
NORSK BUHUNDKLUBB 

ÅRSBERETNING FOR 2012 

Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2012 hatt følgende 

sammensetning: 

-Leder                      :Terje Methlie 

-Nestleder   :Liss Mortveit 

-Sekretær   :Ingvill Brenden 

-Kasserer   :Linda L. Methlie  

 -Styremedlem  :Aina Takvam 

 -Varamedlem  :Henriette Wangen 

 -Varamedlem  :Julia Aarre 

 

   Avlsråd   :Ellen Katrin Enge (leder) 

     :Ingvill Brenden 

     :Elin Kristiansen 

 

  Revisor   :Torbjørg Folkvord 

 

  Valgkomité  :Elin Granlund 

     :Elisabeth Høydal            

                  :May Birkeland 

 

  Materialforvalter :Grethe Vogt 

 

Årsmøtet 2012 ble avholdt på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen den 

17.03.2012. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med tema «Nye 

avlsregler for NBK». 

Avlsrådet fremlegger egen årsmelding vedrørende status på avl og 

oppdrett. 

Hovedstyret har i perioden avholdt 4 styremøter (telefonkonferanse), det 

øvrige styrearbeid har vært utført pr. e-mail, samt telefon. 

Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført i denne perioden: 



- Deltatt i møter med NKK, møte med representanter for øvrige 

norske raser om tiltak i fremtiden (Forum Norske Hunderaser). 

Deltatt på NKKs representantskapsmøte. Avlsråd har deltatt på 

NKKs Avlrådskurs 2013 (se avlsrådets årsmelding). 

 

- NBK har i denne perioden fått ny hovedsponsor Royal Canin AS, 

hvor avtalen er gjeldende til 31.12.2014, med mulig forlengelse. 

 

- Klubben har i inneværende periode også utgitt to utgaver av 

«Buhunden». Ett sommernummer og ett i forbindelse med julen. 

 

- Årets «Buhundens Nasjonaldag» 2012, ble arrangert på 

Hunderfossen Camping, Hunderfossen. 

 

- Styret har søkt NKK om utstilling og gjennomføring av 

«Buhundens Nasjonaldag» den 30.08.2014. 

 

- NBK var også i 2012 deltager på messen «Dogs4All» på 

Lillestrøm i november. Flere av klubbens medlemmer deltok på 

standen, både lørdag og søndag, og sørget for, sammen med 

hundene, at vi fikk presentert NBK og hundene på en fabelaktig 

måte. 

 

- Det arbeides med å få ytterligere sponsorer/samarbeidspartnere, 

både firmaer, og styret håper at også oppdrettere vil komme på 

banen i likhet med tidligere, dette for å kunne bedre inntekter, 

samtidig med spredning av kunnskap om buhunden. 

 

- Nettansvarlig har vært Ingvill Brenden, og aktiviteten, og 

interessen rundt hjemmesiden (www.buhund.no) har økt 

betraktelig i 2012. 

 

- Facebook – er et fora, hvor aktivitetene har økt formidabelt. Her 

er det også Ingvill Brenden som har ledet arbeidet med denne 

delen, som er blitt stedet hvor «alle» får anledning til å delta. 

 

- Arbeidet med å samle mailadresser har fortsatt også i 2012. Vi 

mangler fremdeles en del, men håper at medlemmene vil komme 

mer på banen i 2013. 

- Planlegging av årsmøte 16.03.2013. 

 

 

http://www.buhund.no/


-For øvrig er det gjennomført ordinært styrearbeid i gjeldende periode. 

 

Buhunden: 

Medlemsbladet «Buhunden» har kommet med 2 nummer i 2012. Ett i juni 

og ett nummer i desember. Terje Methlie har fungert som redaktør, og 

Ingvill Brenden som redaktørmedarbeider. 

 

Buhundkalender: 

NBK prøvde i år å produsere en kalender. Etter en konkurranse om de 

beste bildene, fikk vi en flott kalender som ble lagt ut til salg. Salget har 

vært en gedigen skuffelse! Mindre enn 1/6-del av medlemmene har kjøpt 

kalenderen. Kun en oppdretter har kjøpt flere for å gi til sine valpekjøpere. 

 

Medlemsstatus:  

Medlemstallet pr. 31.12.2012 var 320 medlemmer. Antallet er ganske 

stabilt fra år til år. Medlemsregisteret blir ajourført av Norsk Kennel Klub 

(NKK). Medlemmer blir strøket etter 2. gangs purring, eller etter ønske. 

Innmelding kan også skje gjennom NKKs nettsider, og kan betales med 

kort. Grunnet omlegging av betalingsrutiner/dato hos NKK, vil det eksakte 

medlemstall kunne variere ved årsskiftet 2012/2013 i forhold til tidligere. 

 

Avdelinger: 

Avdeling Midt-Norge: Leder/kontaktperson Roy Sundby. 

 

Avdeling Midt-Norge er den eneste regionsavdeling som fungerer, og som 

er registrert i NBK-systemet. Avdelingen arbeider lokalt og fremlegger 

egen årsmelding, regnskap og revisjonsrapport. Dette fremlegges av leder 

på NBKs årsmøte som egen post. 

 

Økonomi: 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 10.914,28. Buhundprosjektet  har 

egen konto, pr 31.12.2012 viser kontoen et beløp på kr. 223.846,84. Det 

er overført, i september, kr. 30.000,- til egen konto, Buhundprosjektet, 

c/o Hønefoss Dyrehospital, v/Elin Kristiansen. 

 

                                                          Sande i Vestfold, 12.03.2013 

 

                   Terje Methlie  

                                                                               Sign. 

                                                                 Leder Norsk Buhundklubb 

 

 



      


