ÅRSBERETNING FOR 2020
Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2020 hatt følgende sammensetning:








Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant

Linda Karlsen
Annette Ovesen
Ingunn Solaas
Kirsten Andersen
Tom Andre Lunde
Karianne Firingen Skori
Line Amland

Avlsråd:

Tine Madeleine Jarli (leder)
Ellen Katrin Enge
Elin Kristiansen
Ingvill Brenden (t.o.m. september 2020)

Valgkomitè

Gunnar Halleraker (t.o.m. november 2020)
Siv Else Vikan
Siw Bruun De Neergaard

Revisor:

Olaf Vedul
Tone K. Bergeby (vara)

Materialforvalter:

Linda Karlsen (lagrer buhundhenger)

Årsmøtet 2020 ble avholdt på Scandic hotell Gardermoen den 7. mars 2020. Etter
årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte.

Styrearbeid
Hovedstyret har i perioden avholdt 10 styremøter, alle i form av telefonmøter/Teamsmøter. Mellom styremøtene har det vært en løpende kontakt på Messenger og e-post.
Det har vært jobbet med følgende saker i perioden:
Online kurs i rallylydighet
Kurset ble avholdt i april/mai med Linda Karlsen som instruktør og Annette Ovesen som
medhjelper. Det ble etablert en egen gruppe på Facebook hvor filmsnutter av øvelser
ble lagt ut og deltakerne publiserte filmer og fikk veiledning fra instruktør.

Profilering
Også i år har vi solgt jakker og vester med klubblogo og to typer krus. Vi har publisert
innlegg i bladet Hundesport nr. 1 2020. Publikumsrettede aktiviteter ble kansellert
grunnet corona-pandemien.
Profilering på facebook
Facebook er et godt forum for å vise fram rasen og klubben, og aktiviteten og de gode
historiene er mange. Norsk buhundklubbs facebookside har 2600 følgere, mens
gruppen Norsk buhundklubbs forum har 2000 medlemmer. Diskusjonsforumet Norsk
buhundklubbs forum er et åpent diskusjonsforum for alle buhundinteresserte. Vi har
klare regler for forumet, men de er ikke alltid kjent eller akseptert av alle. Det har derfor
vært utfordrende å moderere forumet på en slik måte at reglene overholdes. Flere
innlegg med brudd på regler mot markedsføring av hunder for avl, direkte/indirekte
kritikk av oppdrettere, hunder og tillitsvalgte i organisasjonen har blitt publisert og fått
ligge ute i perioder uten at vi som moderatorer har oppdaget dette tidsnok. På denne
bakgrunn har styret valgt å innføre en ordning hvor alle innlegg må godkjennes før de
legges ut. 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.
Med Gunn Berit Ween i spissen sto vi klare til å markedsføre rasen, men arrangementet
ble dessverre avlyst grunnet Corona-pandemien.
Buhundens nasjonaldag
Styret er stolte av at vi klarte å avvikle Buhundens Nasjonaldag 2020, tross restriksjoner
grunnet pandemien. Forberedelsene til og gjennomføringen av nasjonaldagen var
krevende og arbeidsom, og styret er stolte av at vi klarte å gjennomføre arrangementet
på en trygg måte. Av smittevernhensyn ble alle som deltok på de ulike delene av
arrangementet registrert. Listene ble oppbevart i en måned etter arrangementet med
hensyn til eventuell smitte med påfølgende smittesporing, noe det heldigvis ikke ble
behov for.
Fredag fikk vi plass på programmet til handlerkurs, medlemsmøte og grilling ute på
sletta.
Tross pandemien hadde lørdagens rasespesial større oppslutning enn året før, med 65
påmeldte med valper og voksne. Barn og hund og 5-kamp utgikk pga. pandemien. På
kvelden var det middag på hotellet og grilling på campingplassen.
Kirsten Andersen fikk «Årets påskjønnelse» for sin innsats for klubben og for arbeidet
med Buhundens nasjonaldag mens Stine Strander fikk påskjønnelse for sin innsats på
landslaget i rallylydighet og gjennom dette for god markedsføring av rasen. Elin
Kristiansen og Stein Dahl var på plass og innhentet blodprøver og svaberprøver fra nye
hunder til ny analyse av genetisk variasjon for rasen. Ernst Otto Ropstad var på plass
for å øyelyse hunder.
Søndag avholdt vi for første gang offisielt stevne i rallylydighet. Av 60 påmeldte var det
19 buhunder. Det var buhunder på pallen i 3 av fire klasser.
Også i 2021 vil det bli avholdt et åpent stevne i rally lydighet på søndagen.
Styret har avtalt med dommere for Nasjonaldagen til og med 2022, og for rallylydighet
for 2021. Vi har reservert Hunderfossen for perioden 2020 til 2025. Det er ikke inngått
bindende avtaler utover 2022.

Dogs4All
Arrangementet ble dessverre avlyst. 2020 var foreløpig siste år med Dogs4All på
Lillestrøm.
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 gjorde da en innsats for å få dette til. Filmen er ennå
ikke ferdigstilt. Vi har fått tilbakemelding om at filmen nå skal være rett rundt hjørnet.
Sponsor
Vi har fremdeles Royal Canin som vår hovedsponsor.
Hjemmeside
Dagens hjemmeside holdes oppdatert. Arbeidet med ny hjemmeside har ikke gått etter
planen. Hjemmesiden er lagt over på ny plattform. Hjemmesiden oppdateres, men
styret har for lav kompetanse til å utvikle siden videre.
Helseundersøkelse
Helseundersøkelsen ble gjennomført i 2020. Som sist ble dette gjennomført i samarbeid
med Frode Lingaas ved NMBU (Veterinærhøgskolen). Svarprosenten var på 30 % noe
som var bedre enn forrige undersøkelse. Undersøkelsen vil bli presentert i sin helhet på
medlemsmøtet etter årsmøtet 2021.
Midler fra tidligere avd. Rogaland
Styret mottok til sammen kr. 26.197,- fra tidligere avd. Rogaland. Midlene ble etter
avtale med medlemmer i Rogaland overført til konto for Buhundprosjektet.
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. dette ble videreført
gjennom 2020. Det er søkt midler ulike steder for å finansiere prosjektet, noe som har
vært utfordrende. Dette vil det bli arbeidet videre med i 2021.
HD-indeks
Senhøstes 2018 ble det laget HD-indeks på Norsk Buhund. Det har vært kjørt indeks i
flere runder. Vi har nå fått bedre svar fra NKK når det gjelder hvilke forutsetninger som
ligger inne i denne, herunder bakgrunnen for valg av arvbarhetsgrad. All informasjon
har vært fortløpende publisert i bladet buhunden. Styret har ennå ikke tatt i bruk
indeksen i klubbens avlsregler.
Slektskapsindeks
Styret og avlsrådet har hatt et ønske om å få beregnet slektskapsindeks for norsk
buhund, dvs en indeks som viser hvor mye det enkelte individ er i slekt med rasen.
Dette kan være viktig for å ta vare på og bruke genetisk viktige hunder i avl.
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 fått en bedre dialog med NKK rundt
avlesningene, men har ikke oppnådd konkrete resultater.
Møte med ledelsen i NKK
Det er avholdt et møte med ledelsen i NKK hvor styreleder og leder av avlsrådet deltok.
Følgende saker ble tatt opp på møtet: Slektskapsindeks, avlesning av HD-bilder og HDIndeks. Dette har bidratt til å opprette en god dialog med NKK.
Økonomisk støtte til NKK
Norsk buhundklubb er helt avhengig av NKK innenfor mange områder. NBK bevilget
derfor kr. 15.000,- for å bidra til å sikre videre drift av NKK.
Arbeid med nytt dommerkompendium
Det har vært arbeidet med nytt dommerkompendium i perioden. Utkast til kompendiet
ble presentert på medlemsmøtet 2019 og på buhundens nasjonaldag 2020. Kompendiet
har blitt forsinket og vil bli ferdigstilt i 2021. Planlagt dommerkonferanse for de norske
rasene som skulle gått i regi av NKK ble avlyst grunnet pandemien.
Instruks for avlsrådet
Avlsrådet er styrets rådgivende organ for arbeidet med helse og avl for rasen. Styret har
utarbeidet en instruks for avlsrådet, som ble publisert i julenummeret 2020 av bladet
Buhunden. Det har vært viktig for styret å skriftliggjøre rolledelingen mellom styret og
avlsrådet slik at rolledelingen blir tydelig for klubbens medlemmer.
Instruks for valgkomiteen
Styret har utarbeidet en instruks for valgkomiteen. Denne ble publisert i julenummeret
2020 av bladet Buhunden.

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. Redaksjonen har mottatt mye bra stoff fra medlemmer. Det ble innhentet tilbud
fra flere trykkerier for å se på mulighetene for å få ned kostnaden på trykking av bladet.
Det beste tilbudet kom fra Land trykkeri som har trykket bladet vårt i flere år. Prisen ble
noe lavere enn tidligere.

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. 31.12.2020 var 497 medlemmer, en økning på 12 medlemmer fra
31.12.2019. 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 i regi 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. 31.12.2020 en beholdning på kr. 156.231,Buhundprosjektet har en beholdning på kr. 33.895,Elias Møretrøs Minnefonds konto har en beholdning på kr. 14.968,Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 92 981,-. Kr. 40.000,- er overført til
prosjektkonto for buhundprosjektet, mens det resterende er overført til fri egenkapital.
Utstillingsutstyr er nedskrevet i sin helhet, det gjenstår noe på NBK sin utstyrshenger.
Samlet innestående på klubbens bankkontoer har økt fra 110.395,- pr. 31.12.2019 til
kr.:206.095,- pr. 31.12.2020.
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