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Årsmøtedokument NBaK 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk BassetKlubb 

Årsmøte 2023 
 

Det 37. ordinære årsmøte 

11.mars 2023 kl:14:00 

 

 

 

Årsmøtet avholdes på Stjørdal JFF Klubbhus, Severin Broens Gate 29, 7500 Stjørdal. 

Bekjentgjøring av årsmøtet ble gjort i forrige utgave av Bassetposten.  

Innkalling til årsmøte sendes på mail og annonseres på hjemmesidene. 
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6. Årsberetning 2022 

      6.1. Rapport fra Drev 

6.2. Rapport fra Spor 

6.3. Rapport fra Utstilling 

6.4. Rapport fra Raseråd BH 

6.5. Rapport fra Raseråd PBGV 

6.6. Rapport fra Raseråd BBdG 

6.7. Rapport fra Raseråd GBGV 

6.8. Rapport fra Raseråd BAN 

6.9. Rapport fra Raseråd BFdB 

7. Handlingsplan for 2023 

8. Regnskap med revisors beretning 
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10. Innkomne saker 

      10.1. Kontingent 
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Konstituering av møtet: 

 

1. Valg av møteleder…………………………………..: 

2. Valg av referent………………………………………: 

3. Valg av to til å underskrive protokoll………:1)    2) 

4. Valg av tellekorps……………………………………: 1)    2)    

5. Godkjenning av innkalling og dagsorden…:  
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6. Årsberetning 2022 

Styret har i 2022 bestått av: 
Leder   Thomas Vibeto 
Nestleder  Kenneth Hovland(gikk av 3.nov) 
Styremedlem  Britt Anne Refvem 
Styremedlem  Åse Pedersen(gikk av 3.nov) 
Styremedlem  Ove Jørstad(gikk av 3.nov) 
Varamedlem  Robert J. Kvalvåg(trakk seg 15.nov) 
Varamedlem  Svein Olav Rasmussen(styremedlem fra 3.nov) 
 
 
 
Kasserer   Liv Arnhild Myrholmen 
Sekretær  Britt Anne Refvem 
 
Valgkomite leder  Kaja Videng 
Valgkomite medlem Per Gunnar Vidhammer 
Valgkomite medlem Joakim Moi 
Valgkomite vara  Jon Bruerberg 
 
Revisor   Else Nordby Lang-Ree 
Revisor vara  Odd Hellevik 
 
Raseråd/Valpeformidling: 
 
Basset Hound:   Petit Basset Griffon Vendeen:  Basset Bleu de Gascogne: 
Merete Lien   Mari D. Haukland    Mona Olsen 
Kaja Videng   Geir Lasse Aune    May Bardal 
Elisabeth A. Moseby  Solvor Bakken    Theresa Tidem Varberg 
 
Basset Fauve de Bretagne: Basset Artesien Normand:  Grand Basset Griffon Vendeen: 
Espen Wathne   Ole Christian Opsahl   Kjerstin Mostue 
Bjørn Sønsteby   Kaja Videng    Anne Lise Soleide 
Tor K. Tveitehagen       
 
 
 
Pr 01.01.2023 var det 631 medlemmer i NBaK. Herav 28 husstandsmedlemmer, 29 gratismedlemmer og 2 

æresmedlemmer.    

Det har vært avholdt 8 styremøter og er behandlet 38 saker. Alle møtene har vært avholdt digitalt.  
 
Årsmøte 
Årsmøtet i 2022 ble avholdt i Sandefjord. Det var en kombinasjon av fysisk oppmøte og digitalt oppmøte via Teams. Etter 
dette var det medlemsmøte med utdeling av priser og det ble servert helgrillet hjort. Pandemien er over og Årsmøtet i 
2023 avholdes i Stjørdal. 
 
Ekstraordinært Årsmøte 
Ble avholdt digitalt på Microsoft Teams 3.November 2022. 
Årsmøtet vedtok å stille misstillit til 3 av styremedlemmene som derav måtte tre ut av styret. Styret består etter dette av 
Leder Thomas Vibeto og Sekretær Britt Anne Refvem, samt 2 varamedlemmer; Svein Olav Rasmussen og Robert Kvalvåg, 
som da gikk inn som styremedlemmer. 
 
Raseråd 
Raserådene har ikke fått fullt ut det fokuset fra styret som var planlagt i 2022. Det ble ikke avholdt kurs som tiltenkt. Det 
er mange dyktige personer i raserådene og samtlige er tilgjengelige for medlemmer som ønsker bistand. 
Helseundersøkelse har blitt gjennomført for Basset Hound.  
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Utstilling 
Rasespesialen på Hokksund ble på tradisjonelt vis gjennomført med godt oppmøte. I år var NBaK også medarrangør på 
jakthundutstillingen på Stiklestad. Mange frivillige i tillegg til komiteer og styret gjorde dagene til minnerike opplevelser 
for både nye og erfarne.  
 
Spor 
Det har i løpet av året blitt gjennomført 138 blodsporprøver (totalt med bevegelig og ordinær) og 42 bevegelige 
fersksporprøver. Det ble avholdt 2 ordinære blodsporprøver på Skodje og i Sandefjord med bra oppmøte og 
gjennomføring. 
 
Drev 
Det ble avholdt 3 ordinære drevprøver i 2022. Vega i nord, Trøndelag og Østlandet. Totalt er det gjennomført 138 
drevprøver i 2022. Mange påmeldinger på slutten av sesongen for bevegelige prøver.   
 
Bassetposten 
Det ble 2 utgivelser av bladet vårt i året som var. Det er fortsatt ønske om mer stoff til redaktøren, både bilder og en liten 
historie er velkomment.  
 
Oppsummering: 
Året 2022 har vært fylt med masse aktiviteter. Det er gledelig å se at engasjementet er stort rundt i hele vårt langstrakte 
land. Samfunnet har åpnet opp etter et par år med pandemier og begrensninger, og vi har fått gjennomført våre 
arrangementer med godt oppmøte. Med den voksende interessen for å stille Bassetene på utstillinger og prøver så øker 
også presset på våre dommere og frivillige. Styret retter derfor en stor takk til alle som har bidratt til beste for klubben 
og våre medlemmer gjennom året. Samtidig vil vi gjerne formidle at vi ønsker flere med på laget, så ta kontakt om du 
ønsker å være med. 
Året har også blitt preget av mer uheldige hendelser internt i styret, som resulterte i det ekstraordinære årsmøtet. Dette 
gikk utover fokuset og tiden som var tenkt brukt på andre handlinger, og styret har således ikke kommet helt i mål med 
sin handlingsplan for året. I kjølvannet av dette har det vært prioritert å få på plass funksjoner og verv i komiteer mm, for 
å sørge for at klubben kan fortsette driften med stort aktivitetsnivå. Dette har vi fått til og styret ser frem til å gi 
stafettpinnen videre til nytt styre som kan ta tak den positive veksten og bygge klubben videre sammen med alle 
medlemmene.  
Økonomien i klubben vår er god. Det er rom for videre investeringer i 2023. 
Styret vil takke alle medlemmer for 2022, og oppfordre til å delta på arrangementer i regi av NBaK.   
 
Vi ser frem til å treffe dere i et nytt og innholdsrikt år. 
 
 
Styret 
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6.1. Årsrapport Drev 2022 

Årsrapport Drev for 2022 

Det har vært gjennomført totalt 139 prøver fordelt på flg: 

    8 prøver januar/februar bevegelig.  

  16 prøver Vega bevegelig 

 23 prøver Vega ordinær 

 10 prøver Trøndelag bevegelig 

 23 prøver Trøndelag ordinær 

 16 prøver Østlandet ordinær 

 43 prøver bevegelige hele landet 

 

Jan/febr-prøva valgte vi å avbryte i slutten av januar av dyrevernmessige hensyn pga føreforhold. 

Vega-prøva er fortsatt like populær, selv om det er tidlig høst blir det mange gode resultater og med et alltid 

flott gjennomført arrangement med et godt sosialt miljø så kommer medlemmene våre tilbake igjen og igjen! 

Årets Vegavinner ble BFdB N J(D)CH Max med hederlige 55 poeng, stolt eier og fører Svein Olav Aas. 

Oppdretter Tor Anders Høgaas. 

Trøndelagsprøva gjenoppstod i år i « ny drakt» også her ble det god deltagelse på den ordinære, her var det 

også åpnet mulighet å kunne starte på bevegelig prøve. Et supert arrangement med flotte fasiliteter som en 

fin ramme rundt prøva gjorde den helt spesiell. Den som kunne reise hjem som den store vinneren her var 

PBGV Tranaskogens Vimsa med flotte 54 poeng, eier Asbjørn Kolstad og Anders Owesen som oppdretter. 

Føreforholda stod Østlansprøva bi i år også slik at den kunne gjennomføres, og her som på Vega ble BFdB N 

J(D)CH Max nå med 52 poeng prøvevinner sammen med eier og fører Svein Olav Aas. Oppdretter Tor Anders 

Høgaas. Avsluttet og takket alle av med bevertning og premieutdeling. 

På bevegelige prøva vår for «Hele Landet» kom ikke alle til start, men vi hadde mange gode hunder som gikk 

til premiering og flere som utløste nye titler. 

Gratulere til våre deltagere og takk til alle dere som bidrar slik at klubben kan rose seg med mange fine 

arrangementer og husk som skrevet mange ganger før, uten dommere ingen prøver! 
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Drevprøver NBaK 2022 

RASE REF.NR ANT 
STARTER 

TRUKKET KIP 0 PR 3.PR 2.PR 1.PR 

PBGV 77-22002 Vega ord. 12   5 2  5 

 78-22003 Vega bev. 7   4  1 2 

 78-22002 Hele landet bev. 16   1 1 2 12 

 77-22003 Østlandet ord. 9   1 1 2 5 

 77-22001 Trøndelag ord. 13 1  3 2  7 

 78-22004 Trøndelag bev.  5   1  1 3 

 78-22001 Jan/febr. bev. 5   2   3 

 PBGV Totalt 67 (34-2021) 1  17 6 6 37 

BFdB 77-22002 Vega ord. 7   1 1  5 

 78-22003 Vega bev. 5     1 4 

 78-22002Hele landet bev. 10    2  8 

 77-22003 Østlandet ord. 4 1    1 2 

 77-22001 Trøndelag ord. 6 1  1   4 

 78-22004 Trøndelag bev. 2  1   1  

 78-22001 Jan/febr.bev 3      3 

 BFdB Totalt 37 (35-2021) 2 1 2 3 3 26 

BBDG 77-22002 Vega ord. 2   2    

 78-22003 Vega bev. 1    1   

 78-22002 Hele landet bev. 2  
 

    2 

 77-22003 Østlandet ord. 0       

 77- 22001 Trøndelag 2   2    

 78-22004 Trøndelag bev. 2   2    

 78-22001 Jan/febr. bev. 0       

 BBDG Totalt 99  (4 -2021)   6 11 1 2 

BAN 77-22002 Vega ord. 2   1  1  

 78-22003 Vega bev. 3   1   2 

 78-22002 Hele landet bev. 15   3 2 1 9 

 77-22003 Østlandet ord. 3   1  1 1 

 77-22001 Trøndelag 2    1  1 

 78-22004 Trøndelag bev. 1   1    

 78-22001 Jan/febr. bev. 0       

 BAN Totalt 26 (18-2021)   7 3 3 13 

  

Totalt 
 
139 (91-
2021) 

 
3 

 
1 

 
32 

 
13 

 
12 

 
78 
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6.2. Årsrapport Spor 2022 

Årsrapport Spor for 2022 

Det har vært gjennomført totalt 138 blodsporprøver fordelt på flg: 

 13 AK-prøver Skodje ordinær herav 2 Basset 

 12 EK- prøver Skodje ordinær  

   7  AK- prøver Sandefjord herav 4 Basset 

   4  EK - prøver Sandefjord  

  89  Bevegelig hele landet herav 15 Basset 

  13 Bevegelig Vestlandet herav 5 Basset 

 

Totalt for ferskspor: 42 fordelt på flg: 

 30 for hele landet herav 10 Basset 

 12 Vestlandet herav 2 Basset 

 

 

Ordinærprøva på Skodje ble i god tradisjon avholdt 21.mai med god deltagelse, hele 13 ekvipasjer var klare 

for å konkurrere om å bli prøvens beste hund i AK, den som gikk til en hederlig 1.pr og som da kunne 

gratuleres og titulere seg som det ble BBDG Game Keeper`s Larami med eier og fører Odd Jarle Opstad, 

oppdretter er Trude Hegle. 

I EK`klassen var det 12 ekvipasjer og den som kunne ta imot Rosetten som prøvens beste hund  ble Strihår 

dachs`n Tante Elses D T Raggen med eier og fører Morten Bruaset som hadde en god dag og oppnådde hele 

96 poeng, oppdretter er Barco Baron Angela/ Ole Bjørkheim. 

Et vellykket sosialt arrangement med fine premier! 

Østlandsprøva ble avholdt på nytt igjen på Pukkestad Gård 2. juli, vi hadde 7 startende i AK og 4 i EK med 

innlagt klubbmesterskap. I AK ble PBGV Bustebartens Eventyrlige Frøya med en 2.pr klubbmester sammen 

med sin fører Kjetil Gulløy, oppdretter Mari Haukland og Leif Rakkestad.  Prøvevinner i AK ble Korthåret 

Dachs Pediculus Ærnst, eier og fører Britt Hansen. Oppdretter Kirsten Næss. 

I EK vant Guro Svenningsen med sin Strihåret Dachshund NVCH RL1 RL11 Prestemoens Noss, oppdretter 

Svein Johansen Duvier med fantastiske 100 poeng. «En fornøyelse å gå bak en slik ekvipasje» var dommer Jan 

Syvert Bråthen sin kommentar. 

Et velfylt premiebord, fint vær, god mat på et fantastisk sted gjorde sitt til at dette ble nok en trivelig 

prøvedag! 

Takk for lån av Pukkestad gård, takk til sporleggere og dommere som stiller opp midt i ferien! 

Gratulere til alle! 
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6.3. Årsrapport Utstilling 2022 

Årsrapport Utstillingskomitéen 2022 

I år hadde vi 2 utstillinger som var våre, først ute var Rasespesialen på Hokksund som det var påmeldt 72 

hunder, pluss det var noen få valper påmeldt også her. Deretter var det Stiklestad Utstillingen, dette var første 

gang vi deltok på den, og der var det påmeldt 43 hunder som var kjempebra. Det er vel en av de største 

jakthund-utstillingene som blir holdt i Norge. 

Vi får håpe at det blir mange påmeldte hunder på våre utstillinger i 2023 også. 

Noe annet vi har jobbet med, er å booke Dommere i god tid, og vi har nå fått dommere fram til 2026. 

2026 har vi også 40 års Jubileum og vi har bedt styret tenke på å sette av noen penger i årene framover. 

Vi trenger hjelp til å få gjennomført disse utstillingene, så er det noen som kan tenke seg å være med og 

hjelpe til enten på Hokksund eller på Stiklestad så si ifra. 

Det er åpnet for påmelding både på Hokksund og Stiklestad 

Godt utstillingsår  

 

Utstillingskomiten 
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6.4. Rapport fra Raseråd BH 

2022 har vært et aktivt år for raserådet for basset hound. 
Vi har hatt 4 nettmøter i løpet av året 2022 og mye dialog mellom møtene.  
 
Vi har hatt som mål å ferdigstille en helseundersøkelse som vi tilpasset rasen.  
Helseundersøkelse skal danne grunnlag for oppdatering av RAS. 
Den nettbaserte helseundersøkelsen ble ferdigstilt i mars 22 og lagt ut på flere sosiale plattformer for 
besvarelse. Vi fikk innrapportert 80 hunder til undersøkelsen, noe som var litt i underkant av hva vi 
håpet på.  
Desember 2022: Sammendrag av HU er ferdigstilt og skal publiseres i Bassetposten nr. 1 2023. 
 
Rasekompendium. Raserådet har ferdigstilt et rasekompendium for basset hound. Kompendiet er 
godkjent av NBaK og standardkomiteen i NKK. Kompendiet er digitalt og kan lastes ned fra NBaK’s 
hjemmesider eller sendes på mail på forespørsel 
 
Lafora Desease / Poag  
Raserådet har også hatt flere telefon/mail korrespondanse ang lafora. Lafora har i løpet av 
22 kommet opp som en utbredt sykdom på rasen. Flere land har startet testing for å 
bekjempe sykdommen for å avdekke bærere og affiserte, slik at man kan sikre at man ikke risikerer å 
produsere syke avkom.  
Raserådet kommet med sterke anbefalinger om å teste basset hound for både lafora og POAG. I den 
forbindelse har vi laget et PDF-dokument med informasjon om sykdommene.  
Dokumentet er lagt inn på NBaK hjemmesider og FB sider. 
 
Det var 1 henvendelse vedr parring av tispe i 2022, vi fortsetter å være tilgjengelig for råd. 
 
Og 4 kull basset hound i 2022 
1: 1/2 
2: 7/1 
3: 1/3 
4: 3/5 
 
 
Raserådet for basset hound 
Kaja Videng, Elisabeth Aune Moseby og Merete Lien 
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6.5. Rapport fra Raseråd PBGV 

Raserådet for pbgv har i 2022 bestått av Geir Lasse Aune, Solvor Bakken og Mari D. Haukland. 
Vi har hatt løpende kontakt hele året, via mail, telefon og egen gruppe på messenger. Alle spørsmål vi får blir 
lagt inn i messenger gruppa, slik at alle medlemmer i raserådet ser det og vi får samarbeidet om svar. 
 
11 medlemmer har tatt kontakt med raserådet før parring. 
Resultatet av det ble 8 kull, ei tom tispe og 2 stk som valgte (?) å ikke parre. 
Det ble brukt 9 forskjellige hannhunder på disse tispene, hvor 2 av disse var svenske hannhunder. Dette 
gjelder tispene hvor det ble valper. 
 
Helse: Ingen medlemmer som har tatt kontakt med raserådet i forbindelse med helseproblemer, men vi har 
plukka opp på sosiale medier at meningitt og cushings syndrom er sykdommer som forekommer. 
 
Valpeformidler: Har formidlet 12 planlagte kull / fødte kull. Interesserte valpekjøpere har fått tilsendt en liste 
elektronisk, med navn på oppdretter og om retningslinjene for avl av pbgv er fulgt, og litt info. De har selv tatt 
kontakt med oppdrettere. 
I 2022 har det vært noen som har tatt kontakt for å få info om rasen og noen som ønska valp, men veldig 
mange færre enn tidligere år. 
Kan se ut som det også var litt vanskeligere å selge valper, særlig hannvalper, enn tidligere. Noen oppdrettere 
satt igjen med hannvalp(er) litt etter 8 uker før de ble solgt.  
 
Mvh raserådet for pbgv 
 

Petit Basset Griffon Vendeen 
3 importer & 15 kull 
1: 3/0 
2: 5/4 
3: 1/4 
4: 2/1 
5: 2/1 
6: 4/2 
7: 1/5 
8: 4/4 
9: 0/1 
10: 2/1 
11: 4/1 
12: 2/2 
13: 1/3 
14: 2/2 
15: 2/5 
 
 

 

6.6. Rapport fra Raseråd BBdG 

Basset Bleu de Gascogne 
 
1 import 
1 kull 3/5 
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6.7. Rapport fra Raseråd GBGV 

Ingen aktivitet i 2022 

 

 

 

6.8. Rapport fra Raseråd BAN 

Tilbakemelding raseråd BAN for kalenderåret 2022:  
 
Generelt: Etter flere mislykkede parringer som dessverre ikke resulterte i forventede avkom i 2021 har 
situasjonen for BAN i 2022 bedret seg ved at det i år er registrert 5 kull, med 33 avkom fordelt på 15 tisper og 
18 hannhunder. Dette er en formidabel økning fra 2021. Det er registrert 2 importerte BAN ila 2022. Det er 
registrert 39 utstillings deltakelser, 7 ordinære drevprøver og et  
for raserådet ukjent antall bevegelige drevprøver. 
Tidligere rapporterte tilfeller av infertilitet hos hannhunder har ikke blitt rapportert til raserådet i år. 
Raserådet har ikke blitt opplyst om tilfeller av short ulna syndrom blant valper som er født i år slik tilfellet var i 
fjor. Hvorvidt dette beror på at slike tilfeller ikke har blitt påvist eller ikke har forekommet er for raserådet 
ikke kjent.  
Henvendelser fra valpekjøpere og planlagte kull har blitt rettet telefonisk til rådet anslagsvis 10 ganger i løpet 
av året.  
 
Antall møter internt i BAN raseråd: 2 (telefon og Mail)  
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6.9. Rapport fra Raseråd BFdB 

Raserådet for Basset Fauve De Bretagne har fra Januar til Oktober 2022 bestått av Bjørn Sønsteby, Tor Kristian 

Tveitehagen og Espen Wathne. 

I denne perioden har vi behandlet 16 saker i Raserådet. Detaljert rapport med forespørsel og svar fra 

Raserådet i hver sak er levert Styret i NbaK.  

10 av sakene har vært henvendelser før parring hvor raserådet har uttalt seg eller videreformidlet kontakt 

med egnet hannhund. 

Resterende saker er generelle henvendelser ang avl. 

Vi har i 2022 også fått mange valpeforespørsler, og dessverre har vi ofte ikke ledige kull å formidle. 

I likhet med 2021 viser det seg at etterspørselen er større enn tilbudet når det gjelder BFdB valper. 

 

Hannhund liste 

Hannhund lista øker stadig men vi er enda interessert i flere hannhunder til hannhund lista. Målet er å ha en 

god bredde på hannhund lista slik at vi kan videreformidle kontakt med flere hannhunder av forskjellig 

avstamning til hver tispe forespørsel.  

 

Kriterier 

Vi i raserådet jobber etter følgende kriterier:  

 Minst en av hundene må ha premiering på drev og begge hunder minimum Very good på utstilling. 

 NKK`s etiske regler for avl og oppdrett, https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-

1616666590/Dokumenter/Helse/Etiske%20grunnregler%20for%20avl%20og%20oppdrett%20-

%20Juni%202018.pdf 

 RAS, https://www.nkk.no/getfile.php/132070114-

1539609353/Filer/RAS/RAS/Basset%20fauve%20de%20Bretagne%20RAS.pdf 

 Raseråds instruks, : http://www.norskbassetklubb.no/webdoc/dokumenter/Retningslinjer-raserad-

Norsk-Bassetklubb.pdf 

Sykdom 

Vi har ingen nye rapporterte tilfeller av POAG i 2022. Det vil si at vi fortsatt kun har ett registrert tilfelle i 

Norge.  

Vi har ett tilfelle av Short Ulna innrapportert i slutten av 2021, men ingen nye i 2022. Vi er klar over at dette 

kan forkomme sporadisk eller som resultat av skade, men vi er interessert i å få innrapportert om det finnes 

flere tilfeller. Raserådets mailadresse for innrapportering er: fauve@norskbassetklubb.no 

 

https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1616666590/Dokumenter/Helse/Etiske%20grunnregler%20for%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1616666590/Dokumenter/Helse/Etiske%20grunnregler%20for%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1616666590/Dokumenter/Helse/Etiske%20grunnregler%20for%20avl%20og%20oppdrett%20-%20Juni%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132070114-1539609353/Filer/RAS/RAS/Basset%20fauve%20de%20Bretagne%20RAS.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132070114-1539609353/Filer/RAS/RAS/Basset%20fauve%20de%20Bretagne%20RAS.pdf
http://www.norskbassetklubb.no/webdoc/dokumenter/Retningslinjer-raserad-Norsk-Bassetklubb.pdf
http://www.norskbassetklubb.no/webdoc/dokumenter/Retningslinjer-raserad-Norsk-Bassetklubb.pdf
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Diverse 

I forbindelse med saken om mistillit i styret i NbaK så ble samtlige av raserådets medlemmer sagt opp med 

umiddelbar virkning 16.10.2023. 

Vi ble gjeninnsatt etter et oppklaringsmøte i slutten av Desember.  

Vi beklager manglende svar i denne perioden hvor vi var ute av funksjon. 

Basset Fauve De Bretagne 
6 importer & 11 kull 
1: 1/5 
2: 1/4 
3: 2/3 
4: 5/2 
5: 5/3 
6: 1/2 
7: 2/3 
8: 3/2 
9: 3/2 
10: 1/5 
11: 1/0 
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7. Handlingsplan 2023 
 

Planlagte aktiviteter for inneværende år: 

- Bevegelige blod- og fersksporprøver over hele landet 

- Hokksundutstillingen 27.Mai 

- Ringtrening i fbm utstillingene  

- Ordinær blodsporprøve på Skodje 21.Mai 

- Stiklestadutstillingen 10.Juni 

- Klubbmesterskap/Ordinær blodsporprøve AK/EK  

- Stand på Camp Villmark 24-26.Mars 

- Stand og medlemstreff på Jakt og Fiskedagene på Elverum i august. 

- Medlemsmøte med foredrag i August 

- Bevegelige drevprøver Hele Landet 

- Ordinær drevprøve på Vega  

- Bevegelige drevprøver på Vega  

- Ordinær drevprøve i Trøndelag  

- Ordinær drevprøve på Østlandet  

 

Det vil bli fokusert på raserådene i 2023 for å få økt kompetanse og samarbeid mellom raserådene og styret. 

RAS, Helseundersøkelser og oppdaterte kompendier. Tilpasset kurs/utdanning i samarbeid med NKK for dette. 

Dommerutdanning. Det planlegges utdanning av nye drevdommere i 2023, for de områdene klubben har 

størst etterspørsel. 

Brukerkurs for digitale hjelpemiddel som e-post og Microsoft Teams planlegges for nye og gamle tillitsvalgte. 

Hjemmeside. Vår gamle er ikke mobilvennlig. Styret ønsker å lage en ny eller oppdatere den gamle for å få en 

mer brukervennlig side.  
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8. Regnskap NBaK pr 31.12.2022 
 

 

 

Kontonr. Inntekter                            BudsjettBudsjett Resultat Inntekter Utgifter

3400 Medlemskontigenter 270 000kr       249 260,00kr   249 260,00kr  

3500 Momsrefusjon 30 000kr         38 932,00kr     38 932,00kr    

3700 Utstillinger                 65 000kr         42 378,00kr     42 378,00kr    

3701 Salgsartikler 2 000kr           75,00kr           75,00kr           

3704 Drevprøveinntekter 70 000kr         109 540,00kr   110 040,00kr  500,00kr         

3705 Sporprøveinntekter 45 000kr         68 703,00kr     68 703,00kr    

3706 Grasrotandel 18 000kr         15 799,20kr     15 799,20kr    

3800 Salgsinntekter lodd 20 000kr         12 520,00kr     12 520,00kr    

8070 Renteinntekter 2 000kr           2 237,00kr       2 237,00kr      

SUM                            522 000kr       539 444,20kr   539 944,20kr   500,00kr         

Kontonr. Utgifter                 Budsjett Resultat Inntekter Utgifter

4000 Styrets disp kr 10 000

4001 Gf-Styremøter-bevertning kr 10 000 5 698,00kr       5 698,00kr      

4011 Web/annonser/medl.blad kr 45 000 47 256,00kr     47 256,00kr    

4100 Dommerutg. oppl./kollegiet kr 25 000 58 463,00kr     58 463,00kr    

4200 Innkjøp driftsmateriell kr 30 000 600,00kr         600,00kr         

4211 Kontorutgifter              kr 11 000 10 171,00kr     10 171,00kr    

4300 Utlodningsgevinster kr 7 000 9 076,50kr       9 076,50kr      

4311 Gaver, repres.Premier kr 70 000 46 610,00kr     46 610,00kr     

4400 Honnorar dommer/funskj kr 10 000 7 913,58kr       7 913,58kr      

4401 Honnorar spordommere kr 20 000 27 110,00kr     27 110,00kr    

4402 Honnorar drevdommere kr 8 000 200,00kr         200,00kr         

4403 Utgifter premiekostnader kr 50 000 10 884,00kr     10 884,00kr    

4404 Utstillingsutgifter kr 35 000 37 565,77kr     2 700,00kr      40 265,77kr    

4405 Sporutgifter kr 5 000 6 483,32kr       6 483,32kr      

4406 Drevutgifter kr 110 000 172 835,86kr   23 245,00kr    196 080,86kr  

4407 Akt.avg NKK kr 25 000 9 239,00kr       9 239,00kr      

4500 Gebyrer                  kr 2 000 1 231,25kr       1 231,25kr      

5300 Porto                     kr 15 000 6 150,00kr       6 150,00kr      

5911 Stands                     kr 20 000 1 803,00kr       300,00kr         2 103,00kr      

6501 Kurs-seminar                   kr 50 000 3 750,00kr       3 750,00kr      

6502 Raseråd kr 18 000

6700 Godtgjørelser               kr 7 000 7 000,00kr       7 000,00kr      

7401 Investeringer                kr 30 000

7402 Innkjøp salgsartikler

7510 GF- Styremøter-reiseutg. kr 10 000 29 354,00kr     9 928,00kr      39 282,00kr    

                             

Sum                    kr 623 000 499 394,28kr   36 173,00kr    535 567,28kr   

kr 408 448,31 Kasse                                               750,00kr         

kr 101 000,00 264 044,23kr  

Bank/jub.fond                                          kr 183 704,00

kr 40 049,92 448 498,23kr  

Salgsartikler kr  10 800,-

Kasserer Liv Arnhild Myrholmen

Beholdning pr 31.12.2021

BUDSJETT OG REGNSKAP PR 31.12.2022

Bank 

Årets overskudd 31.12.2022

Budsjetert underskudd



 Side 17 av 25 

Forklaring på enkelte utgiftsposter: 

4311 Gaver/repr./premier 

Hokksund Kr 12 013 

Felumb lommeur drevdommere 60 dømte  Kr   2 148 

Ord sporprøve Kr   2 695 

Fater til utstilling/trau årets hund 2019/20 Kr   9 980 

Vega Kr 13 024 

Trøndelag Kr  2 592 

Gaver på lager Kr   4 158 

Totalt Kr 46 610,- 

 

4403 Utgifter premiekostnader: 

Premier til utstilling Stiklestad Kr    2 384 

Premier Trøndelag Kr    8 500 

Totalt Kr 10 884 

4404 Utstillingsutgifter: mat/overnatting/kjøreutg.:  

Fordeler seg på Hokksund/Stiklestad   Kr 37 565,77 

 

 

4406 Drevutgifter: 

Rosetter Kr    1 263 

Trøndelag mat/leie/dommere/reiseutgifter Kr  49 959 

Vega prøva: mat/ leie av lokalet 3 dgr/ rorbu-
dommere,reiseutgifter 

Kr 73 755 

Kollegiet reiseutg Kr 12 307 

Østlandsprøva: mat,lokale,overnatting,reiseutg. Kr 35 551 

Totalt Kr 172 835 

 

*Note: Samlet utgiftspost på kr: 30 000,- som kom inn i Januar skulle vært ført i 2022, men har ikke 

kommet med og føres derav på 2023.  
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Revisors beretning:
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9. Budsjett NBaK 2023 
 
NORSK BASSETKLUBBs STYRE FORSLAG TIL BUDSJETT 2023 

INNTEKTER 

Medlemskontigent  kr      250 000  

Momsrefusjon  kr        30 000  

Utstillinger   kr        50 000  

Salgsinntekter lodd  kr        12 000  

Salgsartikler  kr          5 000  

Drevprøveinntekter  kr      110 000  

Sporprøveinntekter  kr        50 000  

Grasrotandel    kr        16 000  

Renteinntekter  kr          2 000  

SUM  kr      525 000  

UTGIFTER 

Styrets disp.  kr        10 000  

GF- bevertning m.m  kr        20 000  

Dommerutgifter oppl./kollegiet    kr        60 000  

Web.utg. + medlemsblad  kr        80 000  

Innkjøp driftsmateriell    kr        30 000  

Kontorutgifter  kr        11 000  

Utlodningsgevinster    kr          7 000  

Gaver-Repres.  kr        50 000  

Honnorar dommere/funksjonærer    kr        10 000  

Honnorar spordommere    kr        25 000  

Honnorar drevdommere    kr        25 000  

Utgifter premiekostnader    kr        25 000  

Utstillingsutgifter    kr        40 000  

Sporutgifter    kr          6 000  

Drevutgifter    kr      110 000  

Aktivitetsavgift NKK    kr        20 000  

Gebyrer  kr          1 500  

Porto  kr        10 000  

Stands  kr        10 000  

Kurs-Seminar  kr        50 000  

Raseråd    kr        18 000  

Godtgjørelser styret og funksjonærer  kr        13 000  

Investeringer utstyr  kr        30 000  

GF - Styremøter,reiseutgifter  kr        20 000  

Innkjøp salgsartikler  kr        10 000  

Føring av utgiftspost 2022 - *note    kr        30 000  

SUM  kr      691 500  

Forventet underskudd   kr     -166 500  
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10. Innkomne saker 

Følgende forslag er mottatt til årsmøtet innen fristen 

 

10.1. Kontingent. Justering av medlemskontingent fra 2024. 

Forslagsstillere: Styret 

Det foreslås å la kontingenten stå uforandret. 

Styrets innstilling: Grunnet klubbens økonomi og mulig økning i NKK sin kontingentandel vil styret 

foreslå å la kontingenten stå uendret.   

 

Årsmøtets vedtak:  

 

 

 

10.2. Godtgjøring. Justering av godtgjøringssatser 

Forslagsstillere: Styret 

Styret foreslår å endre mottakere og satsen for godtgjøring ifbm styreverv og funksjonærer til flg: 

Styret Gammel Ny   

Leder kr 3 000,00 kr 5 000,00 Pr år 

Nestleder kr 0,00 kr 1 000,00 Pr år 

Styremedlem 1 kr 0,00 kr 1 000,00 Pr år 

Styremedlem 2 kr 0,00 kr 1 000,00 Pr år 

Styremedlem 3 kr 0,00 kr 1 000,00 Pr år 

Varamedlem 1 kr 0,00 kr 500,00 Pr år 

Varamedlem 2 kr 0,00 kr 500,00 Pr år 

        

Funksjonærer       

Sekretær kr 1 000,00 kr 1 000,00 Pr år 

Kasserer kr 1 000,00 kr 1 000,00 Pr år 

Klubbadmin kr 1 000,00 kr 1 000,00 Pr år 

 
 

Styrets innstilling: Styret ønsker å gjennomføre endringen som foreslått. 

 

Årsmøtets vedtak:  
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10.3. Restriksjoner for hvilke utstillinger man tillater deltagelse på 

Forslagsstillere: Elisabeth Aune Moseby 

Jeg ønsker å fremme et forslag om at NBaK legger restriksjoner på hvilke utstillinger 
man tillater deltagelse på. Som de absolutt fleste andre jakthunder, bør vi kun delta på 
jakthundutstillingene, NKK utstillinger og raseklubbens egne. Det er svært dårlig oppmøte i 
de fleste rasene og når man kan gå på utstilling med bassets omtrent hver helg året 
gjennom, gjør dette bare til at det blir færre deltaker pr utstilling og at konkuransen blir lavere. 
Dette kan på mange vis forringe kvaliteten på rasene over tid. 
Da det er mindre utstillinger nord for trøndelag, vil det være naturlig å si ja til noen flere i 
dette området. 
 

Styrets innstilling: Styret  ……….. 

 

Årsmøtets vedtak:  

 

 

 

10.4. Endring av championatregler for Basset Hound 

Forslagsstillere: Raserådet for Basset Hound. v/Elisabeth Aune Moseby, Kaja Videng og Merete Lien 

Raserådet for basset hound har tatt utgangspunkt i årsmøtesak 10.2. 2019: 
Endring av championatregler for Basset Hound  
Forslagsstillere 2019: Wenche Skogli, Niels Brandstrup og Arne Toverød.  
 
Raserådet mente da at innføring av krav kom på et for tidligtidspunkt, og stilte et motforslag med ønske om 
mere tid til å redegjøre hva konsekvensene av hva et slik krav kunne bety for rasen. Raserådet for BH ba om 
utsettelse til årsmøte 2023. Forslag gikk igjennom med 72% oppslutning.  
 
 
Forslag til årsmøte NBaK 2023: 
 
Endring av championatregler for Basset Hound. 
Det innføres et krav om premiering på spor- eller drevprøve for oppnåelse av NUCh for basset hound. 
Kravet bør ikke være høyere enn 3.premie i AK eller tilsvarende klasse i hjemlandet dersom hunden ikke er 
norsk. 
 
Bakgrunnen for forslaget er:  
Basset hound er den eneste rasen i NBaK uten tilleggskrav for det norske championatet. 
I dag er det krav om minst 2.premie på spor- eller drevprøve for oppnåelse av det internasjonale 
championatet. 
 
Raserådet mener det er viktig å ikke starte med for høye krav, men avvente og se hvordan kravet vil påvirke 
utviklingen av rasen. 
 
Siden 2019 kan man se en økende tendens til bruk av Basset hound til jakt og spor i Norge og i resten av 
Skandinavia. Rasen har med sin utmerkede nese mye å bidra med når det gjelder sporing av skadeskutt vilt, 
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dessuten er den en utmerket hund til jakt på rådyr og hare. Raserådet mener at krav om brukspremiering vil 
øke interessen for bruken av hound ytterligere og gi en større aksept for rasen utad. 
I lys av presset på enkelte hunderaser, med anmeldelse fra Dyrebeskyttelsen Norge, er det særs viktig å vise at 
den norske bestanden er frisk og at den er en god brukshund.  
Vi vet med sikkerhet at basset hound, på grunn av dens utseende også står på DBN’s liste over hunderaser 
som det kan være aktuelt å anlegge sak mot, med forbud om avl. 
 
Forslaget om innføring av tilleggskrav, støttes også fult ut av kubbens egen formålsparagraf 1-2. Vi håper og 
tror at et krav om premiering kan stimulere til økt deltagelse på klubbens egne spor- og drevarrangementer.  

 
 

Styrets innstilling: Styret ønsker å gjennomføre endringen som foreslått. 

 

Årsmøtets vedtak:  

 

 

 

 

 

10.5. Forslag til endring av Lover for Norsk Bassetklubb § 3-3 

Forslagsstillere: Linn Bjørkmo, Mona Aleksandersen og Lena Verdal Vittali 

 
Viser til «Lover for Norsk Bassetklubb stiftet 16.mars 1986. Vedtatt av årsmøtet den 12.03.1994 med senere 
endringer, senest av Årsmøtet 16.03.2013. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 2013 justert og vedtatt 
på NBaK årsmøte 28.02.2018 og godkjent av NKK 17.12.2020», herunder «§ 3-3 Innkalling».  
Ifølge § 3-1 skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Undertegnede vurderer at årsmøtet med 
fordel bør vedta endringer i fristene som er definert i § 3-3 slik disse står i dag. Dette for å gi medlemmene 
mer forutsigbarhet i forhold til å melde inn forslag/saker som ønskes behandlet i årsmøtet etter at dato for 
dette er kunngjort.  
Det foreslås også å legge til at årsmøtet vedtar handlingsplan for det kommende året.  
 
Dagens § 3-3 Innkalling:  
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet 
direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.  
Med innkallelsen skal følge:  
- Saksliste  
- Årsberetning  
- Regnskap med revisors beretning  
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret 
i hende/ poststemplet senest 31.desember før årsmøtedato.  
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene., Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest 
31.desember året før årsmøtedato..  
 
Vi foreslår at § 3-3 Innkalling endres til følgende:  
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§ 3-3 Innkalling  
Årsmøtedato skal kunngjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
Kunngjøringen skal inneholde informasjon om hvor og når ordinært årsmøte skal avholdes, samt gjeldende 
frister for innsending av forslag eller saker som ønskes behandlet i årsmøtet.  
Forslag/saker fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.  
Styret sender fullstendig innkalling til ordinært årsmøte senest 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal sendes 
medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Innkallingen skal inneholde:  
- Saksliste  
- Årsberetning  
- Regnskap med revisors beretning  
- Innkomne forslag/saker fra medlemmer eller styret  
- Budsjett for det kommende året  
- Handlingsplan for det kommende året  
 
Forslag til kandidater til valgene:  
Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31.desember året før årsmøtedato. 
 

 

Styrets innstilling:  

Styret synes punktet om å tilføye handlingsplan er positivt og støtter denne tilføyelsen.  
 
Styret støtter ikke endringen om at «forslag/saker fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet 
senest 4 uker før årsmøtet». Styret mener det vil gi for kort tid til behandling, da det vil være kun 2 uker (1 
uke i praksis siden postgangen må regnes med) mellom fristen for innsending av forslag og fristen for at 
fullstendig innkalling skal være medlemmene i hende. Alle medlemmer kan sende inn forslag hele året som vil 
bli behandlet på kommende årsmøte. Styret ønsker således å beholde dagens frist for innsendelse av forslag 
til årsmøtet. 
 

Årsmøtets vedtak:  

 

 

 

 

10.6.1 Krav om godkjent røntgen erklæring før paring 

Forslagsstillere: Edel og Terje Korneliussen 

Forslag til årsmøtet – Før det avles på/med hund skal alle oppdrettere både for tispe og hannhund fremlegge 
en godkjent røntgen erklæring før paring. Hvis så ikke skjer, SKAL det ikke foregå paring. 
 
 

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. 

 

Årsmøtets vedtak:  
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10.6.2 Krav om godkjent røntgen erklæring før paring 

Forslagsstillere: Edel og Terje Korneliussen 

Slik som situasjonen er i Norden p.t. så viser det seg mange valper, unghunder og avlshunder av Basset 
Artesien Normand rasen har svært skjeve frambein – dette fremgår av mange avbildede dyr fra utstillinger 
osv. Dette er skremmende, og henger også sammen med bruken både av tisper og hannhunder. Dersom 
forslaget ovenfor vedtas, så vil det forhåpentligvis også hjelpe på dette omfattende problemet – men er det 
nok?  
Har styret i Norsk Bassetklubb fulgt opp klubbens formålsparagraf 3, se ovenfor pkt 1.a, og hva gjør klubben 
hvis ikke? 
Hva vil styret og årsmøtet foreta seg i saken anledning? 

 

Styrets innstilling: Styret ser ikke at det er et forslag til årsmøtet i dette punktet og derfor ikke ta stilling til 

10.6.2.   

Årsmøtets vedtak:  
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11. Valg 

Valgkomiteens innstilling for 2023: 

Leder:   Thomas Vibeto (gjenvalg velges for 2 år) 
Nestleder:  Kaja Videng (NY velges for 1 år) 
Styremedlem:  Britt Anne E. Refvem (ikke på valg 1 år igjen) 
Styremedlem:  Hugo Henriksen (NY velges for 2 år) 
Styremedlem:  Lena Verdal Vittali (NY velges for 1 år) 
1. Vara:   Niels Brandstrup (NY velges for 1 år) 
2. Vara:   Svein Olav Rasmussen (gjenvalg velges for 1 år) 
Revisor:   Per Hoff (NY velges for 1 år) 
Vararevisor:   Odd Hellevik (gjenvalg velges for 1 år) 

Valgkomite: 
Leder:    Per gunnar Vidhammer (1 år igjen) 
Medlem:   Joachim Moi (2 år igjen) 
Medlem:   Jon Bruerberg (NY velges for 3 år)  
Vara:    Sølvi Therese Dahlberg (NY velges for 1 år) 
 
Innstillingen er enstemmig fra valgkomiteen. 

 

Innkomne forslag på kandidater:   

Styremedlem 1 år   Guro Brunsby 
Foreslått av Elisabeth Aune Moseby 
 
Varamedlem styre 1 år Håkon Langmo 
Foreslått av Elisabeth Aune Moseby 
 
Styremedlem ikke spesifiset: Karianne Myrholmen 
Foreslått av Grete Aase 
 
Varamedlem styre 1 år  Karianne Myrholmen 
Foreslått av Grete Aase 
 
 

Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan 
bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer legges i forseglet konvolutt, som igjen legges i en 
konvolutt merket med stemmegivers navn og medlemsnummer. Dette sendes til valgkomiteen ved:  
Kaja Videng 
Tassåsvegen 47 
2415 Heradsbygd 
 


