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        Samarbeidsutvalget, møte I 2018 

 

 

Referat fra Samarbeidsutvalget (SU) 

Gardermoen, 20.10.2018 

 

Totalt 22 personer deltok. 

Representanter fra følgende grupper deltok:  

• Styret: Stein Fauske (leder), Dagfrid Hokstad (nestleder), Janne Ekse (kasserer), Bjørg W. 

Andreassen (sekretær), Jon Jerre (styremedlem), samt Brit-Elin Flåten (varamedlem) 

• Avdelingene: Asker & Bærum (Ellen Jerre), Buskerud (Brit Pinderud), Hedmark (Mariell Nordli 

Kristiansen, Anita Bjørnestad Enget), Nord (Solveig Arbogh), Oslo & omegn (Frode Holland, 

Bjørg Møller), Rogaland (Mona Aksdal), Trøndelag (Kim-Are Næss Leistad), Vestfold (Trond 

Mikkelsen) og Østfold (Gro Solberg). 

• Komiteer: HAK (Anette Vabø-Andersen), Valpeformidling (Trine Lise Nystad) 

Utstillingskomiteen (Bente Risto Holmen), Valgkomiteen (Anne Gunn Hundhammer), 

Brukshundkomitéen (Tom Stenberg) 

Sak 1: Velkommen.  

Kort innledning fra leder, Stein Fauske, samt en del praktisk info vedr. dagens møte.  

 

Sak 2: Avdelings- og komitérunde 

Kort presentasjon av alle tilstedeværende, denne gangen uten videre informasjon om aktiviteter i de 

respektive avdelinger og komitéer.  

 

Sak 3. Rapport fra IWG-møtet ved Mia Caroline Sandøy. 

Mia har meldt frafall og vi har dermed ikke mer underlag og referat fra IWG møtet enn det som er 

tilgjengelig på nett. 

 

Sak 4. Avlskåring. 

Gro Solberg ga en kort forklaring på hva tanken er rundt dette med avlskåring. Avlskåring har vært 

gjennomført i klubben tidligere, men da bare som en engangshendelse på et SU møte. 

Vi har innhentet flere skjemaer som har vært i bruk i Norge, samt andre land og klubber, men det er 

nok mest hensiktsmessig å «skreddersy» vår egen, med de opplysningene vi anser som essensielle 
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for vår rase. Noen av disse skjemaene ble presentert for deltagerne, for å gi et innblikk i hvordan 

dette er brukt tidligere. 

Vi ser også for oss at slike kåringer foregår rundt om i avdelingene, med et kåringspanel på 3 

personer, bestående av en nordisk spesialdommer for rasen, en fra HAK og en erfaren oppdretter. 

 

 Sak 5. Informasjon fra HAK 

-  Aldersgrense på eksteriørpremiering 
Det vil fra d.d. bli gjort følgende endring under pkt. 6 i «retningslinjer for avl»  

«Avlsdyret må ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling».  

 

-  Innføring av obligatorisk valpeformidling av godkjente kull med avgift   til 

sunnhetsfondet. Dette gjelder de som ønsker å stå på oppdretterlisten. 

Kull som er i henhold til klubbens «retningslinjer for avl», samt NKKs etiske retningslinjer, skal stå på 

valpeformidlingslisten. 

Kull som ikke er i henhold til retningslinjene, fører til at oppdretter slettes fra oppdretterlisten. 

Oppdrettere som da har kull oppført på valpeformidlingslisten, må betale kr. 25,- pr. levende valp til 

Sunnhetsfondet. 

Dersom oppdrettere ikke forholder seg til klubbens retningslinjer for avl, eller NKKs etiske 

retningslinjer for avl, vil heller ikke kunne søke om økonomisk støtte til prøver/tester. 

Det må lages et system som gjør at flest mulig kull blir annonsert på valpelisten. Pr. i dag er kun 5 kull 

oppført på listen, selv om vi er alle klar over at tallet er høyere, men disse oppdretterne har ikke 

meldt inn kullet til HAK. 

Det må også lages en tekst for offentliggjøring av disse retningslinjene. 

HAK ønsker i tillegg å få informasjon om når paringer er foretatt, selv om tispa er tom. 

Det kom opp forslag om å oppdatere oppdretterlisten slik at oppdretterne først samles under fylker 

og deretter alfabetisk på kennelnavn.  

Dette ble vedtatt ved avstemning. 

-  Innføre HD Index som avlsverktøy 

HAK og NKK ønsker at vi skal gå over til HD-Index som avlsverktøy for Berner Sennenhund.  Det ble 

vist en film med Frode Lingaas, der han går igjennom hva vi oppnår ved bruk av HD røntgen og 

systemet vi har i dag, kontra HD røntgen med Index som verktøy. Hvilken metode gir oss 

opplysninger som gjør at vi kan finne de beste avlsdyra, noe han mener er HD-Index. 

HD-Index blir benyttet i Sverige og Danmark, men det er for tidlig å se gevinsten innen helse på dette 

ennå. GD har benyttet dette i Danmark over flere år og der sies det at de har oppnådd en stor 

helsegevinst. 

Norge har en av verdens beste resultat på HD, som ligger på rundt 20%. Vi er også det landet med 

det høyeste antall røntgede hunder.  
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Sak 6: Fullcertordningen. Diskusjon 

Her er det fremdeles flere meninger, flere er for fullcertordningen, mens like mange er imot. Det er 

nok litt geografisk avhengig, men også personlige meninger. 

Avdelingene må ta dette opp med sine medlemmer og dersom det kommer inn forslag om å søke 

dispensasjon fra fullcertordningen, må dette opp til avstemning på klubbens årsmøte. Jon legger ut 

info om dette på nettet 

En artikkel om dette er trykket i Berner’n nr. 3/18 

Avdelinger og komiteer har frist til 1. februar 2019 med å ta dette opp med sine medlemmer og 

komme med innspill. 

 

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

tidspunkt for rasespesialer.  

Vi var for en del år siden enige om at antall utstillinger for BS i løpet av et år, skulle ned. I et par år ble 

antallet redusert, men er nå oppe i 82 utstillinger dette året og 90 for 2019. Det må sees på 

geografisk nedslagsfelt i forhold til antall hunder/hundetetthet av egen rase. 

Må vi redusere? Det savnes en årsak til at vi evt. skal redusere antallet. 

Enstemmig enighet i salen om at egne utstillinger prioriteres. Vi sier nei til utstillinger som arrangeres 

samtidig med våre spesialer. Et unntak vil komme i 2019 der NBSK avd. Tromsøs Rasespesial er 

samme helgen som Jær-Utstillingen i Rogaland.  

 

Sak 8:  Skal avdelinger eller NBSKs UK bestille dommere til spesialer? 

Spørsmålet er sendt inn av et enkeltmedlem på bakgrunn av at denne mener det vil bli en uheldig 

situasjon mellom bestillende utstilleres forhold til dommere. SUs holdning er at vi som arrangører må 

kunne ha såpass tiltro til dommerens integritet og at denne dømmer hund og ikke handler/eier.  

I tillegg er det avdelingen som kjenner økonomien de har å rutte med, det er de som skal ha den 

videre kontakten med dommeren, det er også de som kan sjekke om dommer har/skal dømme i 

geografisk nærhet de siste/neste 12 måneder. 

Forsamlingen er enige om at avdelingene bestiller sine dommere selv. 

 

Sak 9:  Arrangement for Kløvmerkeprøver 
Det er kommet inn klage på at Gullmerket kun arrangeres på Pinsetreffet. Det kan på den tiden være 

varmt og noen mener det er uforsvarlig overfor hundene som deltar. Anbefalt øvre temperatur er 22 

grader. 

I tillegg er det noen som mener dette burde vært lagt til andre steder i landet også på grunn av store 

geografiske avstander. Bronse og sølvmerket kan arrangeres over hele landet, men gullmerket er i 

dag bestemt arrangert bare på pinsetreffet. 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

Ønsket er at gullmerket også kan arrangeres andre steder, slik at flere får anledning til å ta dette.  

Arrangement med kløvmerkeprøver er nytt i klubben og bør være åpent for justeringer. Tom tar alle 

innspill med seg tilbake til BK og jobber videre med disse og eventuelt foretar endringer fremover. 

Avdelingene må selv sjekke opp hva de har ønsker om og hvilken kapasitet de har til å arrangere 

kløvmerkeprøver, inkl. gullmerket. De må deretter melde dette inn til BK. 

Tom Stenberg kan i tillegg fortelle at BK har lagt mye arbeid ned i dette med kløvmerker i det siste. I 

tillegg har de også drevet litt med Rally, LP og AG. Videre har de også tenkt litt på dette med trekk, 

men det ligger nok litt frem i tid ennå. 

De er åpne for forslag fra medlemmer og ønsker både samarbeid og arrangement i avdelingene. 

 

Sak 10:  Medlemsfordeler v/Stein Fauske 

Vi har hatt en nedgang i antall medlemmer de siste årene. Kan medlemsfordeler være noe som i 

tillegg til aktiviteter gjøre klubben mer attraktiv og dermed knytte til oss flere medlemmer. 

I løpet av de siste månedene har vi gjort en avtale med Thon Hotels, som hvert enkelt medlem kan 

benytte seg av. Her er det snakk om en rabatt på inntil 21% for overnatting.  

Vi har også gjort en avtale med PetWorld, som er den største hundebutikken på nett. Kjøp over kr. 

500,- gir gratis frakt. Her får en variable prosenter på div. varer. Vi må finne en form for legitimasjon, 

som medlemmene kan legge fram ved sine kjøp. 

Anicura har under arbeid noe de kaller «Aniplan» som skal inneholde bl.a. vaksiner, kloklipp, resepter 

m.m. Dette vil ikke være klart før minst en måned frem i tid, men vi holder tråden og ser om dette er 

noe som kan være interessant for våre medlemmer.. 

Vi har også vært i kontakt med Evedensia, samt Nordea/Gjensidige. Her er forespørsler sendt og vi 

avventer svar fra dem. 

Har medlemmene flere forslag, tar selvfølgelig styret i mot disse med takk.  

 

Sak 11:  Eventuelt 

Banner/faner: Vi har mistet det vi hadde og trenger et nytt. I tillegg er det sendt spørsmål til 

avdelingene om dette er noe de også har behov for. Noe som evt. hovedklubben kan være med å 

sponse.  

Vi trenger også tips om hvor vi kan kjøpe disse fra, i forhold til holdbarhet og pris. 

Diplom på pinsetreffet for 10 års deltagelse. 

Det hersker uenighet om kriteriene for et slikt diplom. Det viser seg å være nødvendig med en 

gjennomgang av disse for å få de mer rettferdighet for alle. 

Avdelingsarrangement samme dag/helg. 

Det er ønskelig at enkeltavdelinger ikke kan lage arrangement på samme dag som en annen avdeling 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

har annonsert sitt arrangement. Dette gjelder selvfølgelig spesielt avdelingenes rasespesialer. Dette 

bør gjøres kjent på vår hjemmeside også gjennom å legge inn aktivitetene på avdelingens eller 

komiteens Aktivitetskalender 


