
Norsk Berner Sennenhundklubb 

SAKSLISTE 

Lørdag 20. oktober 
Thon Hotel Oslo Airport 

Lørdag kl. 10.00 – ca. kl. 17.00. 

Lunch kl. 13.00 – 14.00 

 

Sak 1: Velkommen, v/leder Stein Fauske 

Sak 2: Avdelings- og komitérunde, inkl. registrering 

Sak 3: Rapport fra IWG-møtet ved Mia Caroline Sandøy 
 Bernese Mountain Dog – International Working Group 

Sak 4: Avlskåring 
 Forslag som et alternativ til utstillingsresultat, eller et tillegg til, for godkjenning til å bli 

godkjent i avl.  

Sak 5: Informasjon fra HAK 

-  Aldersgrense på eksteriørpremiering 

-  Innføre HD Index som avlsverktøy 

-  Innføring av obligatorisk valpeformidling av godkjente kull med avgift   

til sunnhetsfondet. Dette gjelde de som ønsker å stå på oppdretterlista.  

Sak 6: Fullcertordningen. Diskusjon 
 1/1-2016, ble raseklubbene pålagt å innføre fullcertordningen for sine raser etter et vedtak 

på RS i 2015. På RS i 2017, ble det besluttet at klubber som ønsket å fravike fra denne 

ordningen, kunne søke om dispensasjon. Styret ønsker en diskusjon om dette, med en 

avstemning på klubbens årsmøte i 2019, og en evt. innføring fra 1/1 – 2020. 

Sak 7: Antall utstillinger i året for BS, samt spredning når det gjelder tidspunkt 

for rasespesialer.  

Sak 8:  Skal avdelinger eller NBSKs UK bestille dommere til spesialer? 
Saken er sendt inn fra et enkeltmedlem: 

For utstiller er det viktig å vite at valg av dommer er tatt på helt nøytralt grunnlag. I og med at 

de som sitter i avdelingenes styre også stiller sine hunder er det viktig for andre utstillere å vite 

at det ikke er noen nære bånd mellom arrangør og dommer. 

Så lenge NBSK har en utstillingskomite er det for meg naturlig at komiteen setter opp dommere 
for alle spesialer for hele året, og at avdelingene får tildelt dommer. 
 

Sak 9:  Arrangement for Kløvmerkeprøver 
Forslag sent inn fra avd. Trøndelag. Tid og sted? 

Sak 10:  Medlemsfordeler v/Stein Fauske 


