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Årsmeldingen for 2018 – 19 

 

Styret har i perioden 02.06.2018 – 08.06.2019 bestått av: 

Leder: Stein Fauske 
Nestleder: Dagfrid Hokstad 
Sekretær: Bjørg W. Andreassen 
Kasserer: Janne Ekse 
Styremedlem: Jon Jerre 
1. varamedlem: Gro Solberg 
2. varamedlem: Brit Elin Flåten (ba om permisjon fra 24.3.2019 inntil videre) 

Årsmeldingen er som tidligere hovedsakelig bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet 
2018 gjennom styrets arbeidsprogram 
 

Klubben hadde pr. 31.12.2018, 835 hovedmedlemmer, 75 husstandsmedlemmer og 2 
æresmedlemmer. I tillegg hadde vi 35 hovedmedlemmer som var vervet av oppdrettere eller 
klubben. Det gir totalt 947 medlemmer ved årsskiftet. Ved forrige årsskifte var antall medlemmer 
totalt på 941. 

Ivareta klubbens daglige virksomhet i henhold til lovverket.  

Styret har hatt 14 styremøter, hvorav 10 på Skype og 4 fysiske møte. Ett av disse var som en to-

dagers arbeidshelg der styret var samlet hos Gro Solberg lørdag og søndag i februar 2019. I tillegg er 

saker diskutert og/eller konkludert via telefon og e-post. 

30-års jubileet: Jubileet ble feiret ifbm. Pinsetreffet med forskjellige arrangement, dette ble omtalt i 

fjorårets årsmelding. Ut over høsten ble det arrangert ulike lokale markeringer. Disse fikk etter 

søknad støtte fra NBSK sentralt, på opptil kr. 3.000.  Styret ønsker å takke alle sammen for innsatsen 

de la ned i disse arrangementene.  

Det ble i tillegg produsert en egen jubileumsbok, med innhold fra klubbens første 30 år. Den ble lagt 

ut for salg tidlig på året og mange sikret seg et eksemplar av denne. Det er fremdeles flere 

eksemplarer tilgjengelig for de som ikke har skaffet seg denne ennå. 

Styret hadde et Skype møte med Helse- og Avlskomiteen (HAK )på høsten. Det legges opp til å holde 

et oppfølgende fysisk møte med HAK i nærmeste fremtid. 

Klubben fikk i 2018 en sponsoravtale med Petworld  som alle medlemmer kan benytte seg av privat. 

Annonse med informasjon om denne avtalen ble presentert i Berner’n nr. 4-2018. I tillegg er det 

inngått en avtale med Thon Hotels, en avtale som er knyttet opp til den allerede eksisterende avtalen 

NKK har med Thon Hotels. 

Økonomi: Økonomien i klubben er meget god, og resultatet for 2018 viser et overskudd på kr. 

11.378,- mot budsjettert underskudd på kr. 88.000,-. Utstillingskomiteens (UKs) overskudd i 

forbindelse med Leto-utstillingen ble avgjørende for et positivt 2018. Styret ser likevel at de faste 

kostnadene øker, og ønsker ikke at den daglige driften skal tære på oppsparte midler. NKK har bedt 

raseklubber om å utrede mva-plikten for de som har omsetning over kr. 140.000,- pr. år. Etter 

utredning, samt utdypende informasjon fra NKK våren 2019, ser styret at NBSK faller inn under mva-

plikten. Resultatet av dette vil høyst sannsynlig påvirke klubbens økonomi negativt.  
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I samarbeid med valgkomiteen og angjeldende komite ha kontinuerlig oppfølging av komiteer, slik 

at de har nok fungerende oppnevnte medlemmer. 

Det har heller ikke i år vært store endringer her, men som foregående år, er det Redaksjonskomiteen 

som sliter mest. Vi står pr. d. d. uten formell redaktør og komité, men var så heldig å få tidligere 

redaktører til å bistå – Tone A. Pettersen hjalp til med å lage Berner’n nr. 1-2019, og Stine Bøe hjalp 

til for nr. 2-2019. 

Brukshundkomitéen har i løpet av året hatt stor aktivitet innen kløvmerkeprøver, noe som dermed 

har blitt veldig populært i avdelingene og flere har arrangert slike prøver gjennom året. 

Hver komite har fått oppnevnt en kontaktperson i styret. 

Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge. 

Alle avdelinger arrangerer ulike aktiviteter og arrangement for å synliggjøre rasen vår. Klubben 

deltok også i raseparaden på Dogs4All, der vi ble vinnere på søndagen. 

Være representert på arrangement som NBSK arrangerer, om mulig. 

Stort sett har én eller flere representanter fra styret vært tilstede på de fleste arrangementer. Dog 

har dette ofte vært som deltakere, på lik linje som øvrige deltakere, mer enn som representanter fra 

styret. Styret erkjenner at det er rom for forbedring. 

Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelingene og kurs som 

arrangeres av andre.  

Det ble vinteren 2018 produsert en folder med informasjon om rasen og klubben vår. Denne er blitt 

brukt av oppdrettere og avdelinger. Informasjon om kurs og arrangement i regi av NBSK, avdelinger 

og komiteer, er også blitt lagt ut på FB og klubbens hjemmeside. 

Allsidighetsprisen 2018 

Denne ble for 2018 tildelt Man in the Mirror av Hiselfoss, til daglig kalt Mons. Eier er Marianne Hatløy  

(Beckstrøm), Lensvik, Trøndelag, og oppdretter er Gro Solberg.  

Utgivelse av Berner’n 

Det har dukket opp enkelte uforutsette forhold i forbindelse med trykk av bladet ved det nye 

trykkeriet, som har skapt enkelte problemer.  

Vi fikk et tilbud fra Land Trykkeri i 2017 der de kunne trykke «Jubileumsboka» vår til en gunstig pris, 

mot at de videre fikk trykke Berner’n fremover. Tilbudet var godt og vi valgte den gang å gå for dette 

og forlate BK-Trykkeri, som vi hadde brukt frem til da. Styret gjorde en evaluering vinteren 2019 

(vurderte bla. pris, service, kvalitet, responstid osv.) og besluttet å gå tilbake til BK-trykkeriet fra og 

med Berner’n nr. 1/2019. 

Videre måtte redaktøren trekke seg pga. privat jobbsituasjon. Styret takker Marie Reime Røthe for en 

utmerket jobb som redaktør de siste årene. Som en midlertidig løsning, inntil ny redaktør er på plass, 

har tidligere redaktør, Tone A. Pettersen akseptert å stå for utgivelsen av nr. 1/2019.  

SU møter 

SU-møtene ble avholdt 20. oktober 2018 og 23. mars 2019, begge som én-dags møter med god 

oppslutning og interessante temaer, der flere av disse vil bli jobbet videre med i 2019. Sakene på 

høstens møte omfattet for det meste retningslinjer for avl, fullcert ordningen, utstillinger og 

kløvmerkeprøver. Engasjementet var stort og la en god føring for videre arbeid.  
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Brukshund 

Brukshundkomiteens (BKs) arbeid har i tillegg til å ta seg av LP-stevne på pinsetreffet i stor grad vært 

fokusert på å videreføre arbeidet med kløvhundprøven, fellesturen om sommeren og 

brukshundsamlingen på Venabygdsfjellet. Nytt i 2018 var at NBSK avd. Nord inviterte komiteens 

leder til Sandnessjøen en helg for å holde kurs og foredrag. Komiteleder er også leder for 

Allsidighetsprisens jury. 

Kløvhundprøver 

Det ble avviklet i alt 11 kløvhundprøver av alle valører. I alt 38 hunder var meldt opp til prøve, hvorav 

37 fullførte og fikk merke. Vi avholdt gullmerkeprøve for første gang på pinsetreffet og de to 

påmeldte besto denne prøven med glans; Loritas Molly og Marit Johanne Hørte og NUCH Berner 

Tunet's Herman "Kompis" og Øystein Pettersen. 

Fellestur på Hardangervidda 

Fellesturen var som tradisjon for partallsår lagt til Hardangervidda. Rute og tidspunkt var valgt for å 

treffe på NRKs produksjon "Lars Monsen minutt for minutt". Turen startet på Fagerheim fjellstugu og 

gikk via Heinseter turisthytte og Rauhelleren turisthytte til Skaupa hvor følget tok båt tilbake til 

Halne. Fem personer og seks hunder deltok på turen, og alle kom vel hjem. 

Brukshundsamling på Venabygdsfjellet 

For andre år på rad ble det arrangert en ukes brukshundsamling på Bølisetra, Venabygdsfjellet. 

Gjennom flere dager sammen delte deltakerne erfaringer og kunnskap med hverandre gjennom 

sosialt samvær og praktiske tips. Det ble gjennomført turer og kløvhundprøve. Line Østerhagen fra 

Nordisk Hest- og hundeterapiskole på Brumunddal var invitert til å holde foredrag og workshop om 

forebygging av skader ved fysisk trening av hund. Det var ti deltakere på samlingen. En deltaker 

kjørte 1200 km fra Sverige for å ta sølvmerket for kløvhund etter å ha tatt bronsemerket på 

Torpomoen i pinsen. 

Kløv- og trekkhundseminar i Sandnessjøen 

Leder i brukshundkomiteen ble invitert til NBSK avd. Nord til å holde seminar og workshop i 

Sandnessjøen 28. - 30. september. 

Større utstillinger arrangert av NBSK sentralt i perioden (2018/19)  

Letohallen 27. – 28. april 2019. Her var det på vår dag 800 påmeldte hunder fordelt på ca. 130 raser. 

Som vanlig hadde vi god hjelp fra avdelingene og enkeltpersoner. Smilende og serviceinnstilte 

dugnadsfolk bidrar til en god stemning på utstillingen. Det ble laget en egen fotoreportasje fra 

denne, som ble lagt ut på Facebook.  
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Status for Satsningsområder for 2018 – 2019 

Arbeide for å øke medlemstallet i klubben. 

Folderen «Gratulerer som eier av Berner Sennenhund» ble laget vinteren 2018 der det bl.a. 

informeres om aktiviteter med rasen, samt selve klubben. Folderen ble trykket opp i 1000 

eksemplarer og er tilbudt oppdrettere. I tillegg ligger den tilgjengelig på hjemmesiden.  

 

Brukshundkomitéen har gjort et flott arbeid med å promotere og arrangere kløvmerkeprøver. De har 

også flere planer for bruksaktiviteter, som forhåpentlig vil bli synliggjort i løpet av 2019. 

Arbeide for å styrke rekruttering av yngre bernereiere til klubben, også til verv og komiteer. 

NBSK har oppfordret avdelingene til å inkludere flere fra «den yngre garde» i sitt lokale arbeid. For å 

hjelpe til med dette, ble det oppfordret til å invitere med yngre observatører til SU møtene i 2018, 

der hovedklubben dekket utgifter for dagpakke for disse. Da det er avdelingene som er nærmest 

hvert enkelt medlem, vil rekrutering av de yngre naturlig være en oppgave for disse. 

Heve kompetansen om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse bernereier, i samarbeid med HAK.  

To personer har deltatt på avlsrådskurs. Mia Caroline Sandøy representerte NBSK på IWGs møte i 

Amsterdam i august 2018. Ut over dette har det ikke vært mulig å gjennomføre ytterligere 

kompetansehevingsaktiviteter. Saken tas videre til neste periode.  

Utarbeide manglende instrukser og retningslinjer for de respektive komiteer, gjøres i tett 

samarbeid med aktuelle komiteer  

Forslag til «Instruks for valgkomiteen» og revidert «Fellesinstruks for komitéene» og «Instruks for 

SU» er utarbeidet og legges frem for godkjenning på årsmøtet. Retningslinjer for HAK, UK og BK er 

utarbeidet og godkjent av styret. 

Utarbeide manglende statutter for hederstegn, priser og mestvinnende 

Dette arbeidet er i gang, men det gjenstår fremdeles noe for å få alt på plass. 

Internasjonal dugnad – Skaffe informasjon om hvordan bernerklubber i utlandet driver sitt arbeid  

Styret har vært i kontakt med enkelte raseklubber for Berner Sennenhund, primært i de nordiske 

landene. Det gjenstår likevel en god del arbeid her. 

Tydeliggjøre praksis for kompensasjon ved dugnadsjobbing   

Arbeidet er så vidt påbegynt, men endelig konklusjon gjenstår. Oppgaven er overført til 

arbeidsprogram for 2019-20. 

Tettere kontakt med klubbens valgkomite 

Styret har hatt god kontakt med valgkomiteen det siste året, men alt kan selvfølgelig bli bedre, også 

dette. Valgkomiteen (VK) har i tillegg ytret ønske om å få innspill fra komitéene, for å høre om deres 

erfaringer/synspunkter. 


