
NORSK BUHUNDKLUBB 

ÅRSBERETNING FOR 2015 

Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2015 hatt følgende 

sammensetning: 

- Leder    Terje Methlie  

- Nestleder   Svein Are Olsen 

- Sekretær   Kirsten Andersen 

- Kasserer   Linda L. Methlie 

- Styremedlem  Ivar Johan Takvam 

- Styremedlem  Roy Sundby 

 

Avlsråd:    Ellen Katrin Enge (leder) 

      Ingvill Brenden 

      Elin Kristiansen 

 

Revisor:    Torbjørg Folkvord 

 

Valgkomité:          Ann-Mari Tunli 

      Annbjørg Myhre 

      Ulla Riise 

 

 Materialforvalter:  Grethe Vogt 

 

 



Årsmøtet 2015 ble avholdt på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen den 

15.03.2015. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte). 

Avlsrådet la frem egen årsmelding vedrørende status på avl og oppdrett. 

Hovedstyret har i perioden avholdt et konstituerende møte (telefonkonferanse), 

det øvrige styrearbeid har vært utført pr. e-mail samt telefon. Det har vært fin 

kontinuitet i styret, ettersom det var gjenvalg for de styremedlemmer som var 

på valg.  

Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført i denne perioden: 

- Klubben har også i inneværende periode gitt ut to utgaver av «Buhunden». 

Ett nummer i juni måned og et nummer i forbindelse med julen. 

- Styret fornyet en del av utstyret i 2014. Bl.a. nytt høyttaleranlegg, og i 

tillegg nye bord, 8 stykker, og 10 sammenleggbare stoler. Kostnadene ved 

innkjøp av bord og stoler vil være inntjent i løpet av få år, ettersom vi 

slipper å leie utstyr i forbindelse med Dogs4All/European Dog Show (2015) 

o.lign.,( Ved EDS 2015 sparte klubben ca. kr. 3.500,- / 4.500,-) 

- Facebook – er et forum hvor aktivitetene/innlegg og kommentarer har økt 

formidabelt, ikke minst etter at ivrige initiativtagere satte i gang med 

Norsk Buhundklubbs Forum. Dette har blitt en livlig og veldig aktiv del av 

Facebooksidene.  

- «Buhundens Nasjonaldag» 2015 ble svært vellykket, og ble arrangert 

helgen 21.-23. august på Hunderfossen Camping, Hunderfossen.  Godt og 

vel 60 buhunder var på plass, og det ble en kjempefin helg. Styret vil takke 

Ingvill Brenden, som tok på seg ansvaret for alle premiene, innkjøp og 

fordeling. Vi fikk også flere nyheter inn på programmet, slik at vi også fikk 

aktiviteter på søndag også. Ellen Enger Müller og Linda Karlsen hadde 

introduksjonskurs i rallylydighet og 5-kamp. Dette ble virkelig populært, 

og vi takker for tiltaket og ser frem til at vi kan bygge videre på dette. 

- Styret har søkt NKK om utstillingsdatoer for «Buhundens Nasjonaldag» for 

2016 og 2017. Datoen for 2016 blir den 20.08.2016 (helgen 19.-21.08) og 

i 2017 blir datoen 12.08.2017 (helgen 11.-13.08). Utstillingene vil bli på 

Hunderfossen Camping. 



- I 2015 deltok NBK på messen «European Dog Show» på Lillestrøm i 

september. Årets utstilling var tidligere enn det som har vært vanlig og 

gikk over tre dager. Det var ikke mer enn 14 dager mellom BN og EDS, men 

likevel var det flere av klubbens medlemmer som deltok på standen, både 

fredag, lørdag og søndag, og sørget for at vi fikk presentert både NBK og 

buhundene på en fantastisk flott måte. Det var spesielt opplegg for de 

norske hunderasene ved raseparadene, og det var gledelig at Norsk 

Buhund var den rasen som viste frem flest hunder, alle dagene. Vi vil takke 

alle som tok seg tid til å være med.  

- Styret vil likevel trekke frem en negativ ting som vi har vært inne på mange 

ganger tidligere. Vi savner kontakt med flere oppdrettere. Vi vet at det 

stilles ut hunder, men med få unntak, ser vi ikke noen av disse på standen 

vår. En av grunnene til at vi stiller på messene, at vi bruker mye av vår tid 

på forberedelser og gjennomføring, er for å øke interessen for Norsk 

Buhund. Vi har enkeltmedlemmer (og noen få oppdrettere) som er på 

messen 8-10 timer hver dag, som har med sine hunder og gjør en 

fantastisk jobb. De er en medvirkende årsak til at etterspørselen øker, og 

vi mener at mange oppdrettere ikke bidrar i vesentlig grad. 

- Det arbeides fortløpende med å få flere sponsorer/samarbeidspartnere. 

Styret ønsker også en nærmere kontakt med oppdrettere bl.a. for å få 

innblikk i arbeidet disse utfører, og spredning av kunnskapen om 

buhunden. Vi har reforhandlet vår avtale med Royal Canin, som går på tre 

nye år. 

- Planlegging av Årsmøte i 2016 (05.03.2016). 

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

 

Buhunden: 
Medlemsbladet «Buhunden» har kommet med 2 nummer i 2015. Ett i juni og ett 

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

Kirsten Andersen som redaksjonsmedarbeidere. 



Medlemsstatus: 
Medlemstallet pr. 31.12.2015 var 325 medlemmer. Antallet er ganske stabilt fra 

år til år. Medlemsregisteret blir à jour-ført av Norsk Kennel Klub (NKK). 

Medlemmer blir strøket ved manglende betaling etter 2. gangs purring, eller 

etter eget ønske. Innmeldinger kan skje ved kontakt med kasserer/medlems-

ansvarlig, eller også gjennom NKKs nettsider, hvor det kan betales med kort.  

Avdelinger: 
Avdeling Midt-Norge: Leder/kontaktperson Roy Sundby. 

Avdeling Midt-Norge er vår eneste regionsavdeling som pr. i dag fungerer etter 

de retningslinjer som er lagt i NBKs regelverk, og som er registrert i NBK-systemet 

og også i NKK.  

 Avdelingen arbeider lokalt, og de gjør en fremragende jobb i lokalmiljøet. De 

fremlegger egen årsmelding, regnskap og revisjonsrapport. 

Dette fremlegges av leder av avd. Midt-Norge på NBKs årsmøte som egen post. 

Økonomi: 
Norsk Buhundklubb hadde en sunn økonomi i 2015.  

Norsk Buhundklubbs brukskonto viste pr. 31.12.2015 en beholdning på 

kr. 89.574,14. Buhundprosjektet har egen konto, som pr. 31.12.2015 viste et 

beløp på kr. 7.455,56.  Elias Møretrøs Minnefonds konto lyder pr. 31.12.2015 på 

kr. 14.568,01 

 

Sande i Vestfold, 30.01.2016 

 

Terje Methlie 

Sign. 

Leder Norsk Buhundklubb 


