jeg var så oppgitt over korona og isolasjonen. Helt tilfeldig tittet jeg 

på spanielklubben på facebook. Der var det invitasjon til sosialtreff i Hundeparken på Sviland. Jeg 

meldte meg på og dukket opp uten forventninger. Velkommen og hyggelig å se dere var en god 

velkomst og for meg veien inn i litt lysere koronadager».  Dette er en verdifull tilbakemelding og 

inspirere oss alle til å inkludere enda flere i spanielklubben. 

Alle avdelinger har i 2019 og 2020 utstilling på terminlisten, dessverre har noen måtte avlyse på 

grunn av korona. Mange avdelinger inviterer også til jevnlige handlerkurs og treninger. 
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På jaktsiden har vi stor aktivitet. Jaktanleggsprøve arrangeres landet rundt. Flere og flere avdelinger 

gjennomfører også Jaktprøver. Kurs og treninger tilbys også av de fleste avdelinger. 

 
Ildsjeler i Hedmark/Oppland ønsker at det etableres egen avdeling i regionen. Det va planlagt 

trimme-og handlerkurs i mars 2020. Det ble avlsyt på grunn av korona. Utstillingen på Hunderfossen i 

august var svært vellykket. Tusen takk til avdeling Buskerud som påtok seg det formelle arrangør-

ansvaret. I 2021 er det hovedstyret som står som formell arrangør. 

 

Norsk Spaniel Klub har samlet mottatt 76900 for tapte inntekter i forbindelse korona.  Tilskuddet er 

tildelt via Lotteritilsynet. Tusen takk til Inger Neset, avdeling Agder som tok jobben med å sende inn 

to søknader på vegne flere avdelinger.   

 

 

2.17 ØKONOMI 

  

2.17.1 MEDLEMSREGISTRERING OG KONTIGENTINNGANG 

 

Medlemstallene i Norsk Spaniel Klub ser ut til å nå nye høyder i dette annerledesåret 2020. 
Tallenes tale viser 2538 betalende medlemmer, noe som er en økning på 265 medlemmer siden 
2019. 
Av disse er 2464 personer hovedmedlemmer, mens antallet husstandsmedlemmer er 74.  
  
Medlemstallet gjenspeiler klubbens inntekter. Organisasjonen baserer driften utelukkende på denne 
inntekten og er avhengige av å opprettholde medlemstallene for å opprettholde dagens tjenestenivå.  
Medlemsveksten tyder på godt rekrutteringsarbeid og gode, attraktive lokalavdelinger. 
I tillegg er det ingen tvil om at medlemsbladet settes stor pris på av våre medlemmer. 
Vi har ikke vært over 2500 medlemmer siden årene 2010 og 2011.  I skrivende stund (25.3.2021) er 
antall betalende medlemmer i klubben 2352. 
 
 
Klubben har 5 æresmedlemmer:  
Rolf Solheim,  
Willy Sjøstrøm,  

Terje Johnsen,  
Inger Handegård  

Snorre Aslaksen.   

 
 

2.17.2 MEDLEMSUTVIKLING 
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2.17.3 MEDLEMMER FORDELT PÅ AVDELINGER 

 

  2019 2020 
Oslo/Akershus 676 793 

Trøndelag 228 265 

Hordaland 202 238 

Rogaland 176 199 

Vestfold 140 146 

Østfold 140 146 

Buskerud 132 150 

Telemark 93 75 

Troms og Finnmark 84 78 

Møre & Romsdal 78 78 

Nordland 69 63 

Agder 63 71 

Sogn & Fjordane 44 53 

Hedmark 87 84 

Oppland 47 62 

Uten tilknytning 14 37 

Totalt 2273 2538 

 

 

 

2.18 ØVRIG AKTIVITET 

 

2.18.1 DOMMERKONFERASEN FOR SMÅRÅSENE JANUAR 2019 

 

Hovedstyret inviterte søndag 13.januar 2019 til dommerkonferanse for smårasene i Letohallen. 

Foredragsholder: Frank Kane.  
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Planlegging og gjennomføring av denne konferansen viser at vi har en tilvekst av unge og dedikerte 

rase-entusiaster som har valgt field og irsk vannspaniel. Det tegner godt for fremtiden både når det 

gjelder disse rasene, men også for spanielmiljøet i Norge. Vi har fått tilbakemelding om at dette var 

en flott konferanse både når det gjelder innhold og gjennomføring.  Spanielrasene er populære blant 

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

en valp. 

 

 

 

 

2.18.2 DOGS4ALL 2019 

Til tross for hundesykdommen høsten 2019 ble det arrangert Dogs4All. Norsk Spaniel Klub hadde 

stand på rasetorget sammen med Norsk Retrieverklubb og Norsk Bassettklubb. Rasetorget på 

Dogs4All har vært en flott arena for profilering av rasene. Interessen for spanielrasene er stor og det 

er spesielt mange som ønsker seg en cocker spaniel eller en welsh springer spaniel. Vi håper at det 

reetableres et Dogs4All i Oslo-området når korona-pandemien er under kontroll. 

 

2.18.3 ORGANISASJONSKURS 2020 

Lørdag 11.januar 2020 inviterte hovedstyret til organisasjonskurs med tema samhandling i klubben. 

Målgruppe for samlingen var avdelingsstyrene i klubben. Foredragsholdere var Øystein Eikseth 

(tidligere org sjef i NKK), Hilde Engeland (daværende org.sjef i NKK) 0g vår egen ordfører Nils Storeng. 

Kurset var ett av tiltakene på tiltaksplanen for 2019/20 og handlet om god samhandling 

 

2.18.4 OPPDRETTERKONFERANSEN 2020 

Søndag 26.januar 2020 inviterte hovedstyret i samarbeid med Avls-og Sunnhetsutvalget til 

oppdretterkonferanse. Overskrift for konferansen var: Er avlsretningslinjene i tråd med klubbens mål 

om sunne og rasetypiske spaniels? Hvordan skaper vi et oppdrettermiljø som innbyr til åpenhet og 

ærlighet. Wenche Farstad ledet samlingen. I første økt hadde vi besøk av Nina Hansen, 

veterinærkonsulent i NKK. Nina satt blant annet fokus på forskjellen mellom avlsretningslinjer og 

avlsanbefalinger, og det ble tydeliggjort for oss at våre avlsretningslinjer bør endres til 

avlsanbefalinger. Nina utfordret oss både som klubb og oppdrettere og var opptatt av åpenhet og 

ærlighet er viktig for å nå felles mål. 

I andre økt hadde vi utfordret Kari Granaas Hansen, Trine Svartås, Wenche Farstad, Stig Arne 

Kjellevold og Bente Duckett til å innlede til samtale om sine raser. Egentlig var dette planlagt som 

gruppesamtaler, men på bakgrunn av deltakerantallet ble det gjennomført i plenum.  

Vi har fått tilbakemelding om at oppdretterkonferansen var vellykket og det etterspørres en 

oppfølger. 
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3. REGNSKAP 

3.1 REGNSKAP – RESULTAT, BALANSE og REVISJONSRAPPORT 
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Regnskap Årsregnskap Årsregnskap

NSK 2018 2019 2020 2019 2020

3100 Salgsinntekt 49 997      60 000       60 000        20 121,48     50 443,90     

3200 Medlemskontingent 623 490    625 000     625 000     695 730,00   764 890,00   

3900 Inntekt arrangement 41 194      70 000       70 000        85 952,00     31 033,00     

3901 Oppdretterkonferanse 12 000,00     

3902 Leverandørprovisjon 521,00          752,00          

3903 VIPPS Coronahjelp kraftfor 6 200,00       

3904 Klippekurs Hed/Op 19 500,00     

3911 Andel RS fra avdelingene 50 640      50 000       50 000        40 460,00     

3912 Annonseinntekter 9 100        20 000       20 000        5 600,00       8 450,00       

3913 Helseseminar

3940 Div inntekter

Sum inntekter 774 421    825 000     825 000     848 384,48   893 268,90   

Varekostnad:

4300 Varekjøp 7 898,32       9 432,50       

4390 Varelagerendring -5 282       5 000         5 000          147 876,00   

Sum varekostnad -5 282       5 000         5 000          7 898,32       157 308,50   

Lønnskostnad

5000 Honorarer 32 727      30 000       30 000        40 500,00     46 500,00     

Sum lønnskostnader 32 727      30 000       30 000        40 500,00     46 500,00     

Andre driftskostnader

6020 Avskriving immaterielle eiendeler 28 573      28 572       28 571,44     

6300 Leie lokaler 4 836        

6540 Inventar og utstyr 2 525        5 571,71       2 293,75       

6550 Driftsmateriale 174           4 321,75       3 547,25       

6705 Regnskapsførsel 125 001    50 000       25 000        68 209,13     

6706 Revisjon 5 791,48       

6781 Jaktkomite

6790 Juridisk bistand/Annen fremmed tjeneste 31 894      

6791 Webutvikling/drift, vedlikehold 15 741      10 000       10 000        13 009,00     

6794 Kontingent NKK Jakthunddivisjonen 4 034        4 000         4 000          

6800 Kontorrekvisista 618           88,80             138,00          

6850 Trykkerikostnader 176 127    175 000     175 000     170 593,68   172 410,00   

6860 Møter, kurs oppdatering 20 445      5 000         5 000          4 110,63       4 430,00       

6861 NSK Seminar 1 000        

6865 Dogs 4 All 6 510        6 000         6 000          

6866 NKK RS 6 868,00       

6880 EDB, databasevedl.hold og programvare

6900 Telefon 27 042      25 000       25 000        22 303,78     17 961,25     

6940 Porto 97 304      100 000     100 000     103 264,07   120 179,12   

7100 Bilgodtgjørelse 51 198      50 000       50 000        69 861,50     42 862,00     

7140 Reisekostnader 65 474      50 000       50 000        53 759,25     17 814,00     

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 2 312        

7320 Reklamekostnader 1 576        14 163,37     450,00          

7330 Støtte til Helse og Helseseminar 46 500,00     

7420 Gaver 3 882        4 000         4 000          3 725,00       1 425,00       

7440 Innløsning premiekort 31 183      35 000       35 000        17 955,00     24 520,00     

7500 Forsikringer 2 212        3 000         3 000          8 657,74       17 601,00     

7701 Oppdretterkonferanse 30 040,00     

7709 Coronahjelp hundefor 3 962,25       

7710 Representantskapet 83 917      75 000       75 000        66 388,08     5 686,00       

7760 Tillskudd til avdelinger 12 745      15 000       15 000        

7773 Trimmekurs Hed/Op 17 497,00     

7770 Bank og kortgebyr 4 201        5 000         5 000          4 852,92       3 518,65       

7775 Organisasjonskurs 15 454,50     

7776 Konferanser 655           120 000     65 000        118 173,23   

7779 Hovedutstillingen 33 184      70 000       70 000        75 920,89     42 359,66     

7790 Annen kostnad, fradrag/TAP på forring 2 955        2 000         2 000          2 102,00       18 088,00     

Sum andre driftskostnader 837 318    832 572     724 000     894 885,45   582 114,43   

8051 Renteinntekt bankinnskudd 2 627        3 000         3 000          3 512,08       2 550,67       

8060 Valutagevinst 22,73             

8150 Annen rentekostnad 4 715,35       

8160 Valutatap 17,93             

Årsresultat -87 715     -39 572      69 000        -91 382,41   105 181,29   

Overskudd (+) / Underksudd (-)

Budsjett
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BALANSE

1390 Fordring NSK Nordland 37 035,11     37 035,11     

1460 Innkjøpte varer for videresalg 177 429,00   71 433,00     

1500 Kundefordringer 123 199,43   70 382,75     

1570 Andre kortsiktige fordringer -12 300,00    

1574 Reiseforskudd Kari Knudsen 10 000,00     10 000,00     

1575 Forskudd Hund1 2015 5 000,00       

1576 Fast forskudd Silje Havstein Medlemsbutikk 1 000,00       1 000,00       

1743 Forskuddsbetalt forsikring 8 200,00       

1920 Bank driftskonto 7874.05.74980 1 355,00       16 629,93     

1921 Bank 7874.42.00821 302 481,02   606 788,06   

1922 Bank 7874.05.74999 0,01               0,01               

Sum eiendeler 665 699,57   800 968,86   

2050 Annen egenkapital -659 804,20 -764 985,49 

2400 Leverandørgjeld -5 897,00      -24 485,00    

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 1,63               1,63               

2990 Annen kortsiktig gjeld -11 500,00    

Sum Gjeld og egenkapital -665 699,57 -800 968,86 

Ullensaker, 31.12.2020 / 13.03.2021

Kari Knudsen Arild Stenbråten Vidar Sagmyr

(sign) (sign) (sign)

Eva Tønnesen Svein Clausen

(Sign) (sign)

31.12.2019 31.12.2020
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3.2 VURDERING AV DRIFTSÅRENE 2019 og 2020 

 

2019 og 2020 har vært to spesielle år. I 2019 fikk vi den alvorlige hundesykdommen og hunde-Norge 
var nedstengt i september og oktober. I 2020 kom korona-pandemien, fra mars og gjennom hele året 
var hundeaktivitetene veldig redusert To påfølgende kriseår ble for krevende for Norsk Kennel Klubs 
økonomi og det kom i mars 2020 melding om en mulig konkurs. Det var en svært krevende situasjon 
som skapte uro også i Norsk Spaniel Klub. Heldigvis roet situasjonen seg da det kom en formell 
lånesøknad fra Norsk Kennel Klubs hovedstyre til klubber og forbund. Norsk Spaniel Klub 
(Avdelingene og hovedstyret) ga en lånegaranti på til sammen 130 000 kr.  
 
Det ble på representantskapsmøtet i 2019 valgte et fullstendig styre. På grunn av korona-situasjonen 
ble det ikke gjennomført representantskapsmøte i 2020. Det medførte at leder, et styremedlem og et 
varamedlem ble sittende til representantskapsmøte i 2021. Et medlem valgt å fratre i henhold til 
valgperioden. Første varamedlem fikk da fast plass i hovedstyret. Leder har ivaretatt kontakten med 
avdelingene, hovedstyrets utvalg og komiteer samt poengberegnerne. Leder er ansvarlig redaktør for 
medlemsbladet Våre Spaniels. 
 
I 2019 var det et underskudd i regnskapet. Det skyldes i hovedsak høye kostander knyttet til 
regnskapsfører. Avtalen med Lierfoss Regnskap ble sagt opp fra medio 2019 og regnskapet føres nå 
av Svein Clausen. En utmerket løsning både når det gjelder kostnadsbesparelse og kvalitet på 
tjenesten. I 2020 viser regnskapet et betydelig overskudd og vi er igjen i ferd med å bygge opp 
egenkapitalen. 
 
Representantskapet vedtok i 2019 en todeling av Jaktanleggsprøven. Planen var at høsten 2019 
skulle brukes til uoffisielle prøver og at det nye prøvereglementet var på plass fra 01.01.2020. 
Ferdigstillelse av prøvereglementet er forsinket. Planen er at klubbens forslag til nytt reglement 
leveres Norsk Kennel Klub våren 2021 for godkjenning og nytt reglement på plass fra 01.01.2022. 
 
Medlemstallet er økende. 2019: 2273. 2020 2538. Fra 2018 er det en økning på nesten 400 
medlemmer. Det er svært positivt, spesielt tatt i betraktning at klubbens drift er basert på 
medlemskontingenten. Trolig har økningen sammenheng både med det rekordhøye 
registreringsantallet for 2020 og at avdelingene gjør en super jobb lokalt. Det kan ikke sies for ofte: 
Avdelingene med sine gode tillitsvalgte og frivillige er klubbens viktigste ressurs. Tillitsvalgte og 
frivillige må ivaretas og det er vesentlig at vi klarer å opprettholde et godt miljø hvor i står sammen 
om å ivareta alle spanielrasene i gruppe 8. 
 
Som sagt: Vår viktigste oppgave er å ivareta spanielrasene i gruppe 8. Det betyr at vi må passe godt 

på rasene våre og jobbe aktivt i forhold til å fremme gode holdninger både knyttet til generelt 

hundehold og avlsarbeid. Det er bekymringsfullt at den store etterspørselen etter spanielvalper 

medfører både smugling av valper fra utlandet og useriøs avl. Dette må vi imøtegå og snakke sant om 

hvilke konsekvenser det har.  

 
Norsk Spaniel Klubs hovedstyre er klar for å ta fått på utfordringene som står foran oss. 
 

Setskog 26.mars 2021 

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  

Hvilke krav skal vi stille til våre tillitsvalgte er et tema som drøftes også i Norsk Spaniel Klub. For å 
sikre at sentrale verv i klubben vår bekles av medlemmer med genuin interesse for våre raser forslår 
hovedstyret at kun medlemmer som eier en spaniel er valgbare til sentrale verv 
 

Lovendringsforslag fra HS – Paragraf 3-2 tillegg 3 ledd: 

«Kun medlemmer som er registrert i NKK som eiere av spaniels, eller har vært registrert som eiere 

siste 2 år, er valgbare til sentrale verv i Norsk Spaniel Klub.» 

 

4.2 TILTAKSPLAN FOR NORSK SPANIEL KLUB 

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN 2021 OG 2022 

 

1. ORGANISASJON 

COVID-19-tiltak 

En av hovedstyrets viktigste oppgaver vil være å bistå avdelingene i å «holde spanielklubben 

åpen» også i covid-19-tider.  

Det handler både om å  

- bidra med faktainformasjon/vurderinger i beslutningsprosesser mht klubbens arrangement  

- være oppdatert på mulige eksterne finansieringstiltak knyttet til økonomiske tap i 

forbindelse med cocvid19 

 

Norsk Kennel Klubs medlemsklubber pålegges nye oppgaver i forbindelse med terminfestede 

arrangement. 

Signaler fra Norsk Kennel Klub kan tyde på at flere oppgaver knyttet til dogweb/utstillinger og 

prøver overføres til klubbene. En viktig oppgave i den forbindelse er å sørge for at 

arrangører/avdelinger I Norsk Spaniel Klub har kunnskap og tekniske løsninger for å håndtere dette. 

 

2. INFORMASJON 

Å nå ut med informasjon om spaniels, seriøs avl og gode oppdretter er viktig i møte med dagens 

etterspørsel etter valper. 

Tiltakene er:  

Opprettholde Finn-annonser med info til valpekjøpere 

  Artikler på spaniels.org/facebook om spaniels/avl/oppdrett 
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  Aktiv profilering i forhold til media  

 

 

 

3. FAMILIEHUNDEN 

Absolutt de fleste spaniels er familiehunder og det sier seg selv at da er også hovedtyngden av 

våre medlemmer familiehund-eiere. 

Hva gjør vi for denne medlemsgruppen både med tanke på aktiviteter og innholdet i Våre 

Spaniels.? 

 

4. FOKUS PÅ SPANIELHELSE 

Sammen med avls-og sunnhetsutvalget identifisere hva som er de reelle helseutfordringene for 

rasene våre og vurdere aktuelle tiltak. 

Avlsanbefalingene er sak på Norsk Spaniel Klubs representantskap i 2022. i forkant bidra til en 

god og åpen prosess i klubben om avlsanbefalingene. 

 

5. UTSTILLING 

I samråd med utstillingskomiteen utrede morgendagens hovedutstilling.  

Hva er veien videre for hovedutstillngen?  Er ordning med rullering OK? Eller ønsker vi å gå 

tilbake til permanent lokalisering? 

 

Delta i planlegging og gjennomføring av Hovedutstillingen 

Arrangere utstilling i Hedmark/Oppland 

 

6. SPANIELJAKT 

Innføre todelt jaktanleggsprøve i henhold til RS-vedtak fra 2019 

Revisjon av prøvereglementet. Tidsplan: Norsk Spaniel Klubs s forslag til revidert prøvereglement 

oversendes Norsk Kennel Klub våren 2021 og forventes gjeldende fra 01.januar 2022. 

Gjennomføre dommerkonferanse for våre prøvedommere 

 

 

4.3 MEDLEMSKONTINGENT 

 

Hovedstyret foreslår uendrede kontingentsatser for 2022 
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5. BUDSJETT

Årsregnskap Årsregnskap

Budsjett 

forslag 
NSK 2019 2020 2021

3100 Salgsinntekt 20 121,48     50 443,90     60 000       

3200 Medlemskontingent 695 730,00   764 890,00   700 000    

3900 Inntekt arrangement 85 952,00     31 033,00     70 000       

3901 Oppdretterkonferanse 12 000,00     

3902 Leverandørprovisjon 521,00          752,00          

3903 VIPPS Coronahjelp kraftfor 6 200,00       

3904 Klippekurs Hed/Op 19 500,00     

3911 Andel RS fra avdelingene 40 460,00     

3912 Annonseinntekter 5 600,00       8 450,00       20 000       

3913 Helseseminar

3940 Div inntekter

Sum inntekter 848 384,48   893 268,90   850 000    

Varekostnad:

4300 Varekjøp 7 898,32       9 432,50       35 000       

4390 Varelagerendring 147 876,00   

Sum varekostnad 7 898,32       157 308,50   35 000       

Lønnskostnad

5000 Honorarer 40 500,00     46 500,00     46 500       

Sum lønnskostnader 40 500,00     46 500,00     46 500       

Andre driftskostnader

6020 Avskriving immaterielle eiendeler 28 571,44     

6300 Leie lokaler

6540 Inventar og utstyr 5 571,71       2 293,75       5 000         

6550 Driftsmateriale 4 321,75       3 547,25       5 000         

6705 Regnskapsførsel 68 209,13     

6706 Revisjon 5 791,48       7 500         

6781 Jaktkomite

6790 Juridisk bistand/Annen fremmed tjeneste

6791 Webutvikling/drift, vedlikehold 13 009,00     15 000       

6794 Kontingent NKK Jakthunddivisjonen 4 000         

6800 Kontorrekvisista 88,80             138,00          2 000         

6850 Trykkerikostnader 170 593,68   172 410,00   175 000    

6860 Møter, kurs oppdatering 4 110,63       4 430,00       5 000         

6861 NSK Seminar

6865 Dogs 4 All

6866 NKK RS 6 868,00       

6880 EDB, databasevedl.hold og programvare 2 000         

6900 Telefon 22 303,78     17 961,25     25 000       

6940 Porto 103 264,07   120 179,12   125 000    

7100 Bilgodtgjørelse 69 861,50     42 862,00     50 000       

7140 Reisekostnader 53 759,25     17 814,00     50 000       

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

7320 Reklamekostnader 14 163,37     450,00          2 000         

7330 Støtte til Helse og Helseseminar 46 500,00     

7420 Gaver 3 725,00       1 425,00       2 000         

7440 Innløsning premiekort 17 955,00     24 520,00     35 000       

7500 Forsikringer 8 657,74       17 601,00     18 000       

7701 Oppdretterkonferanse 30 040,00     

7709 Coronahjelp hundefor 3 962,25       

7710 Representantskapet 66 388,08     5 686,00       5 000         

7760 Tillskudd til avdelinger

7773 Trimmekurs Hed/Op 17 497,00     

7770 Bank og kortgebyr 4 852,92       3 518,65       5 000         

7775 Organisasjonskurs 15 454,50     

7776 Konferanser 118 173,23   150 000    

7779 Hovedutstillingen 75 920,89     42 359,66     70 000       

7790 Annen kostnad, fradrag/TAP på forring 2 102,00       18 088,00     50 000       

Sum andre driftskostnader 894 885,45   582 114,43   807 500    

8051 Renteinntekt bankinnskudd 3 512,08       2 550,67       2 500         

8060 Valutagevinst 22,73             

8150 Annen rentekostnad 4 715,35       2 500         

8160 Valutatap 17,93             

Årsresultat -91 382,41   105 181,29   -39 000     

Overskudd (+) / Underksudd (-)
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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 2021-2022  
 
TILLITSVERV  VALG 2021  Valg 2022  

Ordfører RS  Nils Storeng (2 år)  ipv  

Varaordfører RS  Rigmor Schau (1 år igjen)    

Leder HS  Kari Knutsen (1 år igjen)    

Nestleder HS  Svein Clausen (2 år)  ipv  

Styremedlem HS  Line Sørjoten (2 år)  ipv  

Styremedlem HS  Marthe Bleka(2 år)  ipv  

Styremedlem HS  Arild Stenbråten (1 år igjen)    

Varamedlem HS  Jan Erik Hansen  (1 år igjen)    

Varamedlem HS  Dina Arnevik (2 år)  ipv  

Valgkomite, leder  Nina Johnsrød (2 år)  ipv  

Valgkomite, medlem  Solveig Holth (1 år igjen)    

Valgkomite, medlem  Karl E. Berge (1 år igjen)    

Valgkomite, vara  Lise Tromsdal (2 år)  ipv  

Ordensutvalg, leder  Mona Klypen(2 år)  ipv  

Ordensutvalg, medlem  Laila Røneid  (1 år igjen)    

Ordensutvalg, medlem  Ingunn Ansok Fagervold (1 år igjen)    

  
Det har ikke kommet inn forslag til valgkomiteen. 

   
Mars 2021  

 
Valgkomite leder                  Valgkomite medlem                      Valgkomite medlem  
Nina Johnsrød                       Solveig Holth                                   Karl E. Berge   

 
Sign.            Sign.     Sign.   


