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Årsmelding for 2015/2016 
 
Styret har i perioden 19.04.2015 til 16.04.2016 bestått av: 
Leder:   Stine Bøe 
Nestleder:  Dagfrid Hokstad 
Sekretær:  Brit Gebhardt (ble etter eget ønske løst fra sitt verv 04.01.2016) 
Kasserer:  Ellinor Elvestad 
Styremedlem:  Håkon Kristiansen 
1. Varamedlem: Jon Jerre 
2. Varamedlem: Odd Harald Amundsen 
 
Årsmeldingen er bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet gjennom styrets 
arbeidsprogram. 
 
Klubben har i løpet av året hatt 1008 medlemmer. Per 31.12.2015 var det 975 medlemmer, 
fordelt på 899 hovedmedlemmer, 74 husstandsmedlemmer og to æresmedlemmer. Dette er en 
reduksjon på 45 medlemmer fra 2014, og fortsetter trenden vi har sett over flere år. Dette er 
ikke unikt for NBSK, men er likevel en trend vi ønsker i det minste å bremse. 
 
Ivareta klubbens daglige virksomhet, herunder sikre en god økonomisk styring av 
klubben 
Styret har fulgt opp driften av klubben mellom årsmøtene, og etter beste evne fulgt opp de 
oppgavene årsmøtet har pålagt styret. Det har i perioden vært avholdt to helgemøter i 
samarbeidsutvalget og 11 styremøter. Styremøtene har utelukkende vært avholdt via Skype, 
med unntak av et dagsmøte for at det nye styret skulle bli kjent med hverandre og legge 
langsiktige planer, samt styremøtene i forbindelse med SU. Styret hadde også et møte med 
avlsrådet i forbindelse med vinterens SU. I tillegg har epost vært benyttet der det har vært 
nødvendig med hasteavgjørelser innimellom møteplanen. 
 
Store deler av perioden har Effektkomiteen vært ubemannet da de innvalgte dessverre trakk 
seg. Dette har ført til merarbeid for styret, da det har vært vanskelig å finne noen til å overta 
det fulle ansvar for drift av komiteen. Også i styret har det tidvis vært sykdom og frafall, slik 
at det i perioder har vært lav kapasitet og i andre perioder overarbeidede styremedlemmer. 
 
Til tross for reduserte kontingentinntekter, er økonomien fortsatt sunn og under god kontroll, 
viser regnskapet for 2015. Det ble arrangert en ekstra rasespesial i forbindelse med European 
Dog Show, og styret var forberedt på at den utstillingen kunne gitt et underskudd, og har 
derfor søkt å ha et edruelig pengeforbruk ellers gjennom året. 
 
NBSK var representert ved Dagfrid Hokstad på NKKs representantskapsmøte i november 
2015. I tillegg var Stine Bøe til stede på dialogmøte med NKK i april 2015. 
 
Allsidighetsprisen 
Prisen deles ut på årsmøtet, sammen med øvrige mestvinnendepremier. 
 
Samarbeidsutvalgsmøter 
Under høstens SU ble det arrangert gruppearbeid for idémyldring og uformell evaluering av 
driften av NBSK og framtidig utvikling. Det kom en overveldende mengde gode innspill, som 
styret tar med seg i sitt videre arbeid.  
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Sunnhetsfondet har ligget brakk i en lengre periode, men er nå overtatt av avlsrådet. Rådet 
informerte om dette og annet sunnhetsarbeid som de gjør for rase og for klubb. 
 
Under vinterens SU ble flere saker fra høstens idémyldring og gruppediskusjoner hentet fram 
for å jobbes videre med, i tillegg til de faste årsmøtesakene. En rød tråd i sakslisten er ulike 
innfallsvinkler for å forbedre og styrke arbeidet som gjøres av tillitsvalgte i NBSK, og å legge 
til rette for et tettere samarbeid på tvers av oppdelinger. Særlig ønsker styret mer kontakt med 
avdelingene. Selv om styrets handlingsplan først og fremst retter seg mot en tidsbegrenset 
periode, er det også viktig å tenke langsiktig for å se at klubben styres i den retningen som er 
ønsket. Derfor er det lagt ned betydelig tid for å gi bruksarbeidet økt prioritet og synlighet 
videre i klubbens framtid. 
 
Pinsetreffet 
Pinsetreffet ble igjen arrangert på Torpomoen i Hallingdal. Det var 113 påmeldte hunder 
fordelt på eksteriør og lydighetskonkurranser, i tillegg til avls- og oppdretterklasser, samt den 
uoffisielle parklassen.  Dommer i eksteriør var Stephen Hourihan, Irland. Som 
lydighetsdommer var det et gledelig gjensyn med Stein Ole Nergaard, som også i løpet av 
helgen dømte bronsemerkeprøver og barn og hund-konkurransene.  
 
Nytt av året var demonstrasjon av «dragprov» (trekkhundarbeid), med inviterte gjester fra 
Svenska Sennenhundklubben. De holdt et foredrag over temaet før bedømmelsene i ringene 
begynte på lørdag, og hadde satt opp en bane som alle kunne få teste. Tre ekvipasjer forsøkte 
seg også på offisiell prøve, men besto dessverre ikke. Det var mange og gode 
tilbakemeldinger på dette initiativet, og styrker brukshundkomiteens ønske om å jobbe videre 
med dette. 
 
Lørdag kveld ble det tradisjonen tro arrangert grillfest, med meget godt oppmøte. Koselig var 
det også at enkelte valgte å bli på plassen til mandag, og dermed forlenget det sosiale tilsnittet 
for helga.  
 
Søndag ble det arrangert felles fjelltur. Været var ikke det beste, men stoppet ikke noen ivrige 
turgåere. 
 
For framtiden vil det bli innført restriksjoner på hvor utstillingstelt kan settes opp. Det er flere 
og flere som har telt, og det er en kanvasmur rundt hele ringen som gjør det praktisk vanskelig 
å komme fram, og som får pinsetreffet til å virke lite imøtekommende for nye gjester. 
 
Bistå avdelinger i deres arbeid med å skape aktivitet for medlemmene 
Styret har ikke fått henvendelser fra avdelingene om bistand. Styret har heller ikke gått aktivt 
ut med tilbud. 
 
I samarbeid med råd og komiteer; sette aktivitetsmål og bidra til å nå målene 
Avlsrådet og styret har samarbeidet med å avslutte RAS og sette ned nye retningslinjer for 
avl. De har også hatt et fellesmøte om videre satsning. 
Effektkomiteens medlemmer trakk seg en etter en, så den komiteen har blitt driftet av styret 
med noe hjelp fra to klubbmedlemmer. 
Som vanlig har styret og valgkomiteen tett kontakt når de har sin mest intense arbeidsperiode, 
særlig nå som klubben har et nytt lovverk og dermed skal opprette tillitsapparatet på en annen 
måte. 
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Redaktøren for Berner’n måtte dessverre trekke seg midt i perioden, og styret har forsøkt å 
avlaste interimredaktøren noe for å lette overgangsperioden. 
Representanter for brukshundkomiteen og styret har hatt et Skypemøte for å legge en ny og 
mer langsiktig strategi for deres arbeid. 
 
Arbeide for et godt samarbeidsklima i klubben 
Store deler av sakslisten på vinterens SU ga diskusjoner og konklusjoner som forhåpentligvis 
vil føre til bedre kommunikasjon og kontakt mellom styre og tillitsapparatet, men også på 
tvers av avdelingene. 
 
Være synlige i berner-Norge, og være representert på arrangement som klubbens 
avdelinger arrangerer 
Styremedlemmene har forsøkt å være til stede på flest mulig av avdelingenes spesialer, men 
vil vurdere om rasespesialene er den mest åpenbare arenaen for å treffe avdelingene. Styret 
har bidratt med rosett til eldste veteran.  
 
NBSK har som vanlig arrangert dobbelutstilling i Letohallen i samarbeid med Norsk 
Dobermann Klub. Vi hadde 833 påmeldte hunder fordelt på 117 raser på vår utstillingsdag, 
noe som setter store krav til både planlegging og gjennomføring. Utstillingskomiteen la ned et 
betydelig arbeid for at dette skulle bli et vellykket arrangement. De fikk som vanlig god hjelp 
fra mange av avdelingene og enkeltmedlemmer under selve gjennomføringen.  
 
NKK arrangerte European Dog Show over tre dager, og NBSK var representert med rasestand 
etter tradisjonell modell som under Dogs4All tidligere år. Det satte åpenbart større krav til 
mannskap når også en vanlig hverdag ble brukt til utstilling, og mye arbeid ble fordelt på få 
personer. Avdeling Oslo og omegn gjorde en kjempejobb med standen. Det var et bevisst valg 
å satse ressurser på en rasestand og å markedsføre rase og klubb, til tross for at vi arrangerte 
rasespesial samme helga, som låste fast en stor mengde tillitsvalgte. Det ble en intens og 
krevende helg, men vi kom ut av det med gode resultat takket være iherdig jobbing. 
 
I samarbeid med NKK; tilby medlemmene hundefaglig kunnskap 
I denne perioden har det ikke vært arrangert noe i samarbeid med NKK, men vi har formidlet 
informasjon om deres egne arrangement. 
Avlsrådet arrangerte seminar for oppdrettere og andre avlsinteresserte med gjesteforeleser 
Karen Overall. 
 
Satsningsområder for 2015-2016 
Sammen med klubbens tillitsvalgte, råd, komiteer og avdelinger: 
 
Avslutte arbeidet med rasespesifikk avlsstrategi (RAS), slik at et førsteutkast er 
godkjent av NKK i løpet av året. 
RAS ble avsluttet, men NBSK har foreløpig ikke mottatt noen tilbakemelding fra NKK. 
 
Følge opp mål fra RAS, deriblant vedta nye retningslinjer for avl. 
Etter en grundig innledende prosess, ble nye retningslinjer for avl behørig presentert og 
forklart på høstens samarbeidsutvalgsmøte, samt med en artikkel i klubbens medlemsblad og 
på nett. 
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Retningslinjene hadde virkning fra 01.11.2015, uten tilbakevirkende kraft. Det har trolig vært 
den mest demokratiske, men også en av de tyngste og mest langvarige prosessene som har 
vært i NBSKs historie. Retningslinjer for avl er alltid et tema som vekker engasjement, og det 
er umulig å komme fram til et sett som alle er enig i. Styret – i tråd med RAS’ intensjon – 
ønsker at retningslinjer for avl skal være et såpass dynamisk dokument at dette kan evalueres 
og revideres ved behov, men det er også viktig å ta seg tid til å se om endringene gir de 
ønskede virkningene først. 
 
Øvrige mål i RAS må det legges en strategi for i samarbeid mellom styret og avlsrådet. 
 
Styrke vår internasjonale deltagelse, blant annet ved å sende representant til 
helsesymposion og International Working Group-møte i Finland. 
Klubbens representant til International Working Group var forhindret fra å delta, og det var 
derfor vedtatt i styret å sende en vara i dennes sted. Avlsrådet viste stor interesse for å delta, 
og fikk dermed delegert muligheten til å reise på disse møtene. Det viste seg likevel ikke å 
være gjennomførbart, og dette ble oppdaget for sent til at noen i styret hadde mulighet til på 
kort varsel å representere NBSK. 
 
Vår finske søsterklubb feiret samtidig femtiårsjubileum, og NBSK sendte gave i anledning 
merkedagen, som den finske klubben ønsket å bruke som premie i BIS-ringen. 
 
Gjennom året har det vært noe aktivitet på IWG sin epostliste, hvor vår representant deltar, 
for å utveksle informasjon og spørsmål. Særlig erfaringer rundt bruken av pre-test for SH har 
vært et tema i epostsirkulasjonen. 
 
Arrangere rasespesial i forbindelse med European Dog Show, og gjennom dette knytte 
internasjonale kontakter. 
Utstillingen ble i styrets øyne en stor suksess, takket være langvarig og godt forberedende 
arbeid fra både utstillingskomiteen og andre engasjerte. Med 24 valper, 67 hannhunder og 83 
tisper fra 15 nasjoner – samt tilskuere fra enda flere land og kontinent - er dette den mest 
internasjonale begivenheten NBSK noensinne har dratt i land. Det ble en lang utstillingsdag, 
men med relativt optimalt vær, dyktige dommere og god stemning ringside. Utstillingsplassen 
ble delt med Norsk Sankt Bernhards Klubb, et samarbeid som ikke ga noen særlige 
utfordringer utover at de er en liten klubb som ikke kan stille med mannskap for parkering, 
catering og tilsvarende. Dette ga likevel minimalt med problem eller mer-arbeid for oss.  
 
Kvelden før arrangerte vi også en festmiddag på Sanngrund camping, med over 110 deltagere 
fra hele Europa. 
 
Det var mye jobb å dra i land denne spesialen i tillegg til alt annet som skal skje i løpet av 
året, men vi er stolt over hvordan vi fikk vist fram Norge og NBSK for våre utenlandske 
besøkende. Å møtes ansikt til ansikt er så verdifullt, og kan aldri erstattes av kontakt gjennom 
sosiale medier og andre internettkanaler. 
 
Utvikle strategi for hjemmesiden, holde siden levende og aktuell, men også oppdatere 
den med viktig historisk materiale som referat og oversikt over tidligere års prisvinnere. 
Strategi for nettsidene ble presentert på vinterens SU. 
Instruksjon i hvordan oppdatere nettstedet ble gitt på begge samarbeidsutvalgsmøtene 
arrangert i 2015, og vi ser at flere avdelinger og komiteer bruker sine undersider jevnlig. Det 
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har i perioden vært prioritert å være aktuell, men den historiske dokumentasjonsbiten må gis 
økt prioritet i tiden framover. Det mangler også fremdeles noe generell informasjon på siden. 
Tiden har dessverre ikke strukket til, kombinert med at en av de som skulle jobbe med å fylle 
siden med innhold hadde sin laptop inne til reparasjon mer enn den var hjemme til disposisjon 
i denne perioden. 
 
Fullføre arbeidet med en håndbok for tillitsvalgte i NBSK som supplement til NKKs 
organisasjonshåndbok. Denne håndboken skal være tilgjengelig på nettsiden vår 
På grunn av sykdom og frafall i styret har det ikke vært mulig å gjennomføre dette, men styret 
vil ta det igjen i løpet av 2016. 
 
Påbegynne forberedelsene av klubbens trettiårsjubileum i 2018. 
På høstens SU-møte var det gruppearbeid, og et av punktene var idémyldring over hvordan 
dette jubileet kan markeres, for å starte planleggingen med en ren inspirasjonsdugnad. 
Jubileet var også et tema på vinterens SU, og planleggingen vil bli mer konkretisert framover 
i neste styreperiode. 
 
Kartlegge relevante hundefaglige autorisasjoner blant klubbens tillitsvalgte og øvrige 
medlemmer på lokalt og nasjonalt nivå. 
 
Opprette frivillig register over interessant og nyttig kompetanse i medlemsmassen, for 
eksempel utdannelser og hobbyer som kan utgjøre temakvelder i avdelinger eller fylle 
potensielle verv. 
 
Vedrørende disse to punktene, så ble avdelingene kontaktet vinteren 2016, for å starte 
kartleggingen blant deres medlemmer. Målet er en oversikt på klubbens nettsted, med 
kontaktinformasjon til de som har sagt seg villig til å dele av sin kompetanse og sertifisering. 
Også nettstedet og Facebook ble benyttet for å komme i kontakt med medlemmer som har 
kompetanse som kan være av interesse for andre i NBSK. 
 
Styrke brukshundarbeidet med konkretisert strategiplan og økt budsjettpost om behov. 
Styret og brukshundkomiteen har hatt møte sammen for å igangsette en langsiktig strategi for 
tilbud og aktiviteter, med fokus på lavterskel og allsidighet i håp om å nå flest mulig av våre 
medlemmer. 
 
Nedsette en komité som utarbeider en informasjonsbrosjyre om klubbens og rasens 
historie og utvikling. 
Komité ble oppnevnt i mars, og arbeidet delegert videre til denne. 
 
 
Stine Bøe  Dagfrid Hokstad Ellinor Elvestad 
(sign.)   (sign.)   (sign.) 
 
Jon Jerre  Håkon Kristiansen Odd Harald Amundsen 
(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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Behandlet i Samarbeidsutvalgsmøtet 06.-07. februar 2016. 
 
Innstilling: 
Et enstemmig SU anbefaler overfor årsmøtet at årsmeldingen for 2015/2016 godkjennes. 


