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Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER 
I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB 

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad 

Generalforsamling 14. februar 2022 Kl. 1830. Adresse: Bøndenes hus, Kolbergveien 5, 1623 
Gressvik. 
 
Hvis de opprinnelige Koronarestriksjonene fortsetter etter 01 februar må vi ha påmelding til 
Generalforsamling, da vil det være først til mølla prinsippet som gjelder. 
Påmelding på SMS til Finn Åge Johannessen tlf 926 66 374 
 
 

Innhold: 

1. Dagsorden 

2. Årsberetninger 

3. Regnskap og budsjett 

4. Revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2022, og har vært medlem i 3 uker har 
stemmerett, og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.   
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1. Dagsorden 
1.1 Godkjenning av stemmeberettigede 

1.2 Godkjenning av innkallelsen 

1.3 Godkjenning av dagsorden 

1.4 Valg av tellekorps 2 stk. 

1.5 Valg av dirigent 

1.6 Valg av referent 

1.7 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

2. Årsberetning 
2.1 Styrets beretning 

2.2 Brukshund komiteens beretning 

2.3 Årsrapport fra avlskontakten 

Utdeles på møte. 

2.4 Beretning fra utstillingskomiteen 

3. Regnskap 
3.1 Styrets regnskap og foreløpig budsjett 

4. Revisors beretning 
4.1 Avstemming av kassabeholdningen 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

Styret  
Leder Ikke på valg 

Nestleder På valg, 2 år 

Sekretær På valg, 1 år 

Kasserer På valg, 2 år 

Styremedlem Ikke på valg 
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Varamedlem  På valg, 1 år 

Varamedlem  På valg, 1 år 

Revisor På valg, 2 år 

Vararevisor På valg, 1 år 

  

Leder valgkomite På valg, 2 år 

Medlem På valg, 2 år 

Medlem Ikke på valg 

Varamedlem På valg, 1 år 

  

Representanter til 
Representanskapsmøte 

2 stk + vara 

Delegater til NKK’s regionsmøte  

  

Komiteer og utvalg  

Leder utstillingskomiteen Oppnevnes av styret 

Brukshundansvarlig Oppnevnes av styret 

RIK ansvarlig Oppnevnes av styret 

Avlskontakt Oppnevnes av styret 

Web. Redaktør Oppnevnes av styret 

2 Beretninger  

2.1 Beretning fra Styret 2021  
2021 har vært nok et spesielt år for klubben. Koronapandemien har lagt 
begrensninger på tilbud og aktiviteter. Vi har jobbet aktivt med smittevern gjennom 
hele året. Det har vært et stort ansvar, med mange risikovurderinger før beslutning 
om et arrangement/ trening skulle gjennomføres eller ikke. 

Vi er en klubb som driver vår aktivitet etter frivillighetsprinsippet. Alt er basert på 
medlemmenes velvilje, mulighet og ønske om å bidra på sin fritid, noe som også til 
tider tar mye av vår fritid. 
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I avdelingen har vi en gruppe mennesker som driver klubben sammen, og fremmer 
denne på en fin måte; være seg dugnad, vedlikehold av banen, som instruktører, 
hjelpere på prøver eller i styrearbeid. Vi i styret er takknemlig for den jobben dere gjør 
for avdelingen, og retter en stor takk til dere, men vi har alltid plass til flere som vil 
bidra. 

Vi har et flott baneanlegg til trening og prøver på Lilleng Gård i Onsøy. I år har 
plassen som vanlig vært fin, slik at det har vært mulig å trene gjennom nesten hele 
vinteren, til tross for store nedbørsmengder på høsten.   

I 2021 ble det kun nødvendig vedlikehold av baneanlegget, men vi har planer for 
2022 om å ruste opp bane anlegget generelt, den lille banen nord for hovedbanen, 
klubbhuset, samt alminnelig vedlikehold. Dette vil kreve stor planlegging og en del 
dugnadsarbeid. Vi søkte i 2021 Studieforbundet Natur og Miljø Østfold om 
prosjektmidler til noe av dette, og ble tildelt kr 10 000,- Styret takker for tilskuddet.  

Stor takk til de som har hatt, og har ansvaret for baneanlegget, vi er evig takknemlig 
for den jobben dere legger ned. 

Avdelingens økonomi er god. I 2021 har vi et ganske stort overskudd til tross for at vi 
til tider har hatt liten aktivitet, noe av dette beror på at de kursene og 
prøvekategoriene vi har arrangert i løpet av året har samlet mange deltagere. 
Studieforbundet Natur og Miljø doblet tilskuddet for arrangerte kurs med 50% frem til 
august 2021, og tilskudd for tapte inntekter pga Korona nedstengning fra Lotteri og -
stiftelsestilsynets krisepakker for frivilligheten, samt momskompensasjon. Inntektene 
fra aktivitetsavgiften har økt med nesten 25% til tross at avgiften ble satt til kr 600,- 
per år. 

Aktivitetsavgiften vi innførte i 2014 har frem til nå, sørget for at vi har hatt midler 
avsatt til baneleie, det håper vi at vi også kan klare i fremtiden. Aktivitetsavgiften for 
2021 ble satt til kr 600,- pga lite organiserte treninger og få tilbud om kurs grunnet 
nedstengninger som følge av stort smittepress. Aktivitetsavgiften for 2022 er satt til kr 
700,- pr ekvipasje, som benytter banen og våre tilbud om trening. Avgiften for 
sporadiske treninger vil fortsatt være kr 50,-. 

Medlemstallet pr 31.12.2021 var 125 medlemmer. Det er små variasjoner i 
medlemstallet fra år til år, noe vi tolker som at vi har de rette aktivitetene som 
interesserer de fleste aktive medlemmene. I tillegg har vi rundt treningsplassen et flott 
turterreng, og mange muligheter for å drive med skogssport med hunden.  
Planleggingen for 2022 er allerede godt i gang, og vi håper at det kan bli tilnærmet 
normale tilstander for trening og kurs.  

Samarbeidet i styret har vært bra. Vi har ervervet oss ny kunnskap, gjennom de 
kursene vi har arrangert. Vi har studert forskjellige regelverk, og sist men ikke minst 
fått godt innblikk i Koronarestriksjoner og smittevernstiltak.  
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Det har i perioden blitt avholdt: 12 styremøter hvor 56 saker har blitt behandlet. 
Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Møtene er avholdt på Lilleng og på 
Teams. 

Styrets sammensetning i perioden 20.03.2021 – 14.02.2022 
Leder: Grethe Lindahl 
Nestleder: Helle Hansen 
Sekretær: Finn Åge Johannessen 
Styremedlem Cathrine Anderssen 
Kasserer: Lasse Harms 
Varamedlem: Atle Mathisen 
Varamedlem: Tonje Johannessen 

Brukshundansvarlig: Cathrine Anderssen 
RIK ansvarlig: Atle Mathisen 
Utstillingsansvarlig: Helle Hansen 
  
 
HS ærespris for 2021 tildeles: 
Beste utstillingshund langhår: BH-VT IAD IBGH1 Komsa’s Ibux. Eier Helle Hansen 

Beste hund IGP RIK: BH AD IPO2 SL3 FH2 IGP3 Amazing Zenta av Heldenhaft. 
Eier Anette Tobiassen. 
Gratulerer med flotte resultater og HS ærespris 2021 
 
Vi vil benytte anledningen til å gratulere NSchK med 100 års jubileet i 2022, og 
lykke til med arrangementene. 
 
 
Vi i styret takker for et trivelig år, i en flott avdeling, med stor aktivitet og fine 
resultater. Året har for oss vært krevende, interessant, og utfordrende, med mange 
gode diskusjoner på treningsplassen, og masse latter og positivitet.  
 
 

Fredrikstad den 30. januar 2021 
Norsk Schäferhund Klub avdeling Fredrikstad 
 
 

Grete Lindahl  Cathrine Anderssen  Helle Hansen 

 

Lasse Harms  Tonje Johannessen  Atle Mathisen 
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2.2 Beretning fra brukshund komitéen 
 Treninger, prøver og kurs 2021: 

Vi har faste treninger i ukedagene mandag til torsdag.  
Mandag: RIK – Lydighetstrening. Treningen er lagt opp som individuell trening, og 
prøverettet. Dette er egentrening hvor vi hjelper hverandre, til å utføre momenter eller 
som dommere når ekvipasjer ønsker å gå i par. Ekvipasjene har fått hjelp av 
instruktør ved behov. Det er en populær trening, med mange ekvipasjer hver 
mandag. 
Tirsdag: Lydighet og gruppe C. Formålet med denne treningen er å få unge/ uerfarne 
inn i IGP sporten, og få flere til start. Figuranter har vært, Lasse Harms og Atle 
Mathisen. Lasse trakk seg fra gruppen etter ferien pga flytting. Gruppen som helhet 
og spesielt figurantene fikk starthjelp av Terje Hammerseng, Thomas Lindahl og Roar 
Kjønstad. Gruppens progresjon skulle følges opp med 6 ukers mellomrom.  
Onsdag: RIK – lydighet og gruppe C med Thomas Lindahl. Gruppens formål, er å 
stille til start i IGP lokalprøver, og mesterskap. Thomas har i løpet av året hatt hjelp av 
Roar Kjønstad og Terje Hammerseng. 
Torsdag: Hverdagslydighet/miljøtrening som har vært åpen for alle raser, og passer 
for under i alle aldre. Det har vært populære treninger, med treninger på Lilleng og 
miljøtrening i form av turer i skog og mark, og i sentrum av Fredrikstad. Instruktører 
på treningene har på rundgang vært, Marianne Pedersen, Atle Mathisen, Cathrine 
Andersen, Grethe Lindahl, Helle Hansen og Terje Lindahl. Etter denne treningen har 
det vært åpent for egentrening, i form av lydighetstrening. 

LP treninger har i år også vært basert på egentrening før stevner, her har deltagerne 
fått hjelp av instruktør ved behov. 

Banen var i fjor flittig i bruk til egentrening når det ikke var aktivitet i regi av klubben. 

Dessverre hadde vi heller ikke i 2021 organisert sportrening, vi mangler jorder som 
egner seg til fellestrening, men vi håper vi kan få til i 2022. Sporjordene i Skjeberg har 
vi hatt kun til prøver. 
 
Treningene våre har hatt godt oppmøte, treningstilbudet har vært tilpasset ekvipasjer 
på alle nivåer, samt at det har vært rom for sosialt samvær på treningene når 
smittepresset har tillatt det.  
Vi takker alle instruktørene våre, og medlemmene som har møtt til trening for 
innsatsen. Håper vi ser dere alle i 2022, og at vi får delta på deres reise på veien til 
de målene dere har satt dere. 
 
Kurs: 
12-14 mars. Sporkurs med Terje Hammerseng som instruktør. Kurset hadde 8 
deltagere, og passet for nybegynnere og viderekommende. 
07 - 09 mai. Samling 3. Instruktørkurs trinn 1. 
18 – 20 juni. Samling 4 med eksamen. Instruktør trinn 1 
04 juli. - 26 september og 31 oktober. Lydighetskurs med Emma Gustafsson som 
instruktør. Kursene hadde 6 deltagere og var tilpasset den enkelte ekvipasje. 
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26 – 28. november RIK – grunnkurs med Terje Hammerseng som Instruktør. Kurset 
hadde 10 deltagere. 
Vi takker hyggelige, kunnskapsrike instruktører for inspirerende, interessante og 
lærerike kurs.  
 
Prøver/ Stevner 
I 2021 avholdt vi 3 terminfestede RIK - prøver og et LP – stevne. 
På alle RIK-prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, og til sammen 46 
ekvipasjer har stilt til start hos oss i 2021, noe vi er glade og stolte over.  
Vi vil rette en stor takk til figurant Thomas Lindahl, sporleggerene våre og de 
dommerne vi har benyttet på våre prøver i år; Terje Hammereng, Roar Kjønstad og 
Anders Ljungsten. De er alle booket for neste år. 
Dessverre har vi ikke hatt mange som har ønsket å trene, og konkurrere i LP. Vi har 
hatt en ekvipasje som trener med sin servicehund, med gode resultater. 
Tilbakemeldingene på arrangementene våre har vært meget gode, det gjør at det 
fortsatt er gøy å arrangere, all jobben til tross.  

Vi takker de av dere som har som har bidratt med sin kompetanse, noen med en 
hjelpende hånd, alltid blide og hyggelige, slik at arrangementene våre har kunnet 
gjennomføres, i en hyggelig tone og i fair Plays ånd. 

LP 
06. juni LP – stevne, kveldstevne med begrenset antall deltagere. Dommer Rune 
Bjerklund. Ringsekretær Finn Åge Johannessen, og skriver Grethe Lindahl. 
Sekretariat/ kiosk Cathrine Anderssen, Marianne Pedersen, og Terje Lindahl. 
Antall startende 20. 
Fra avdelingen stilte i Klasse 1. Veiviseren's Princess fører John Olsen, 
klassevinner. 
RIK -prøver 
 
12 – 13. juni. Dommer for BH/VT, IBGH og IGP 1 + 2 Terje Hammerseng.Dommer for 
IGP3 Roar Kjønstad. Figurant Thomas Lindahl. 
Antall startende 17. Fra avdelingen, deltok og besto 
BH/VT   
 Stig Avdal Fughita’s Ulric 
 Anne Winther Komsa’s Athena 
 Thomas Lindahl Fado av Heldenhaft 
   
IBGH1 Annette Lurud Emma av Heldenhaft 
 Kristin Løken Quinny von Eriksson 
IBGH2 Roger Hansen Fjellas Karah 
 Kristin Løken ChaBlis von Erikson 
   
IGP3 Steinar Eriksen Kustmarkens Itor 
 Anette Tobiassen Amazing Zenta av Heldenhaft 
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30 – 31 oktober. Dommer Anders Ljungsten. I FH1, IFH2 og IGPFH Sporansvarlig  
Terje Lindahl. Antall startende 6.  Fra avdelingen deltok og besto:       
I FH1   
 Anne Marit Traaholt Knertebo’s Tomboy Texas 
I FH2 Steinar Eriksen Lord Keano av Chamirox 
 Anette Tobiassen Amazing Zenta av Heldenhaft 
IGP FH Leif Heger Team Cayiras Maja 

20 – 21 november. Dommer BH/VT og IBGH Roar Kjønstad. Dommer SL og 
IGPTerjeHammerseng. Figurant Thomas Lindahl. Antall startende 23 
Fra avdelingens deltok og besto: 
BH/VT   
 Cathrine Anderssen  Gretzky av Heldenhaft 
 Lene M. Karlsen Astrid av Buerborgen 
 Charlotte Heisholdt Gaja av Garm Haus 
IBGH1   
 Mona Søderholm Komsa’s Aischa 
 Helle Hansen  Komsas Ibux 
SL1   
 Svetlana Sollin Lennox av Martes Foina 
 Kristin Løken Quinni von Erikson 
SL3 Anette Tobiassen Amazing Zenta 
IGP3   
 Cathrine Andersen Embla av Bergsprekken 
 Britt Haugen Cassy av Heldenhaft 
 Anne Gry Øyflaten Havrevingens Poppa 
 
 

 Mvh Brukshund ansvarlig 

 Cathrine Anderssen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10   

2.3 Beretning valpekontakten 
Først vil jeg begynne som enhver rapport fra valpekontakten begynner. Ønsker 
alle medlemmer i avd. Fredrikstad en Riktig godt nytt år. I løpet av 2021 ble det 3 
hjemmebesøk. Det ser ut som snitte på valpekull er stabilisert seg på rundt 3 til 5 
kull de siste åra i avd. Fredrikstad. Ser vi på listene på antall parringer gjort i 
2022 kan antall valpekull overstige fjorårets antall kull. Må også rekke en stor 
takk til de som tok imot meg 2021.Altid like moro og fasinerende, og se på alle de 
sjarmtrolla som flyr rundt. Har sagt det før og sier det igjen, og være 
valpekontakt i avd. Fredrikstad er en veldig takknemlig oppgave. Som kjent har 
jeg sittet som valpekontakt i mange år, og det har vært utrolig givende. Med dette 
ønsker jeg alle medlemmer ett Fremgangsrikt år.  

 MVH Rune Fredriksen.  
 

2.4 Beretning fra utstillingskomiteen 
Vi hadde vel alle trodd at i 2021 skulle alt være tilbake til normalen og vi skulle slippe 
å tenke på smitte osv, men den gang ei.  
Dessverre så resulterte covidrestriksjonene i at vi måtte avlyse 2 terminfestede 
utstillinger i 2021.  
Vi fikk heldigvis en åpning på sommeren og da kunne vi avholde en utstilling etter 
tysk mønster. Det ble kjørt noen runder med ringtrening før arrangementet. 
Utstillingen gikk av stabelen den 21.aug og dommer var Ilone Maria Søderholm, som 
også debuterte som dommer. Tilbakemeldinger fra utstillerne var veldig positiv. 
Ringsekretær var Berit Sandtrøen og skriver Mona Søderholm. 
Det var påmeldt 8 valper, 12 voksne og 1 langhår voksen.  
Vi avholdt også tysk og norsk kåring. Dommer der var Leif Belgen og figurant Thomas 
Lindahl. 
 
Resultat på avdelingens hunder: 
Sg 1 åpen klasse Fado av Heldenhaft 
Sg1 åpen klasse Fiie av Heldenhaft 
Sg 1 12-18 mnd Gretski av Heldenhaft 
 
Tysk Kåring – Livstid totalt 2 påmeldte. Begge bestått. 
Komsa’s Lana En  
Embla Citrin Av Bergsprekken  
 
Norsk Kåring (kun avdelingens hunder) totalt 5 påmeldte.  
Fado Av Heldenhaft NO32889/19  
Fiie Av Heldenhaft NO32900/19  
 
 
Norsk vinner 2021. Vi gratulerer avdelingens medlemmer som gjorde en meget god 
figur. 
Brukshundklasse tisper 
Dommer Joachim Stiegler 
V2 Cher von der Freiheit Westerholt, eier Mona Søderholm 
 
4-6 mnd hannhund normalhår 
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Dommer Svein Nilsen 
Vv4 Komsa’s Paco, eier Mona Søderholm  
 
Åpen klasse tisper 
Dommer Joakim Stiegler 
Sg5 Komsa’s Armani, eier Berit Sandtrøen 
 
Brukshundklasse hann langhår  
Dommer Leif Belgen 
V1 Dirty Harry Av Thorarinn, eier Frøydis Hammer Watne 
 
18-24 hann langhår 
Dommer Leif Belgen 
Sg.2 Komsa`s Ibux, eier Helle Hansen 
 
18-24mnd tisper langhår 
Dommer Joakim Stiegler 
Sg 3 Komsa`s Inca, eier Per Arne og Bente Arntzen 
 
12-18 tisper langhår 
Dommer Joakim Stiegler 
Sg3 Sobaka Severa Yoko Ono, eier Helle Hansen 
 
Oppdrettergruppe langhår nr 1 kennel Komsa med 4 hunder. 
Dommer Leif Belgen og Joakim Stiegler 
Høyeste vanskelighetsgrad 4 fedre og 4 mødre. 
 
Vi vil også benytte anledningen til å gratulere alle avdelingens medlemmer som har 
vært rundt i det ganske land og vist frem sine hunder til utmerkede resultater! 
Tusen takk til alle dere som stiller opp ved våre arrangement. Dere er gull verdt!  
 
Året har så langt ikke startet slik som vi håpte på. Januar utstillingen måtte dessverre 
avlyses, men vi krysser fingrer og tær for at resten av året skal bli smittefritt og at 
resterende arrangement kan gå som planlagt. 
 
Utstillingskomiteen. 
Helle Hansen og Mona Søderholm 
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3 Regnskap 
 3.1 Styrets regnskap for 2021 og forslag til budsjett for 2022 
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4 Revisors beretning 
4.1 Revisors beretning og avstemming av kassabeholdningen. 
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5 Innkomne forslag. 
 Ingen innkomne forslag. 

6 Valg 
Valgkomiteen har bestått av Leder Terje Lindahl, Cathrine Anderssen og Emma 
Gustafsson med Leif Heger som varamedlem.  

Valgkomiteen har ikke mottatt forslag på kandidater til valgene.  

På et tidspunkt har vi kommet i utakt med valget. §3-4-1 Avdelingsstyret velges for et 
tidsrom av 2 år, slik at første år er leder, sekretær og styremedlem, og annet år 
nestleder og kasserer på valg. Ved årets valg var nestleder og sekretær på valg for 2 
år, kassereren vår valgte å trekke seg etter 1 år, og kasserer skulle opprinnelig velges 
for 1 år som var resten av perioden. For å rette opp i dette slik at det blir ihht til§3-4-
1, vil årets valg bli som følger. 

Valgkomiteens innstilling: 

Nestleder:    Helle Hansen 2 år 

Sekretær: Finn Åge Johannessen 1 år 

Kasserer Marianne Pedersen 2 år 

Varamedlem: Tonje Johannessen 1 år 

Varamedlem: Stig Robert Avdal 1 år 

Revisor Mona Søderholm 2 år 

Vara revisor:   Gunnar Olsen 1 år 

Valgkomiteensleder: Terje Lindahl 2 år 

Medlem: Cathrine Anderssen 2 år 

Vara: Leif Heger 1 år 

Representanter 
representanter til 
representanskapskapsmøte: 

Grethe Lindahl 

 Helle Hansen  

 

Vararepresentanter: Mona Søderholm  

 Finn Åge Johannessen  
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