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Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER 

I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB 

Generalforsamling 13. februar 2020 Kl. 1830 

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad 

 

Innhold: 

1. Dagsorden 

2. Årsberetninger 

3. Regnskap og budsjett 

4. Revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2020, og har vært medlem i 3 uker har 

stemmerett, og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.   
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2. Årsberetning 
2.1 Styrets beretning 

2.2 Brukshund komiteens beretning 
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2.4 Beretning fra utstillingskomiteen 
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4. Revisors beretning 
4.1 Avstemming av kassabeholdningen 

5. Innkomne forslag 
5.1 Medbestemmelsesrett for NSchK sine medlemmer, ved endringer av betydning for klubbens 

nasjonale mesterskap (NV/NM). 

5.2 Endring i retningslinjer for sentrale råd og utvalg i Norsk Schäferhund Klub. Kap. 1 

Hovedavlsråd (HAR). 

5.3 Tillegg til Lover for Norsk Schäferhund Klub. Kap. 3 Organisasjon. § 3.2 Møte og Stemmerett. 
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6. Valg 

6.1 Styret  

Leder Ikke på valg 

Nestleder På valg, 2 år 

Sekretær På valg, 2 år 

Kasserer Ikke på valg 

Styremedlem Ikke på valg 

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 
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2 Beretninger  

2.1 Beretning fra Styret 2019 
Nok et aktivt år er over. 2019 var et jubileumsår for Norsk Schäferhund klub avdeling 

Fredrikstad, som fylte ærverdige 70 år. Jubileet ble behørig feiret med en fin fest på Solhaug 

gård, med god mat, drikke, taler og dans. 

Å ha bestått i 70 år er i seg selv en bragd, våre forgjengere har ført oss opp og frem, hvor 

avd. Fredrikstad i alle år har satt sitt preg på Schäferhund Norge. Vi har hatt utstillere og 

brukshund folk i toppen som har satt oss på kartet. Så det hviler en stor bør på oss som skal 

føre klubben videre, med de utfordringene som er i dagens samfunn. 

Vi må ikke glemme at vi driver etter frivillighetsprinsippet. Alt er basert på medlemmenes 

velvilje, mulighet til å ønske om å jobbe gratis på sin fritid, noe som også til tider tar mye vår 

fritid. 

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 eller i styrearbeid. Vi i 

styret er takknemlig for den jobben dere gjør for avdelingen, men vi har alltid plass til flere 

som vil bidra. 

Vi har en flott trenigsplass på Lilleng Gård i Onsøy. I år har plassen vist seg fra sitt ypperste, 

og det har vært mulig å trene gjennom hele vinteren, til tross for ekstreme nedbørsmengder.  

Vi er ʺ Gjengenʺ, som har hatt og har ansvaret for baneanlegget evig takknemlig, for den 

jobben gode jobben dere har lagt ned. 

Vi har i 2019 også brukt en del midler på baneanlegget på Lilleng, men ikke like mye som i 

tidligere år. Det er fortsatt behov for utbedringer og vedlikehold. 

Samarbeidet i styret i 2019 har fungert meget godt, vi har hatt mange gode diskusjoner med 

både alvor og latter. 

I år som tidligere år har avdeling og medlemmer hatt stor aktivitet, vi har arrangert mange 

kurs hvor vi har benyttet både våre egne og eksterne instruktører, og kursene har vært 

fulltegnet før påmeldingsfristen har utløpt. 

I 2019 har vi også arrangert et LP stevne, to utstillinger, en etter tysk mønster og en offisiell. 

Vi har hatt både norske og tyske avlskåringer og fire RIK prøver. IGP/SL/UHP/BH-

VT/SPH/IGP FH samt IGBH2. Alle arrangementene er avholdt på treningsbanen vår på 

Lilleng og samlet mange deltagere og tilskuere. Tilbakemeldingene på arrangementene våre 

har vært meget gode, og det gjør at det fortsatt er gøy å arrangere, jobben til tross. 

Våre medlemmer har i 2019 også hevdet seg i toppen både når det gjelder utstilling, og 

bruks. Noe vi er ydmyke og stolte over. Det vises til de enkeltes beretninger. 
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Avdelingens økonomi er god, og vi har i 2019 hatt et lite overskudd. Medlemstallet pr 

31.12.2019 var 118 medlemmer. Det er små variasjoner i medlemsantallet fra år til år, noe vi 

tror kommer av at vi har de rette aktivitetene som fanger de fleste aktive medlemmer. 

Aktivitetsavgiften vi innførte i 2014 har frem til nå, sørget for at vi har hatt midler avsatt til 

baneleie, i år har innbetalingen av aktivitetsavgift vært mindre enn forventet, slik at vi må ta 

av driftsmidlene. 

I 2019 har vi reforhandlet leieavtalen for området for 5 nye år med opsjon på ytterligere 5 år, 

etter flere møter med Gårdeier landet vi på en leiepris for området, kr 25 000,- og ytterligere 

kr 1000,- pr år f.o.m 2020 til 2025.  

Generalforsamlingen 2019 ga oss fullmakt til å øke aktivitetsavgiften til kr 850,- pr år. Vi 

valgte en forsiktig økning av aktivitetsavgiften for 2019, som ble satt til kr 700,-. 

Aktivitetsavgiften 2020 vil bli kr 800,- pr ekvipasje, som benytter banen og våre tilbud om 

trening, avgiften for sporadiske treninger vil fortsatt være kr 50,- og vil i hovedsak være 

bygget på gjensidig tillitt. 

Vi ber våre medlemmer som benytter seg av banen og av våre treningstilbud om å innbetale 

aktivitetsavgiften. 

Til sist vil styret legge til at i 2019 har vi for oss hatt en trist sak, hvor NSchK Hovedstyrets 

leder ureglementert har tilegnet seg IPO1 tittel på sin hund, NKK har fjernet tittelen på 

hunden da prøven ikke er etter FCI regelverk eller ikke funnet sted. 

Flere avdelinger sendte gjennom sommeren mange oppfordringer til HS med om ønske om 

Ekstraordinært Representantskaps møte, for å fremme mistillit til HS og DU. Med 

begrunnelse: Hovedstyrets håndtering av saken og at Disiplinærutvalget har forsømt sin 

undersøkelsesplikt. 

23 september avholdt NSchK avd. Fredrikstad Ekstraordinær Generalforsamling, 21 

stemmeberettigede, Det ble stemt over: Mistillit kun til HS leder. Resultat avstemming: 4 

stemmer for, 17 nei. Mistillit til Hovedstyret: 14 ja, 5 nei, 2 blanke. Mistillit til 

Disiplinærutvalget: 16 ja, 4 nei, 1 blank. Se ellers referat fra Ekstraordinær Generalforsamling på vår 

hjemmeside. 

Det ble innkalt til Ekstraordinært Representantskapsmøte 5 oktober 2019 av HS med 

begrunnelse: Full gjennomgang av saken, angående HS leders hund, Team Cayiras påståtte 

fusk ved IPO1 prøve tatt utenfor Norge, er dette utført med viten og vilje. På EOR det lagt til 

en sak: Har vi tillit til leder? Etter godkjenning av stemmeberettigede var det 35 – 

stemmeberettigede til stede. Det ble full gjennomgang av saken, med mange spørsmål, 

konklusjonen fra HS leder: Uaktsomt ja, helt klart blitt lurt. På spørsmålet Har vi tillit til leder: 

Avstemming: Ja: 19 – Nei: 16 totalt 35 stemmer. Se ellers referat fra Ekstraordinært 

Representanskapsmøte på NSchK sin hjemmeside. 
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Styrets sammensetning i perioden 06.201902.2019 – 13.02.2020 

Leder: Grethe Lindahl 

Nestleder: Helle Hansen 

Sekretær: Finn Åge Johannessen 

Styremedlem Cathrine Anderssen 

Kasserer: Lasse Harms 

Varamedlem: Atle Mathisen 

Varamedlem: Anita Berge 

  

Revisor: Gunnar Lorang Dahl 

Vararevisor: Gunnar Olsen 

  

Valgkomiteen:  

 

Leder: Synøve Gillingsrud,  
Medlem: Terje Lindahl og Emma 
Gustafsson 

Vara til valgkomiteen: Leif Heger 

  

Brukshundansvarlig: Cathrine Anderssen 

RIK ansvarlig: Atle Mathisen 

Utstillingsansvarlig: Helle Hansen 

Avlskontakt: Rune Fredriksen 

Representantskapsmøte NschK: Leder: Grethe Lindahl 

 Nestleder: Helle Hansen 
      

Styremøter/medlemsmøter:  

Det har i perioden blitt avholdt: 11 styremøter hvor 63 saker har blitt behandlet.  
 Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Møtene er avholdt på Lilleng. 

Det har vært avholdt en Ekstraordinær Generalforsamling.  

Heder og ære. 

Denne gangen vil vi i Styret Norsk Schæferhundklub avd. Fredrikstad takke noen 

personer som gjennom mange år har betydd mye avdelingen. De har en utpreget 

klubbfølelse og er gode på å fremme vår kjære rase, Schäferhunden. Alle legger de 

ned en innsats som er ut over det som er vanlig. 

Finn Åge Johannessen. Finn Åge har siden 1972 vært medlem i NSchK avd. 

Fredrikstad, han har bidratt i styre og stell som styreleder, sekretær, kasserer og 

Brukshundansvarlig. Han har i alle år bidratt som instruktør, være seg LP, RIK, 

lydighet og sportreninger. Finn Åge stiller alltid opp og hjelper når det skal arrangeres 

kurs, rigge til stevner og utstillinger. Han er ringsekretær ved LP stevner, og i tidligere 

år gått ut spor før prøver. Finn Åge har vært aktivt med i Schäferhund klubben i 
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mange år og har en unik kunnskap om hunden og hundetrening. Han var aktivt med 

når banen ny bane skulle anlegges og er primus motor når det gjelder vedlikehold på 

banen vår på Lilleng. Finn Åge er alltid ved vår side på kjøreturer på vei til møter ol. 

Takk Finn Åge for at du alltid er der for oss. 

Thomas Lindahl. Thomas har vært medlem i NSchK avd. Fredrikstad som siden 

2009, han har vært medlem av styret som nestleder og Brukshundansvarlig, og 

minimum en gang i uken siden 2009; vært klubbens treningsfigurant, faste 

prøvefigurant samt figurant på alle våre kåringer. Thomas tar imot og figurerer for 

ekvipasjer som har meldt seg på til våre prøver og til NM/NV. Thomas er allsidig, og 

hjelper oss i tillegg å gå ut spor på våre prøver. Thomas har et utrolig nettverk rundt i 

Norge og Europa, som han villig benytter når klubben eller andre medlemmer ber om 

hjelp. Thomas er en dyktig hundetrener og figurant og deler villig sin kunnskap med 

oss andre og han har en egenskap som er verdifull; han ønsker alle skal lykkes i det 

de jobber mot. 

Thomas har i tillegg representert klubben som figurant ved flere IGP NM for 

Schäferhund og figurant på Mot og kamp på NV, NOM og FCI NM. Han har er 

kanskje den eneste norske figurant som har figurert på utenlandske mesterskap, 

Dansk Mesterskap FCI 2015. I klubben har han utdannet over 60 ekvipasjer til 

prøvestart i IGP 1 – 3, og trent frem ekvipasjer både til NM og VM, samtidig som han 

har trent og gått prøver med sin egen hund. Ved prøver har han figurert de klassene 

han selv ikke stilte i. Takk Thomas, vi setter umåtelig stor pris på den jobben du har 

gjort og gjør for klubb og medlemmer, mye av vår anseelse i RIK miljøet har vi fått på 

grunn av deg.  

Cathrine Anderssen. Cathrine har vært medlem siden 2011, i 2016 hadde hun sitt 

første styreverv som varamedlem til styret, hun har det siste året vært styremedlem 

og Brukshundansvarlig. Hun er primus motor for alle RIK lydighetstreningene, og hun 

er hjelpeinstruktør på våre faste hvedagslydtighetstreninger, bidrar til at kurs blir 

planlagt og gjennomført, i tillegg har hun de tre siste årene vært en av trenerduoen 

ved Ferdselsprøvekursene våre. Cathrine er en meget dyktig hundefører og 

instruktør, og hun deler sin kunnskap med alle oss andre, både på treninger og ellers 

når hun blir spurt. Hun hjelper til ved alle arrangement i klubben selv om hun selv er 

deltager. Takk Cathrine, vi setter stor pris på din iver og gjerning for klubb og 

medlemmer, og vi kan se lyst på fremtiden når vi har deg i våre rekker. 

Terje Lindahl. Terje var medlem fra 1981 – 1990 før han meldte seg ut for andre 

gjøremål. I 2008 meldte han seg inn igjen, han hadde sitt første styreverv i 2009 som 

Brukshundansvarlig. Han har vært nestleder, og fra 2013 som leder av klubben i hele 

4 år. Terje bidro sammen med Gunn Hansen til at vi fikk trenigsplass på Lilleng. Terje 

mistet ikke motet selv om plassen var et gjørmete jorde, men startet på med friskt 

mot. Det tok over 2 år før vi kunne starte treninger og holde arrangementer, denne 

tiden var Terje mer på Lilleng og jobbet enn han var hjemme. Samtidig fungert han 

også som instruktør i klubben, enten det har vært hverdagslydighet, LP, sportreninger 
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eller RIK lydighet. Terje har også de siste fem årene hatt ansvar for å gjennomføre og 

være instruktør på Ferdselsprøvekursene våre. Terje gir deg ærlig og rett frem 

tilbakemeldinger, men ingen er mer enn han glad når noen lykkes. Han er glad når 

han kan bidra til at de unge kommer frem og opp. Han er vår faste prøveleder ved alle 

RIK prøver, samt har ansvar for sporlegging, i tillegg går han også ut spor til prøver 

og mesterskap. Terje er for avdelingen gull verdt, takk for det du er for oss. 

HS ærespris 2019 tildeles: 

Beste utstillingshund langhår: N UCH S UCH AD BH IPOV IGP1 NV 2018 NV VA1 

Komsa’s Lana. Eier Helle Hansen. 

Beste utstillingshund normalpels: IPO1 NUCH Nord vinner 2014 Owinns 

Wanesca. Eier Mona Søderholm. 

HS ærespris i IGP RIK: AD BH IGP3 IGP FH Vaktas Etza, Eier Finn Åge 

Johannessen. 

 
 Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2019.  

 

Sluttord 

Vi i styret takker for et trivelig år, i en flott avdeling, med stor aktivitet og fine 

resultater. Året har vært et interessant, utfordrende og arbeidsomt med masse latter 

og glede. Vi har ervervet oss ny kunnskap, og opplevd at det faktisk har latt seg gjøre 

å samarbeide på tvers av avdelinger.  

Planleggingen for 2020 er allerede godt i gang, og vi håper at innsatsen, 

treningsiveren og de gode holdningene til medlemmene vil bli minst like gode i år.  

Det er også viktig å huske på at vi har forskjellige ambisjoner bland så mange aktive 

medlemmer, og at det er viktig å ha respekt for hverandres ambisjoner. Glede seg 

over andres suksess, og at vi så godt det lar seg gjøre, forsøker å hjelpe hverandre 

frem til de mål hver enkelt har satt seg. Vi må også aksepterer at noen ikke har noe 

spesielt mål, men bare synes det er gøy å trene. 
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Fredrikstad den 30. januar 2020 

Norsk Schäferhund Klub avdeling Fredrikstad 

 

Grethe Lindahl Helle Hansen  Finn Åge Johannessen  

 

Cathrine Anderssen  Lasse Harms  Atle Mathisen  Anita Berge 
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2.1 Beretning fra brukshund komitéen 

Brukshundansvarlig i 2019 har vært Cathrine Anderssen. Brukshundansvarlig har 

konsultert i løpet av året: Thomas Lindahl, Emma Gustavsson, og Terje Lindahl samt 

innkalt ressurs personer ved behov.  

Samtlige treninger og prøver har vi hatt på Lilleng. 

Trener teamet har bestått av: Terje Lindahl, Cathrine Anderssen og Thomas Lindahl. 

Thomas Lindahl, Terje Lindahl og Cathrine Anderssen, har vært sporleggere for 

klubben på prøver.  

Terje og Cathrine har denne våren og høsten gjennomført FP kurs. Kursene har gått 

over 8 ganger, med til sammen 8 deltagere.  

Vi har hatt 2 kurs i bitearbeid med Thomas og 1 med Mads Moselund. Emma har hatt 

3 RIK lydighetskurs, og Atle har hatt sporkurs. I tillegg har vi hatt 

figurantutviklingsseminar i regi av NSchK HBU med Mads og Thomas på Lilleng. 

Vi planlegger flere kurs i 2020, følg med på Facebook og hjemmesiden for 

oppdatering når det gjelder kursvirksomhet. 

Mandager har Cathrine hatt RIK - lydighetstrening, det har vært en populær trening, 

med mange ekvipasjer hver mandag, og de som har ønsket hjelp har fått det.  

Terje og Cathrine har hatt ansvar for torsdagstreningene, med 

hverdagslydighet/miljøtrening for unghund og valper. Det har vært populære 

treninger, i tillegg til å være på Lilleng har vi også hatt miljøtreningene i Sentrum og 

Gamlebyen, det er noe vi kommer til å fortsette med i 2020.   

LP treninger har vært nesten fraværende 2019, dette kan bero på at de hundene som 

i de siste årene har vært aktive har blitt for gamle, eller at aktive medlemmer har 

funnet andre steder å trene. Vi håper at interessen for LP vil ta seg opp igjen. 

Vi har i 2019 ikke hatt organisert spor treninger, noe vi håper å få til i 2020. Klubbens 

sporterreng for trening har også denne sesongen vært «under brua» på Østsiden og 

Vardeveien på Årum. Begge steder har vært begrenset, da de annethvert år pløyer 

opp og sår korn. Avdelingen har i tillegg til disse områdene fått låne sporjorder fra 

bønder i Onsøy og Skjeberg til prøver. 

Gruppe C-treninger har Thomas hatt hver tirsdag, og før prøver ekstratrening både for 

både egne medlemmer og de som har vært påmeldt til prøver hos oss eller NM.  

Vi har gjennom sesongen hatt godt oppmøte på treningene. Treningstilbudet har vært 

tilpasset ekvipasjer på alle nivåer, og det har også vært rom for sosial trening for 

hunder som trenger det. Fra sensommeren og fram til slutten av september ble det 

innført restriksjoner av Mattilsynet og NKK på ansamling av hunder, pga antatt 
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smittsom sykdom blant hunder med blodig oppkast/diare. Dette medførte at måtte vi 

avlyse fellestreninger i denne perioden. 

I vintersesongen 2019/2020 har avdelingen vært med på å arrangere Appelcup i 

samarbeid med de andre avdelingene på Østlandet. 

I 2019 ble det avholdt fire terminfestede RIK- prøver, og et LP stevne. På alle RIK-

prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, og til sammen 55 ekvipasjer har stilt til 

start hos oss i 2019, noe vi er glade over.  

Vi vil rette en stor takk til figurant Thomas Lindahl, sporleggerene våre og de 

dommerne vi har benyttet på våre prøver i år; Gunnar Olsen, Terje Hammereng og 

Anders Ljungsten. De er alle booket for neste år.  

RIK – stevner i regi av NSchK avd. Fredrikstad 2019 
BH 11.05. 10 påmeldt - 8 ekvipasjer stilte til 
start, dommer Terje Hammerseng 
Fra avdelingen deltok og besto:  
May Siri Gangestad m/Komsa’s Wera  

Lene Merete Torp m/Karmakollen’s Hailey  

Gunnar Olsen m/Irina av Solhella  
Lena Lintho m/Zita av Trinento 
Hege Cecilie Johannessen m// Falkøen’s Pia  
IGP 12.05. 12 påmeldt 12 startende, 
Dommer:Terje Hammereng 
Fra avdelingen deltok:  

IGP1 Helle Hansen m/Komsa’s Lana  Bestått 

IGP1 Steinar Jenssen m/Kustmarkens Itor Bestått 

IGP1 Lasse Harms m/Black Workers Jetson Bestått 

IGP1 Vanja Olsen m/Abardi Busra Bestått 

IGP3 Anita Berge m/Nibstrup Alupi Bestått - CERT 

IGP3 Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza Bestått - CERT 

  
SL 12.05. 2 påmeldt  2 startende, 
Dommer:Terje Hammereng 
Fra avdelingen deltok:  
SL1 Cathrine Anderssen m/Embla Citrin av 
Bergspreken Bestått 

SL2 Leif Heger m/Team Cayira’s Maja Bestått 

  
UHP(Sykkelprøve) 12.05. 4 startende. 
Dommer: Gunnar Olsen 
Fra avdelingen deltok:  

May Siri Gangestad m/Komsa’s Wera Bestått 

Lene Merete Torp m/Karmakollen’s Hailey Bestått 

Lena Lintho m/Zita av Trinento Bestått 
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BH 26.10. 11påmeldt 11 startende.  
Dommer Anders Ljungsten 
Fra avdelingen deltok:  

Lill Ann Topper m/Fjellas Goldi Bestått 

Roger Hansen m/Fjellas Karah Bestått 

Laila Isaksen m/ Komsa’s Zamba Bestått 

Rune Gundersen m/ Team Cayiras Qaiser Bestått 

Henriette Brenna m/Alfred Bestått 

Toril Vik m/ Magneslia’s Delta Force Bestått 

Øyvind Thorvaldsen m/ Ulvehiets Doffen Bestått 
Marianne Pedersen m/Yapyards The Wall Street 
Shuffle Bestått 

  
SL 27.10. 2 påmeldt 2 til start,  
Dommer Anders Ljungsten  
Fra avdelingen deltok:  

SL3 Leif Heger m/Team Cayiras Maja                                                      Bestått 

  
IGBH2 27.10. 2 påmeldt 2 til start,  
Dommer Anders Ljungsten  
Ingen fra avdelingen deltok.  

  
IGP 27.10. 9 påmeldt 7 til start,  
Dommer Anders Ljungsten. 
Fra avdelingen deltok og besto:  

IGP1 Kristine Bjørnå Vinje m/Nanduhrias Nessa Bestått 

IGP2Steinar Jenssen m/Kustmarkens Itor Bestått 
IGP2 Cathrine Anderssen m/Embla Citrin av 
Bergsprekken Bestått 

IGP3 Atle Mathisen m/Vaktas Erax Bestått 

  
SPH1 02.11. 3 påmeldt 3 til start,  
Dommer Terje Hammerseng. 
Fra avdelingen deltok:  
SPH1 Cathrine Anderssen m/Embla Citrin av 
Bergsprekken Bestått 

SPH1 Leif Heger m/Team Cayiras Maja                                                      Bestått 

SPH1 Anita Berge m/Nibstrup ALupi Bestått 

  
IGP FH 02-3.11. 4 påmeldt 4 til start,  
Dommer Terje Hammerseng. 
Fra avdelingen deltok:  

Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza Bestått - Cert 
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Gratulerer til dere alle. 

For neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane, 
Aktiviteter 2020. 

Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for treningstilbud og eventuelt endringer i 
treningstider/steder. 

Avdelingens medlemmer deltagelse på NM IPO FH for Schæfer 2020: 

 Nr. 2 Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza - Cert 

 Nr. 3 Roar Gjermundsen m. Bjørnulvs Queen Kelly 

Gratulerer til alle våre medlemmer som har deltatt på mesterskap og bestått 
sine prøver i 2019. 

Mvh Brukshund ansvarlig 

2.2 Beretning valpekontakten 

 

Først vil jeg begynne med å ønske alle medlemmer ett Riktig godt Nytt år, og håper 

at det nye året brinker nye fremganger for både bruks og utstillings folket. Det ble 3 

hjemmebesøk i 2019, og det er det samme som 2018.Det har gått ned litt ifra 2017 

da det ble 6 besøk. Om det ikke blir produsert så mange valpekull i regi av 

Fredrikstad Schæferhund klub, så kan vi i hvert fall skryte av en utrolig kvalitet som 

kommer i fra klubbens oppdrettere. Det har vært litt uklart om hvor papirer skulle 

sendes inn, men alt er sent inn ifra valpekontaktens side, så får vi håpe at alt er 

registrert hos de rette vedkommende. Det hadde vært fint om noen kunne kontakte 

meg om valpekull som jeg ikke klarer å registrere, fordi de ikke blir meldt inn. Men til 

slutt som tidligere år må jeg si at jeg blir utrolig godt tatt imot som valpekontakt, så 

en stor takke til alle som tok imot meg i 2019. 

MVH Valpekontakten 
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2.3 Beretning fra utstillingskomiteen 

Vi arrangerte årets første utstilling etter tysk mønster 19.januar 2019 med 54 

påmeldte, derav 18 valper og 9 langhår. Dommer var Svein Nilsen som hadde sin 

dommerdebut her hos oss. Skriver var Lill Karlsen.                                                                                                                                                                       

I forkant av utstillingen kjørte vi ett par treningssamlinger med godt oppmøte. Vi sier 

oss fornøyd med antall påmeldte og gleder oss over de positive tilbakemeldingene 

fra alle deltagerne. I tillegg hadde vi avlskåringer med Leif Belgen som dommer.                                                                  

Avdelingens medlemmer fikk følgende resultater: 

Team Cayiras Qaiser   SG2 

Komsa`s LeSwag    V2 

Kustmarkens Itor    0  

Embla Citrin av Bergsprekken  G2 

Owinns Wanesca    V1 Veteranklasse 

Langhår: 

Komsa`s Zamba    ML1 

Komsa`s Wargas    SG1 

Dirty Harry av Thorarinn   V1  

Komsa`s Wera    SG2 

Komsa`s Pippi    V1 

Komsa`s Yarissa   V1 Veteranklasse 

Oppdrettergruppe: Kennel Komsa med HP. 

Avlskåring antall deltagere 5 stk, fra avdelingen: 

Embla Citrin av Bergsprekken eier Cathrine A. Anderssen. 

Lennox av Martes Foina eier Svetlana Sollien. 

 

Neste utstilling som var offisiell, arrangerte vi 18.mai 2019 med Ulla Søgaard Hansen 

fra Danmark som dommer. Skriver var også her Lill Karlsen. Også denne gang kjørte 

vi ett par treninger på banen i forkant med godt oppmøte. Påmeldte til denne 

utstillingen var 30 hunder, derav 5 valper og 7 langhår.  Vi arrangerte også avlskåring 

med Leif Belgen som dommer. Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig gode, 

noe som gleder oss arrangører. 

Avdelingens medlemmer fikk følgende resultater: 

Komsa`s Zamba   G 

Komsa`s Wera    exc 1 auk. 

Komsa`s Lana èn    1 Chkk ck BIR 

Komsa`s Wanando   1.Bhk cert BIM 

Oppdrettergruppe: kennel Komsa med HP. 

Avlskåring antall 3 stk, fra avdelingen: 

Norsk avlskåring;Team Cayiras Qaiser eier Rune Gundersen. 

Tysk kåring antall deltagere 2 stk, begge dra avdelingen vår: 

IGP1 SL1 BH AD Embla Citrin av Bergsprekken, eier Cathrine A. Anderssen. 

IPOV IGP1 BH AD NUCH SUCH NSV Norsk Vinner NKK VA Komsa`s Lana Èn, eier 

Helle Hansen. 
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Den 7. juli 2019 arrangerte vi tysk og norsk avlskåring. Dommer Leif Belgen. 3 

påmeldte på tysk kåring. 2 møtt, begge fra avdelingen: 

Rekåring/Livstidskåring: IGP1 AD BH Ajenta av Heldenhaft eier Emma 

Gustavsson. 

1gangskåring IGP! AD BH Abardi Busra eier Vanja Olsen. 

Norsk kåring, 2 deltagere, ingen fra avdelingen. 

 

Norsk Vinner 2019. Bra deltagelse fra avdelingen vår med kjempebra resultater. 

Følgende hunder og medlemmer gjorde det bra: 

ML 4 9-12 mnd Komsa`s Aischa eier Mona Søderholm 

ML 1 9-12 mnd Komsa`s Aqva (langhår)eier Simen Røsnæs 

SG1 åpen klasse Team Cayiras Qaiser eier Rune Gundersen 

V2 brukshundklasse Komsa`s LeSwag eier Leif Aril Larsen 

SG 2 18-24 Komsa`s Wargas (langhår)eier Svein Harang 

SG 3 18-24 Komsa`s Wanando (langhår) eier Helle Hansen 

SG 3 18-24 Komsa`s Wera eier Siv Gangestad 

V1 brukshundklasse Komsa`s Lana Èn (langhår)eier Helle Hansen 

V2 brukshundklasse Komsa`s Pippi (langhår)eier Laila Isaksen 

VA1 brukshundklasse Rustøls Esta eier Martin Friis 

V1 Veteranklasse Komsa`s Yarissa (langhår)eier Laila Isaksen 

V1 veteranklasse Owinns Wanesca (langhår)eier Mona Søderholm 

Oppdretterklasse langhår nr 1 kennel Komsa, innehavere Mona Søderholm og Karl 

Otto Ojala. 

Oppdretterklasse normalhår nr 3 kennel Komsa, innehavere Mona Søderholm og Karl 

Otto Ojala. 

 

Svensk Vinner 2019. Kun 3 hunder fra vår avdeling som deltok, og det til 

bravur! 

VA1 Komsa`s Lana Èn eier Helle Hansen. 

SG1 Team Cayiras Qaiser (24-36 mnd) Eier Rune Gundersen. 

SG2 Komsa`s Wanando eier Helle Hansen. 

Norsk Schäferhund Klub avd Fredrikstad er en aktiv avdeling på mange fronter. Stort 

sett ligger hundene tilhørende avdelingen i teten på utstillinger både i inn- og utland. 

Vi skal være stolte av det! Det er vi i utstillingskomiteen veldig stolte av, og håper på 

noe lignende resultater i 2020! 

Tusen takk alle som har deltatt! 

 

Mvh utstillingskomiteen 

Helle Hansen og Mona Søderholm. 
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3 Regnskap 
 3.1 Styrets regnskap for 2019 og forslag til budsjett for 2020 
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2019 2019 2020 2019 2019 2020

Inntekter Budsjett Budsjett Utgifter Budsjett Budsjett

Prøver 18 450,00       20 000,00       20 000,00       18 539,00    20 000,00    20 000,00    

Kurs 61 160,00       30 000,00       60 000,00       36 805,00    29 000,00    35 000,00    

Studieforbundet 16 400,00       20 000,00       15 000,00       

Medlemskontigent/innbetalinger fra NKK 20 870,00       20 000,00       20 000,00       

Aktivitetsavgift 20 792,00       25 000,00       20 000,00       

Utstilling/LP/Appelcup/Kiosk 34 750,00       50 000,00       35 000,00       24 207,00    27 000,00    27 000,00    

Norsk tipping 13 080,00       13 000,00       13 000,00       

Dugnad 2 000,00         

Renter 415,00            1 000,00         450,00            1 184,00      

Kiosk

Drift 16 818,00    30 000,00    30 000,00    

Baneleie 25 000,00    25 000,00    26 000,00    

Gavekort 4 000,00      4 000,00      4 000,00      

Premier 8 955,00      10 000,00    10 000,00    

NSCH klubb 15 342,00    15 000,00    15 000,00    

Møtelokale 1 500,00      3 000,00      3 000,00      

70 årsjubilet 4 250,00         9 115,00      

Total 192 167,00     179 000,00     183 450,00     161 465,00  163 000,00  170 000,00  

Aktiva. 31.12.2019

Gressklipper 16 402,50       

IPO telt Gappay 7 493,32         

Redskapsbod 8 502,97         

Lamper LED 19 129,45       

Toalett 1 771,47         

Kantklipper 3 588,14         

Fryseboks 2 037,56         

Total Aktiva 58 925,41       

Driftsmidler 31.12.2019

Brukskonto: 6105.06.32880 86 745,03       

Sparekonto: 6105.09.71820 43 069,73       

Kasse 4 026,00         

Driftsmidler 31.12.2019 133 840,76     

Driftsresultat 2019 31.12.2019

Sum midler 2018 103 138,32     

Sum midler 2019 133 840,76     

Sum 30 702,44       

Avskrivning 2019 10% 13 822,10       

Resultat 16 880,34       
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4 Revisors beretning 
4.1 Revisors beretning 
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5 Innkomne forslag. 
Ingen innkomne forslag fra medlemmer. 

Styret fremmer forslag til endringer via Generalforsamlingen til Representantskapsmøte 

NSchK. 

5.1 

Viktige endringer /avgjørelser i forkant av Nasjonale mesterskap (NV og NM) skal taes opp 

på Representantskapsmøte alternativt ut på høring blant medlemmene, før endringer kan tre 

i kraft.  

Begrunnelse:  

Medlemmene får uttalt seg, for å skape eierforhold, og samarbeid på tvers av 

avdelinger/interesser og få frem konsekvenser av eventuelle endringer som skal/ikke 

gjennomføres. 

Utvise respekt, skape trygghet, forutsigbarhet for utøvere, figuranter og dommere, slik at de 

vet hva de trener mot og eventuelt forbereder seg til, og at de lover og regler som gjelder 

følges i det året fra Rep møte – rep møte/alternativt fra høring til evaluering fra utøverne 

(Utstilling/Bruks). 

 

5.2 Retningslinjer for sentrale råd og utvalg i Norsk Schäferhund Klub. 

Kapitel 1 Hovedavlsråd (HAR). 

HAR gjenopprettes til sin opprinnelige form. 

Begrunnelse: 

Det ble ikke foretatt Lovendring ved Representantskapsmøte 06.04.2019. Henviser til NSchK 

Lovverk. Et Hoved avlsråd må ha tillitsvalgte med fagkompetanse på Schäferhundens 

kynologi og mentalitet. 

5.3 Tillegg til lover for Norsk Schæferhundklub.  

§ 3.2 Møte og stemmerett. Møte og stemmerett i Representantskapet har:  

Strekpunkt 6. Opprinnelig tekst:  

- Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre 

valgte avdelingsrepresentanter. 

Tillegg til eksisterende tekst: Avdelingen må skriftlig sende sin fullmakt innen møte start, 

og fullmakten kan ikke endres.  
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Begrunnelse: Sikre en ryddig og oversiktlig prosess. Forenkler HS oppgave med å gi 

Representantskapet riktig antall stemmeberettigede til stede.  

6 Valg 
Valgkomiteen har bestått av Leder Synøve Gillingsrud, Terje Lindahl og Emma 

Gustafsson med Leif Heger som varamedlem.  

Valgkomiteen har ikke mottatt forslag på kandidater til valgene. 

Valgkomiteens innstilling: 

Nestleder:    Helle Hansen 2 år 

Sekretær: Finn Åge Johannessen 2 år 

Varamedlem: Atle Mathisen 1 år 

Varamedlem: Anita Berge 1 år 

Revisor Gunnar Olsen 1 år 

Vara revisor:   Mona Søderholm 1 år 

Valgkomiteen:   

Leder: Terje Lindahl 2 år 

Medlem: Cathrine Anderssen 2 år 

Vara: Leif Heger 1 år 

Representanter 

representanter til 

representanskapskapsmøte: 

Grethe Lindahl 

 Helle Hansen.  

 

Vararepresentant: Mona Søderholm  

 

  

 

      

 

 


