Innkalling

Norsk Schäferhund Klub avd. Fredrikstad innkaller til Ordinær Generalforsamling, den 12.02.2021,
Generalforsamlingen avholdes mest sannsynlig elektronisk pga Koronarestriksjoner.
Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil møtet avholdes ved personlig fremmøte på Ekkohuset,
Borgarveien 6B, 1633 Gml. Fredrikstad Kl. 1830. (Ref.: Vedlegg til innkallingen info skriv fra NKK – Info
til klubber om digitale årsmøter 2021 og NSchK Hovedstyre GF 2021 Retningslinjer).
Vi har i år tre valg for Generalforsamlingen. Grunnet Nasjonale og lokale Koronarestriksjoner per
29.01 vil vi ikke kunne holde Generalforsamling med personlig fremmøte.
Våre valg for Generalforsamling 2021 er;
Personlig oppmøte, hvis det slippes opp på Koronarestriksjonene.
Utsette Generalforsamlingen på ubestemt tid, eller gjennomføre deler av Generalforsamlingen
elektronisk. Den elektroniske løsningen vil eventuelt benytte er en gratis løsning som OBOS har
utviklet. Den er skriftlig og det varsles ved SMS på telefonen. https://www.digitalearsmoter.no/
Styret venter svar fra HS på disp. om fravikelse av når Generalforsamlinger skal være avholdt, vi vil ta
en beslutning om hva vi går for i uke 5. Alle medlemmer vil bli orientert på e-post om beslutningen.
Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2021, og har vært medlem i 3 uker har
stemmerett, og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

Samtidig ber vi alle våre medlemmer om å gå inn på NKK.no/Min side, og oppdatere kontakt info som
e- postadresse og Mobilnummer.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER
I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB (Ref. NSchK Hovedstyre GF 2021 Retningslinjer)
Generalforsamling 12. februar 2021 Kl. 1830 alternativt, elektronisk møte.
Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad
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6.1 Styret
Leder

På valg, 2 år

Nestleder

Ikke på valg

Sekretær

Ikke på valg

Kasserer

På valg, 2 år

Styremedlem

På valg, 2 år

Varamedlem

På valg, 1 år

Varamedlem

På valg, 1 år

Revisor

På valg, 1 år

Vararevisor

På valg, 1 år

Leder valgkomite

Ikke på valg

Medlem

Ikke på valg

Medlem

På valg, 1 år

Varamedlem

På valg, 1 år

Representanter til
Representantskapsmøte

2 stk + vara

Delegater til NKK’s regionsmøte

2 Stk

Komiteer og utvalg

3

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 2020

Nok et år er over. Til tross for Korona restriksjoner mesteparten av året har vi hatt et aktivt
år.
«I årsrapporten for 2015 ble det første gang for meg, brukt uttrykket «en krevende øvelse»,
dette uttrykket har vært 2020 mest brukte uttrykket i Norge i forbindelse med Korona
pandemien!

2020 har vært et krevende år for klubben, med nedstenging av all organisert aktivitet i
perioder, med strenge smitteverntiltak og smittesporing. Det har vært et stort ansvar og
mange risikovurderinger før hver beslutning om et arrangement/trening skulle
gjennomføres.
Det som har blitt mest lidende av denne nedstengningen hos oss, er våre faste organiserte
treninger. Så snart smitteverns myndighetene åpner for organiserte treninger ute, starter vi
med felles treninger igjen. Før nedstengningen i november så vi en fin utvikling hos de aktive,
og gleder oss til å se fortsettelsen.
I 2020 fikk vi avholdt vår faste utstilling i Ridehuset på Lilleng siste helgen i januar, og
Generalforsamling den 13.02 før Korona pandemien satte en midlertidig stopper for videre
arrangement.
Med et strengt smitteverns regime, og smittesporing til tross, har vi hatt tilbud til
medlemmene i de periodene som det har vært åpnet for det, som faste treninger, kurs,
utstilling og prøver.
Vi har arrangert tre utstillinger en FCI/NKK utstilling, og to etter Tysk mønster, samt fire
Norske/Tyske avlskåringer. LP stevne i mai, og RIK – prøver på høsten (AD/BH-VT/IGP/FH).
Våre medlemmer har også i år hevdet seg i toppen både når det gjelder utstilling og i RIK
programmet Noe vi er ydmyke og stolte over.
Alle arrangementene har hatt en meget god deltagelse, og vært avholdt på treningsplassen
vår på Lilleng.
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I år som tidligere år har vi arrangert kurs med både våre egne og eksterne instruktører. To
RIK lydighetskurs, et RIK grunnkurs/figurant kurs og et kurs i IGP gruppe C, samt oppstart på
Instruktør trinn 1 /Trinn 2 RIK kurs. Instruktørkursene er planlagt avsluttet våren 2021.
Ferdselsprøvekurs ble utsatt, og gjennomført fra august til prøven 10 oktober. Valpe kurs
med planlagt oppstart i april, måtte vi avlyse PGA smittesituasjonen. Alle kursene var
fulltegnet før fristen gikk ut, og har vært avholdt på Lilleng.
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.
Vi har en flott inngjerdet trenigsplass på Lilleng Gård i Onsøy. I år har plassen vært kjempefin,
og det har vært mulig å trene gjennom vinteren, til tross for at vi i år også har hatt ekstreme
nedbørsmengder.
Vi har noen medlemmer som har hatt og har ansvaret for baneanlegget vårt, og vi er dere
evig takknemlig, for den flotte jobben dere legger ned både vår, sommer og vinter.
Vi har i 2020 også brukt en del midler på baneanlegget på Lilleng, og det vil fortsatt være
behov for årlige utbedringer og vedlikehold.
I våres fikk vi gjentatte ganger reparasjoner på gressklipperen. Gressklipper som er vårt
viktigste hjelpemiddel for vedlikehold av banen, ble vurdert til å måtte byttes ut. Ved
innbytte av gammel maskin, og ikke minst alle dere som bidro gjennom SPLEIS, kunne vi gå til
innkjøp av en maskin som har større kapasitet, slik at tiden det tok å klippe alt arealet gikk fra
4,5 time kunne reduseres til 2,5 timer. Det er en stor forbedring i tidsbruk for de som klipper
gress hver uke.
Avdelingens økonomi er god, og vi har i 2020 et lite overskudd.
Innbetalt aktivitetsavgiften for 2020 bidro til at vi hadde midler avsatt til å betale årets
baneleie,
I 2019 ble leieavtalen for området reforhandlet for 5 nye år med opsjon på ytterligere 5 år, vi
fikk en leiepris for området, kr 25 000,- og ytterligere kr 1000,- pr år f.o.m 2020 til 2025.
Denne økningen er for oss stor, og vil kreve flere inntektsbringende aktiviteter i året som
kommer.
Generalforsamlingen 2019 ga oss fullmakt til å øke aktivitetsavgiften til kr 850,- pr år.
Grunnet Koronarestriksjoner med nedstengt samfunn, og uten organisert aktivitet, velger vi å
beholde innbetalingen på kr 600,- pr år.
Aktivitetsavgiften for 2021 kr 600,- 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 om betaling finner sted.
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Nytt av året er at innbetalingen også kan gjennomføres med VIPPs. Klubbens VIPPs nr er
Klubbhytta #106946 Norsk Schäferhund Klubb avdeling Fredrikstad.

Vi ber våre medlemmer som benytter seg av banen til egentrening, våre treningstilbud og
kurstilbud om å innbetale aktivitetsavgiften.
Medlemstallet pr 31.12.2020 var 125 medlemmer. Det er små variasjoner i medlemstallet fra
år til år, noe vi tolker som at vi har den rette aktiviteten 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.
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, utfordrende, med gode diskusjoner, med masse latter
og positivitet.
Samarbeidet i styret har fungert meget bra. Vi har ervervet oss ny kunnskap, gjennom de
kursene vi har arrangert, studert forskjellige regelverk, sist, men ikke minst av
Koronarestriksjoner og smittevernstiltak.
Planleggingen for 2021 er allerede godt i gang, og vi håper at tilnærmet normale tilstander
for trening og kurs kan bli i løpet av tidlig vår. Til tross for restriksjoner håper vi innsatsen,
treningsiveren og de gode holdningene til medlemmene vil bli minst like gode i 2021.
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 med sin hund, og være en del av et sosialt samvær på
hundetreningen.
Styrets sammensetning i perioden 13.02.2020 – 12.02.2021
Leder:
Grethe Lindahl
Nestleder:
Helle Hansen
Sekretær:
Finn Åge Johannessen
Styremedlem
Cathrine Anderssen
Kasserer:
Lasse Harms
Varamedlem:
Atle Mathisen
Varamedlem:
Anita Berge
Styremøter/medlemsmøter:
Det har i perioden blitt avholdt: 6 styremøter hvor 48 saker har blitt behandlet.
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Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Møtene er avholdt på Lilleng og på
Teams.
HS ærespris 2020 tildeles:
Utstilling langhår:
N UCH AD BH IPO1 Dirty Harry av Thorarinn. Eier Frøydis Hammer.
Utstilling normalhår:

BH-VT AD KOMSAS ARMANI. Eier Berit Sandtrøen.
IGP/RIK:
AD BH IGP3 SL1 I FH1 IBGH3 Embla Citrin av Bergsprekken. Eier Cathrine Anderssen
Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2020.
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Fredrikstad den 29. januar 2021
Norsk Schäferhund Klub avdeling Fredrikstad:

Grethe Lindahl

Cathrine Anderssen
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Helle Hansen

Lasse Harms

Finn Åge Johannessen

Atle Mathisen

Anita Berge

2.2 Beretning fra brukshund komitéen

Brukshundansvarlig i 2020 har vært Cathrine Anderssen, RIK – ansvarlig har vært Atle Mathisen.
I løpet av året har Cathrine og Atle konsultert; Thomas Lindahl, Emma Gustavsson og Terje
Lindahl, samt innkalt ressurs personer ved behov.
Etter sesongen 2019 med ukjent smittsom hundesykdom, hvor store deler av sesongen var
stengt ned, startet vi friskt på brukshund året. Vi planla våre faste RIK – prøver i mai, oktober og
november, og flere kurs.
Kurs vi har arrangert i 2020:
Instruktør trinn 1 og Trinn 2 RIK. Instruktør Terje Hammerseng. Maks antall deltagere, hvorav
fire er fra vår avdeling. Kurset har vært krevende å arrangere med Korona restriksjoner, og
smittevernbegrensninger. Vi har gjennomført 2 samlinger, og to igjen med eksamen på siste
samling.
I mars og juni hadde vi RIK – lydighet kurs med Ann – Magritt Galåen, og Gjermund Andersen.
Ann – Magritt hadde RIK – unghund kurs, og Gjermund RIK – konkurranse kurs. Antall deltagere
på begge kursene var 14 og på kurset i juni meldte alle som var med på første kurs seg på igjen.
I juni hadde vi RIK – grunn og figurant kurs, instruktør var Terje Hammerseng. 14 deltagere,
hvorav 4 deltok på figurantkurs, alle var jenter.
August hadde vi RIK – gruppe C kurs, Instruktør og figurant var Thomas Lindahl. 12 deltagere.
Vi startet Ferdselsprøvekurs i mars, og hadde en samling før alt ble stengt ned. Vi valgte å flytte
kurset til august, med 8 kurskvelder slik at hund og fører ble klare til å ta Ferdselsprøve 10.10.
Alle kursene har vi hatt på Lilleng, og kvalifisert til støtte fra Studieforbundet.
Alle kursene var fulltegnet, og flere av deltagerne har spurt etter nye kurs i 2021. Vi håper på
lettelse i forhold til koronarestriksjonene, og planlegger kurs i 2021. Følg med på Facebook og
hjemmesiden for treningstider og kurstilbud.
Trenerteamet i avdelingen har i år økt betraktelig, og har bestått av Thomas Lindahl, Cathrine
Anderssen, Lasse Harms, Atle Mathisen, Helle Hansen, Marianne Pedersen og Terje Lindahl.
Treningstilbud vi har hatt i året som gikk;
Mandager fra Kl. 18 til ca 2000 RIK – lydighet som Cathrine har hatt ansvar for. Ekvipasjene har
fått hjelp av instruktør ved behov. Det er en populær trening, med mange ekvipasjer hver
mandag.
Vi har også startet opp RIK – gruppe C treninger på mandager fra ca Kl. 2000 med Atle Mathisen
og Lasse Harms, treningen har bl.a. som mål å gi nye/uerfarne ekvipasjer en mulighet til å finne
ut om IGP gr C det er noe for dem. Alle skal har som mål, og ønske om å komme til start i IGP.
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Tirsdager har Thomas hatt Gruppe C treninger, med ekstratreninger før prøver og mesterskap.
Torsdager Kl. 1800 til ca. Kl. 1900 har vi hatt hverdagslydighet/miljøtrening for unghunder, og
valper. 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, Helle Hansen og Terje Lindahl.
LP treninger har i år vært basert på egentrening før stevner, her har deltagerne fått hjelp av
instruktør ved behov.
I 2020 har vi dessverre heller ikke hatt organiserte sportrening, vi mangler jorder som egner seg
til fellestrening, men vi håper vi kan få til i 2021. For egentrening kan disse områdene brukes,
«under Fredrikstad brua» på Østsiden og Vardeveien på Årum. Dessverre har begge disse
stedene hatt begrenset arealer, da de annethvert år pløyer opp, og sår korn. Vet noen om
sporjorder vi kan benytte til fellestrening og kurs, gi oss beskjed.
Avdelingen har vært så heldige at vi får disponere til prøver jorder i Onsøy og Skjeberg.
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 2021, og at vi får delta på deres reise på veien til de målene dere har satt dere.
I 2020 som tidligere år har vi satt opp 3 terminfestede RIK – prøver, AD/BH-VT/IGP og sporhund
prøver, samt LP stevne.
Nesten hele året har det vært Korona restriksjoner, smittevernstiltak med smittesporing.
LP stevnet 24.05 valgte vi å gjennomføre, med begrenset antall deltagere, 32 ekvipasjer. Vi
fulgte NKK’s anbefalinger om påmelding, ikke ha premieutdeling, og at kritikken ble publisert på
hjemmesiden vår etter stevnet var ferdig. Alle måtte forlate plassen etter klassen de deltok i var
ferdig. Takk til dommer Arild Berntsen. Ringsekretær Finn Åge Johannessen og skriver Grethe
Lindahl.
Fra vår avdeling deltok:
Klasse 1
Kristin Løken med Quinni v Erikson
Marianne Pedersen med Yapyards The wall Street Shuffel (Nestor)
Klasse 2
Jan Larsen med Molly av Rostagården
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Klasse 3
Jan Larsen med Cayiras Fucsie
Kristin Løken med Chablis v Erikson
RIK-prøven som var berammet 2-3 mai valgte vi å utsette til prøven satt opp i 9-10 oktober.
Både dommere, og de fleste av deltagerne som var påmeldt i mai, stilte på prøve i oktober.
Prøven 10 – 11 oktober ble gjennomført med strenge smittevernstiltak. Til prøven var det
påmeldt 46 ekvipasjer fordelt på, 10 til AD, 17 til BH-VT og 9 til IGP. Det var en prøve med mange
deltagere, slik at logistikk ble en viktig faktor.
Sporhund prøven 31.10 – 01.11 gikk etter planen, med 6 ekvipasjer påmeldt, fordelt på 3 til
IFH1, 1 IFH2 og 2 IGP FH, også her med smittevernstiltak og smittesporing.
Vi vil rette en stor takk til figuranten vår Thomas Lindahl, sporleggerne våre, og dommerne for
RIK – prøven, Terje Hammerseng (BH-VT/IGP), og Gunnar Olsen var dommer for AD
(Sykkelprøve). Roar Kjønstad stilte opp på kort varsel, for Anders Ljungsten, og dømte Sporhund
prøvene.
Alle er booket for neste års prøver�
RIK - Prøver:
AD (Sykkelprøve) Dommer Gunnar Olsen - 10 påmeldt, fra vår avdeling deltok og besto:
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Kjetil Buer

Dancewood Most Happy Fella

Berit Sandtrøen

Komsa Armani

Thomas Lindahl

Fiie av Heldenhaft

Tina Dalby

Errki av Heldenhaft

Mona Søderholm

Komsa Løkky

Mona Søderholm

Komsa Aisha

BH-VT (FP) Dommer Terje Hammerseng – 17 påmeldt, fra vår avdeling deltok og besto:
Dancewood Most Happy Fella

Kjetil Buer

Fiie av Heldenhaft

Thomas Lindahl

Cita av Schwarz Engeln

Eli Antonsen

Jowaskos Ashan

Tonje Johannessen

Erki Av Heldenhaft

Tina Dalby

Tello Av Wennigården

Emilie Kristiansen

Dakar Darel

Gunnar Olsen

Sognslunden Arox Max

Ståle Hansen

IGP Dommer Terje Hammerseng – 9 påmeldt IGP1-1 IGP2-7 og IGP3-1, fra vår avdeling
deltok og besto:
IGP2
Cassy Av Heldenhaft

Britt Haugen

Abardi Busra

Vanja Olsen

Magneslia Delta Force

Toril Vik

Black Workers Jetson

Lasse Harms

IGP3
Ayko av Bergsprekken

Dag Harald Hanssen

FH1 FH2 IGP FH (SPH) Dommer Roar Kjønstad - totalt 6, påmeldt fra vår avdeling deltok og
besto
FH1
Gunnar Olsen
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Irina av Solhella

Steinar Eriksen

Lord Keano av Chamirox

FH2
Leif Heger

Team Cayiras Maja

Avdelingens medlemmers deltagelse på NM IGP3 for Schæfer 2020:
Nr. 5 Cathrine Anderssen med Embla Citrin av Bergsprekken
Nr. 8 Atle Mathisen med Vaktas Erax.
Figurant Thomas Lindahl
Avdelingens medlemmer deltagelse på FCI NM IGP3 for Schæfer 2020:
Nr. 4 Atle Mathisen med Vaktas Erax. Beste hund i Gruppe A, og Gruppe C.
Nr. 6 Dag Harald Hansen med Aiko av Bergsprekken.
Gratulerer til alle våre medlemmer som har deltatt på mesterskap, og bestått
sine prøver i 2020.
For neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane,
Aktiviteter 2021.
Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for trenings og kurstilbud og eventuelt
endringer i treningstider/steder.

Mvh Brukshund ansvarlig
Cathrine Anderssen
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2.3 Beretning valpekontakten

Først vil jeg ønske alle i avd. Fredrikstad Ett Riktig Godt nytt år.
Som valpekontakt har det blitt 4 hjemmebesøk siden sist årsrapport. Hvis vi tar
utgangspunkt i antall kull de siste årene, så er dette vel som forventet i avd.
Fredrikstad. Valpekull har jo som kjent svingt litt opp ned igjennom årene, men med
fire kull så ligger vi vel der vi skal være tenker jeg. Som valpekontakt kan det
innimellom være en utfordring og fange opp alle kull i avdelingen. Så jeg oppfordrer
igjen alle som er medlemmer i Fredrikstad som har registrerte kull på sin Kennel, og
registrere dette så vi finner dette igjen på valpelisten. Men alt i alt er det jo en
fornøyelse å være valpekontakt i avdelingen, alt er 100% på stell uansett hvor du
kommer. COVID pandemien har nok vært en utfordring, og en stopper for vår
deltagelse på hundefronten i 2020, men vi får jo bare håpe at dette retter seg i 2021.
Retter med dette en stor takk til de som tok imot meg i 2020, og ønsker alle
medlemmer alt godt i det nye hundeåret 2021.
MVH Rune Fredriksen

2.4 Beretning fra utstillingskomiteen

Årets første utstilling, offisiell sådan, arrangerte vi 26.januar 2020 med 42 påmeldte, derav 11
valper og 8 langhår. Dommer var Tom Kankkonen, skriver Lill Karlsen og ringsekretær Svein
Nilsen. I forkant av utstillingen hadde vi et par utstillingstreninger. Vi ser oss fornøyd med antall
påmeldinger og gleder oss over de positive tilbakemeldingene fra deltagerne. Vi hadde også
avlskåring der dommer var Leif Belgen.
Avdelingens medlemmer fikk følgene resultater:
Komsas Athena

Exc.JKK 1CK CERT 1.BTK BIR eier Anne og Oddbjørn Winther

Vakas Etza

S.BK eier Finn Åge Johansen

Embla Citrin av Bergsprekken

G.BK eier Cathrine A. Anderssen

Langhår:
Komsas Aqua

Exc.AK 1.AKK CK RES.CERT 2.BTK eier Simen Røsnæs

Komsas Eddy

ML.1 eier Marit C. Fossen

Komsas Ejla

ML.1 eier Laila Isaksen

Komsas Eira

ML.3 eier Bente og Pål Mortensen

Norsk avlskåring antall deltagere var 5.
Ingen fra vår avdeling.
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Vi arrangerte tysk avlskåring 07.06.20 kåringsdommer var Leif Belgen. Her var det 6 deltagere.
Fra avdelingen:
Dirty Harry av Thorarinn (Livstidskåring) eier Frøydis Hammer Watne
Cassy av Heldenhaft (Livsstidskåring) eier Britt Haugen
Amazing Zenta av Heldenhaft (Livstidskåring) eier Anette Tobiassen
19.07.2020 arrangerte vi utstilling etter tysk mønster. Dommer valp var Leif Belgen og dommer
voksne var Oddbjørn Winther. Været var begredelig med regn hele dagen, men folk holdt ut og
tilbakemeldingen har vært utelukkende positiv. Økonomisk gikk utstillingen med et supert
overskudd. Mye takket være mange annonser og mange gavepremier til loddsalg.
Ringsekretær var Berit Sandtrøen og skriver Lill Karlsen. Vi hadde også Ilone Maria Søderholm
som dommeraspirant, som etter denne utstillingen ble ferdig utdannet dommer. Vi gratulerer!
Vi arrangert I forkant av utstillingen et par utstillingstreninger med godt oppmøte.
Vi hadde påmeldt 53 hunder av dem var det 21 valper, totalt 18 langhår.
Alle var flinke til å vare til å ta vare på hverandre med å holde avstand.
Avdelingenes medlemmer fikk følgende resultater:
Komsas Aischa

SG.1 eier Mona Søderholm

Fiie av Heldenhaft

G.1 eier Thomas Lindahl

Koga Baki

VE.1 eier Terje Lindahl

Svarteborgs Kaizer

SG.1 eier Rune Gundersen

Gretzky av Heldenhaft

VV .2 eier Cathrine A. Anderssen

Gaddafi av Heldenhaft

VE.1 eier Atle Mathisen

Komsas Heike

VV.3 eier Stine C. Kjelvik Jansen

Langhår:
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Dirty Harry av Thorarinn

V.1 eier Frøydis Hammer Wathne

Komsas Yarissa

V.1 Veteranklasse eier Laila Isaksen

Komsas Wanando

SG.1 eier Bodil og Rune Kolstad

Komsas Pippi

V.1 eier Laila Isaksen

Komsas Aqua

SG.1 eier Simen Røsnæs

Komsas Ejla

VV.1 eier Laila Isaksen

Komsas Eira

VV.3 eier Bente og Pål Mortensen

Komsas Ibux

VV.1 eier Helle Hansen

Komsas Inca

VV.1 eier Per Arntzen

Oppdrettergruppe: Kennel Komsa stilte 2 grupper med langhår som begge ble belønnet med HP.
Norsk avlskåring denne gang deltok 5 stykker med Leif Belgen var dommer.
Fra avdelingen var det:
Komsas Armani eier Berit Sandtrøen
Komsas Aischa eier Mona Søderholm
Årets siste utstilling arrangerte vi 01.11 2020. Denne var også etter Tysk mønster. Dommer var
Kjell Pollestad, ringpersonale Arvid Aarvik, ringsekretær Berit Sandtrøen, skriver Hege Falck
Bilden. Vi hadde 50 påmeldte derav 22 valper og totalt 13 langhår. Tilbakemeldingene fra
deltagerne var veldig gode
Avdelingens medlemmer fikk følgende resultat:
Røstøls Qygo

V.1 eier Rune Gundersen

Svarteborgs Kaizer

SG.1 eier Rune Gundersen

Gretzky av Heldenhaft

VV.4 eier Cathrine A.Anderssen

Gaddafi av Heldenhaft

VE.1 eier Atle Mathisen

Komsa`s Athena

SG.1 eier Anne og Oddbjørn Winther

Langhår:
Komsas Pippi

V.1 eier Laila Isaksen

Komsas Ejla

SG.1 eier Laila Isaksen

Komsas Ibux

VV.1 eier Helle Hansen

Komsas Inca

VV.1 eier Per Arntzen

Komsas Aqva

SG .1 eier Simen Røsnæs

Oppdrettergruppe langhår: Kennel Komsa med HP.
Norsk avlskåring der Leif Belgen var dommer. Fra avdelingen:
Røstøls Qygo eier Rune Gundersen
Tysk kåring også med Leif Belgen som dommer:
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Komsa`s Løkky eier Mona Søderholm
Cher von der Freiheit Westerholt eier Mona Søderholm - Livsstidskåret
Norsk schæferhund klubb avdeling Fredrikstad har klart å være en aktiv klubb selv dette
utfordrende året. Vi har som dere ser arrangert hele tre utstillinger med mange påmeldte. Vi har
også fått to nye schæferhund vinnere: Dirty Harry av Thorarinn og Komsa`s Pippi!
Vi gratulerer. Dirty Harry av Thorarinn har også blitt norsk utstillingschampion, gratulerer!
Vi i utstillingskomiteen vil takke alle dere som stiller opp før og under arrangementet! Vi ser
frem mot et aktivt og innholdsrikt 2021!
Mvh utstillingskomiteen.
Helle Hansen og Mona Søderholm
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3 Regnskap
3.1 Styrets regnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021
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4 Revisors beretning
4.3 Revisors beretning
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5 Innkomne forslag.
5.1 Forslag til endringer via Generalforsamlingen til Representantskapsmøte NSchK.
5.2 Schæferhunden utgis kun digitalt. De som ønsker bladet fysisk hjem i postkassa, må
betale det selv.
Begrunnelse: Vil spare klubben sentralt og avdelingene for mange penger. Det meste som
står i bladet er gammelt nytt, da mesteparten allerede ligger ute på̊ nett før trykking.
Satse mer på̊ sosiale medier og hjemmeside da det er dagens nyhetsplattform. Nyheter er
ute der med engang. Styret støtter forslaget
5.3 Medlemmer kun mulig i EN avd. Eventuelt betale aktivitetsavgift til de forskjellige, noe
som er vanlig. Begrunnelse: Forenkler oversikt. Eventuelt betale aktivitetsavgift til de
forskjellige avdelingene, noe som er vanlig. Alle medlemmer i klubben kan trene i alle avd.
Tillegg fra styret: Minimum å kunne synliggjøre hvor mange som er dobbelt medlemmer, og
hvor de er hovedmedlem. (Stemmeberettiget). Styret støtter forslaget.
Innsendt av Mona Søderholm

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.
Valgkomiteens innstilling:
Leder:

Grethe Lindahl

2 år

Kasserer

Lasse Harms

2 år

Styremedlem

Cathrine Anderssen

2 år

Varamedlem:

Atle Mathisen

1 år

Varamedlem:

Tonje Johannessen

1 år

Revisor

Gunnar Olsen

1 år

Vara revisor:

Mona Søderholm

1 år

Emma Gustafsson

2 år

Valgkomiteen:
Medlem:
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Vara:

Leif Heger

Representanter representanter
til representanskapskapsmøte:

Grethe Lindahl

Vararepresentant:

Mona Søderholm

Helle Hansen.

1 år

