ÅRSBERETNING FOR 2019
Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2019 hatt følgende sammensetning:








Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant

Ernst-Olaf Torjussen – fram til 27. november
Linda Karlsen – fungerende leder fra 28. november
Svein Are Olsen
Kirsten Andersen
Julie Huseklepp Tunli
Karianne Firingen Skori
Marie Edland – fast styremedlem fra 28. november

Avlsråd:

Ellen Katrin Enge (leder)
Ingvill Brenden
Elin Kristiansen
Tine Madeleine Jarli

Valgkomitè

Janne Grete Aspen
Gunnar Halleraker
Ingunn Solaas

Revisor:

Olaf Vedul
Tone K. Bergeby (vara)

Materialforvalter:

Linda Karlsen

Årsmøtet 2019 ble avholdt på Quality Airport Hotel, Gardermoen den 8. mars 2019.
Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte.

Styrearbeid
Hovedstyret har i perioden avholdt 11 styremøter, alle i form av telefonmøter. Mellom
styremøtene har det vært en løpende kontakt på Messenger og e-post.
Det har vært jobbet med følgende saker i perioden:
Halvdagskurs i styrke, ballanse og kroppskontroll
Det ble forsøkt å arrangere kurs i styrke, ballanse og kroppskontroll i april. Kurset ble
avlyst på grunn av for lav interesse.
Snusematter
Karianne Firingen Skori har produsert snusematter for salg til inntekt for klubben.

Profilering
Vi ønsker å være en synlig organisasjon, og en organisasjon som synliggjør en flott
rase. Det kan gjøres på mange måter. Vi tenker at profileringsartikler kan synliggjøre
hvem vi er. Også i år har vi solgt jakker og vester med klubblogo og to typer krus.
Profilering på facebook
Facebook er et godt forum for å vise fram rasen og klubben, og aktiviteten og de gode
historiene er mange. Diskusjonsforumet Norsk buhundklubbs forum er et åpent
diskusjonsforum for alle buhundinteresserte. Vi har klare regler for forumet, men de er
ikke alltid kjent for nye medlemmer. Markedsføring av kull, hannhunder og kenneler er
ikke tillatt, med mindre det er kull og hannhunder som samtidig ligger ute på vår
hjemmeside. Innlegg i strid med dette blir fjernet. I tillegg velger vi av og til å stenge
enkelte diskusjoner for kommentarer. Alt i alt er dette et gladforum der rasen vises på
en flott måte gjennom bilder og historier. Problemer løses og de som er interesserte i
rasen får mange gode svar på sine spørsmål.
Utstilling av norske husdyrraser på Bygdøy kongsgård.
Gunn Berit Ween stilte også i år opp for å profilere rasen under utstillingen av norske
husdyrraser på Bydø kongsgård lørdag 17. august. Arrangementet var godt besøkt på
tross for dårlig vær. Dette er et arrangement ønsker styret fortsatt å prioritere.
Buhundens nasjonaldag
Buhundens Nasjonaldag 2019 ble et vellykket arrangement. Fredag fikk vi plass på
programmet til handlerkurs, presentasjon og diskusjon av utkast til dommerkompendium
og grilling ute på sletta. Lørdagens rasespesial hadde en noe dårligere oppslutning enn
året før, men på nivå med 2017. Det var 56 påmeldte med valper og voksne. De mer
uformelle konkurransene samlet mange deltakere, og er artig for publikum å se på.
Rekordmange deltok på lørdagens jubileumsmiddag i telt ute. Takket være medbrakt
utstyr fra avd. Midt-Norge fikk alle plass under teltene. Søndagens kurs i rallylydighet
var godt besøkt. Avdeling Midt-Norge, med Roy Sundby og Annbjørg Myhre fikk «Årets
påskjønnelse» for sin innsats for klubbens medlemmer lokalt og bidrag under
buhundens nasjonaldag over mange år. Elin Kristiansen og Stein Dahl var på plass og
innhentet blodprøver fra nye hunder til ny analyse av genetisk variasjon for rasen. Ernst
Otto Ropstad var på plass for å øyelyse hunder. I 2020 vil klubben for første gang
arrangere et åpent stevne i rally lydighet. Styret har avtalt med dommere for
Nasjonaldagen til og med 2022. Vi har reservert Hunderfossen for perioden 2020 til
2025. Det er ikke inngått bindende avtaler utover 2020.
NKKs regler for kåring av beste norske rase og avlsklasse på NKK-utstillinger
Etter initiativ fra Norsk lundehundklubb har styret sendt en innvending til NKKs vedtak
om endring av regler for kåring av beste norske rase og avlsklasse på NKK utstillinger.
Dogs4All
Også i 2019 deltok NBK med stand på Dogs4All på Lillestrøm. Vi hadde bemanning på
standen alle tre dager, med presentasjon av både svarte og blakke hunder. To
medlemmer utenfor styret stilte opp alle tre dager. Ellers bidro flere av klubbens
medlemmer til å skape et godt miljø på standen. 2020 blir det siste året for Dogs4All.
Dette gir oss utfordringer med å finne en tilsvarende god arena for markedsføring av
rasen.

Markedsføring av de norske hunderasene
Norsk Kennel Klubb har fått midler fra Landbruksdepartementet til markedsføring av de
norske rasene. En forutsetning for tilskuddet var at to av rasene skulle ferdigstilles i
løpet av 2019. Norsk buhundklubb fikk forespørsel fra NKK den 28. november med
svarfrist 6. desember. På Styremøtet den 5. desember gjorde vi vedtak om å takke ja til
forespørselen. Svar, inklusive en beskrivelse av hvordan vi ønsket å presentere rasen,
ble sendt NKK den 6. desember. All filmingen måtte skje før jul. Resultatet blir en liten
reklamefilm for Norsk buhund/del av reklamefilm for de norske rasene. For oss var det
viktig å få vist fram rasens allsidighet. Vi fikk vist gjeting, nosework, rallylydighet samt
blakk tispe med svarte valper. Jaktegenskapene blir omtalt i intervjuene.
Sponsor
Vi har fremdeles Royal Canin som vår hovedsponsor.
Hjemmeside
Dagens hjemmeside holdes oppdatert, men ligger ikke på en plattform hvor det er lett å
gjøre endringer. Arbeidet med ny hjemmeside har ikke gått etter planen, men ser nå ut
til å kunne komme inn i et bedre spor. Et nytt medlem med kunnskap om hjemmesider
har sakt seg villig til å hjelpe oss videre. Vi har som målsetting at ny hjemmeside skal
være operativ før sommeren.
Helseundersøkelse
I 2019 ga vi startsignal til en ny runde med helseundersøkelser på Norsk Buhund. Vi har
av ulike årsaker ikke fått gjennomført dette i 2019, men dette er nå rett rundt hjørnet.
Avlsrådet vil være sentrale i dette sammen med Frode Lingaas ved
Veterinærhøgskolen. Det har gått ca. 10 år siden forrige undersøkelse.
Undersøkelse av genetisk variasjon i rasen
Genetisk variasjon i rasen ble kartlagt for 10 år siden. Styret har i samarbeid med
avlsrådet jobbet med å få gjentatt denne undersøkelsen. Dette ble startet med
innhenting av nye blodprøver under buhundens nasjonaldag i 2019. Det er søkt midler
ulike steder for å finansiere prosjektet. Dette vil det bli arbeidet videre med i 2020,
HD-indeks
Senhøstes 2018 ble det laget HD-indeks på Norsk Buhund. Det har vært kjørt indeks i
flere runder, men vi sliter fremdeles med å få gode svar på hvilke forutsetninger som
ligger inne i denne, herunder bakgrunnen for valg av arvbarhetsgrad. Styret har derfor
ennå ikke tatt i bruk indeksen i klubbens avlsregler. En forutsetning for en god indeks er
flere undersøkte hunder, og også her har vi dessverre relativt store utfordring.
Avlesning av HD-bilder
Det er gjennomført en kontrollavlesning av 16 HD-bilder som har gitt vesentlig avvik
sammenlignet med NKKs avlesninger. Resultatene av denne kontrollavlesningen er i
tråd med resultatene før vi fikk en vesentlig økning i hunder med diagnose HD-C. NKK
har kontrollavlest 10 av disse bildene i Nordisk panel (SU hadde tidligere gjort vedtak
om avlesning av til sammen 20 bilder). NBK har ikke fått en type tilbakemelding som
tidligere ble lovet, og styret vil følge opp saken mot NKK i samråd med avlsrådet.

Arbeid med nytt dommerkompendium
Det har vært arbeidet med nytt dommerkompendium i perioden. Utkast til kompendiet
ble presentert på medlemsmøtet 2019, ble sendt ut til alle oppdrettere og presentert på
buhundens nasjonaldag 2019. Kompendiet vil bli ferdigstilt i 2020. Det vil da bli planlagt
en dommerkonferanse.
Forholdet mellom styret og avlsrådet
Avlsrådet er styrets rådgivende organ for arbeidet med helse og avl for rasen. Arbeid
med instruks og retningslinjer for avlsrådet er startet opp, og vil foreligge tidlig i 2020.
Det har vært viktig for styret å skriftliggjøre rolledelingen mellom styret og avlsrådet slik
at rolledelingen blir tydelig for klubbens medlemmer.
Bladet Buhunden:
Medlemsbladet «Buhunden» har også i år kommet ut med to nummer, ett i juni og ett i
desember. Redaksjonen har bestått av Kirsten Andersen, Linda Methlie og Terje
Methlie.

Materialforvalter
Vi søker fremdeles etter ny materialforvalter til klubben. Linda Karlsen har også
inneværende år hatt ansvar som klubbens materialforvalter, og har klubbens tilhenger
med utstyr hos seg. Hennes lokalisering er veldig praktisk i forhold til Dogs4All og
Buhundens Nasjonaldag. Dette er en praktisk løsning rent plasseringsmessig, men
klubben skulle gjerne hatt egen materialforvalter.

Medlemsstatus:
Medlemstallet pr. 31.12.2019 var 485 medlemmer, en økning på 80 medlemmer fra
31.12.2018. Medlemsregisteret blir à jour ført av NKK, og medlemmer strykes etter 2.
gangs purring, eller etter eget ønske. Innmeldinger kan skje gjennom NKK sine
nettsider eller ved kontakt med kasserer/medlemsansvarlig. Vi oppfordrer alle til
medlemsverving, og legger et spesielt ansvar på oppdretterne innenfor klubben.

Avdelinger og buhundtreff rundt om kring i landet
Avdeling Midt-Norge: Kontaktperson Annbjørg Myhre.
Avdelingen arbeider lokalt, og de framlegger egen årsmelding, regnskap og
revisjonsrapport. Dette framlegges på NBK sitt årsmøte til orientering.
Det siste året sett har det vært flere treff blant buhundeiere på litt ulike steder i landet,
både i regi av avdeling Midt-Norge, men også av enkeltmedlemmer. Det gis informasjon
om treffene gjennom bladet Buhunden, på klubbens hjemmeside og facebookside.
Dette opplever styret som en god profilering av rasen.

Økonomi:
Norsk Buhundklubb har en sunn økonomi, på det nivå vi har hatt de senere årene.
NBK sin brukskonto viste pr. 31.12.2019 en beholdning på kr. 87.847,05
Buhundprosjektet har en beholdning på kr. 7.637,75.
Elias Møretrøs Minnefonds konto har en beholdning på kr. 14.910,51.
Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på 3347,55.
Utstillingsutstyr er nedskrevet i sin helhet, det gjenstår noe på NBK sin utstyrshenger.
Samlet innestående på klubbens bankkontoer har økt fra 83.320,76 pr. 31.12.2018 til
110.395,31 pr. 31.12.2019.

Linda Karlsen
Fungerende leder
(sign)

Svein Are Olsen
kasserer
(sign)

Kirsten Andersen
sekretær
(sign)

Karianne Firingen Skori
Styremedlem
(sign)

Marie Edland
styremedlem
(sign)

Julie Tunli
styremedlem

