
NORSK BUHUNDKLUBB 
ÅRSBERETNING FOR 2018 

 

 
 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2018 hatt følgende sammensetning: 
 

 Leder   Ernst-Olaf Torjussen 

 Nestleder  Linda Karlsen 

 Kasserer  Svein Are Olsen 

 Sekretær  Kirsten Andersen 

 Styremedlem Børre Waagan 

 Styremedlem Julie Huseklepp Tunli 

 Vararepresentant Karianne Firingen Skori 
 
 
 

Avlsråd:   Ellen Katrin Enge (leder) 
     Ingvill Brenden 
     Elin Kristiansen 
     Tine Madeleine Jarli 
 
 Valgkomitè   Janne Grete Aspen 
     Gunnar Halleraker 
     Ingunn Solaas 
  
 Revisor:   Olaf Vedul 
     Kirsti Engan Frenger (vara) 
 
 Materialforvalter:  Linda Karlsen 
 
Årsmøtet 2018 ble avholdt på Comfort Hotel Runway, Gardermoen den 17. mars 
2018. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte. 
 
 
 
Styrearbeid 
 
Hovedstyret har i perioden avholdt et konstituerendemøte, der styret samlet seg en 
hel dag på Gardermoen. Første del av møtet deltok også leder av Avlsrådet. Det var 
flere nye i styret, og det ble vurdert som viktig både å bli litt kjent personlig og sette 
seg inn i klubbarbeidet. Under Buhundens Nasjonaldag hadde vi et styremøte 



sammen med Avlsrådet og dommerne Terje Lindstrøm og Børge Espeland. Vi har 
etter den tid hatt fire telefonmøter og mye småkontakt på Messenger og e-post. Et av 
telefonmøtene hadde en del sammen med Avlsrådet. 
 
Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført i perioden: 
 

 Klubben har også i inneværende periode gitt ut to utgaver av «Buhunden». Ett 
nummer på forsommeren og ett nummer før jul. 
 

 Linda Karlsen har overtatt som klubbens materialforvalter, og har klubbens 
tilhenger med utstyr hos seg. Hennes lokalisering er veldig praktisk i forhold til 
Dogs4All og Buhundens Nasjonaldag. Klubben har i den forbindelse kjøpt inn 
nytt telt til bruk på Nasjonaldagen, det gamle har sett sine beste dager, og er 
ugreit å få opp etter hvert.  
 

 Facebook er et godt forum for å vise fram rasen og klubben, og aktiviteten og 
de gode historiene er mange. Det er en effektiv måte å vise fra rasen for nye 
eiere, eller for folk som vurderer å skaffe seg en Buhund. Her kan man spørre 
om ting man er usikker på. I og med at det er et åpent forum, kan vi av og til 
oppleve at diskusjoner tar en vei klubben ikke ønsker, og vi må forsøke å styre 
den inn på et rett spor. Vi har her regler for forumet, men de er ikke alltid kjent 
for nye. Vi kan da av og til komme opp i situasjoner der vi må vurdere å styre 
diskusjonen, eller avslutte en tråd. I all hovedsak er dette et gladforum der 
rasen vises på en flott måte gjennom bilder og historier. 
 

 Buhundens Nasjonaldag 2017 ble svært vellykket, og ble arranger på 
Hunderfossen helga 24 – 26. august. På fredagen var det handlerkurs og 
sosialt samvær med grilling. Det var mange deltakere på begge aktivitetene til 
tross for noe fuktig vær. Flott å se at dyktige instruktører kan hjelpe 
nybegynnere mange skritt på veien i løpet av relativt kort tid.  Lørdagens 
utstilling hadde nærmere 70 påmeldte, og det er strålende. I tillegg var der en 
del Buhunder på området som ikke deltok i ringen. De mer uformelle 
konkurransene samlet også mange deltakere, og er artig for publikum å se på. 
Linda og Terje Methlie fikk «Årets påskjønnelse» for stor innsats for klubben 
også etter at de gikk ut av styret. Ikke minst gjennom arbeidet med 
«Buhunden». Søndagen var det kurs med Lydighet og triks. Også her var det 
god deltakelse, og det er flott å kunne bruke dyktige instruktører innenfor 
klubbens medlemsgruppe. Styret kommer til å se mer på programmet og 
hvordan vi aktiviserer og engasjerer flest mulig. 
 

 Styret har avtalt med dommere for Nasjonaldagen til og med 2022. Dommerne 
som blir spurt ser på det som en ære å bli spurt om å dømme 
rasespesialutstillingen for norske raser. 
 

 Også i 2018 deltok NBK med stand på Dogs4All på Lillestrøm. Vi hadde en 
stor og synlig stand i første rekke, og opplevde godt besøk. Vi hadde 
bemanning på standen tre dager. Noen representerte klubben flere dager, 
andre i litt kortere perioder. Det er flott at det er mange medlemmer innom for 
å hjelpe til, og at ulike interesser innenfor klubben deltar. Det oppleves veldig 
motiverende og hyggelig å stå på standen. De aller fleste gir positive 



tilbakemeldinger på hundene og det de får av materiell og opplysninger. Styret 
er av den oppfatning at tilstedeværelse på arrangementet er positivt med 
tanke på rekruttering av medlemmer og valpekjøpere. 
 

 Vi har en periode hatt Royal Canin som vår hovedsponsor. Inntil videre 
fortsetter det, men styret vil ta opp til vurdering andre alternativer. Dette 
arbeides det med fortløpende. 
 

 Arbeidet med ny hjemmeside har ikke gått etter planen, men ser ved årsskiftet 
ut til å kunne komme inn i et bedre spor. Vi har som målsetting at ny 
hjemmeside skal være operativ før sommeren. Selv om mye i dag foregår på 
andre digitale medier, er en oppdatert hjemmeside som er enkel å finne fram 
på av stor betydning for informasjonsarbeidet. 
 

 Vi ønsker å være en synlig organisasjon, og en organisasjon som synliggjør 
en flott rase. Det kan gjøres på mange måter. Vi tenker at profileringsartikler 
kan synliggjøre hvem vi er. I år har vi solgt jakker med klubblogo, vi har startet 
salg av to typer krus, og vi planlegger gensere og T-skjorter. Arrangementer 
kan synliggjøre oss, og her snakker vi om kurs i klubbens regi i tillegg til 
Nasjonaldagen og Dogs4All. Mange vet ikke hvilken rase vi har før vi forteller 
det, så her må vi synliggjøre oss. Vise fra hundene på arrangementer og 
hundetreff, er kanskje den beste form for profilering. 
 

 Vi har gitt startsignalet til en ny runde med helseundersøkelser på Norsk 
Buhund. Avlsrådet vil være sentrale i dette sammen med Frode Lingaas ved 
Veterinærhøgskolen. Det har gått ca. 10 år siden forrige undersøkelse, og da 
er det aktuelt med en ny. 
 

 Senhøstes ble det laget HD-index på Norsk Buhund. Dette har vært ønsket 
både av klubben og medlemmer gjennom lang tid. Nå ser det ut til at 
valpefødslene er på et sånt nivå at dette kan gjennomføres. Etter avklaringer 
Avlsrådet skal ha med NKK om innholdet i indexen, håper vi at dette skal bli 
en del av vårt avlsverktøy framover. Da vil hundens genmateriale ved eget 
resultat, forfedre og eventuelle etterkommere erstatte en enkeltavlesing, slik 
det er i dag. 
 

 Det er gitt penger og grønt lys fra styret til å gjennomføre en «Second opinion» 
på et antall HD-bilder av Buhunder i Norge. Disse skal tolkes av anerkjent 
institutt utenlands, og sammenliknes med avlesingen NKK gjennomfører. 
Bakgrunnen er at det over kort tid har endret seg sterkt i norske 
avlesingsresultater. 
 

 Vi har en løpende kommunikasjon på klubbens økonomi. Hvordan kan vi få 
mer penger inn i kassa? Vi må her vurdere økt medlemskontingent, loddsalg, 
selvkost på aktiviteter, sponsorer/samarbeidspartnere. 
 

 Planlegging av årsmøtet 2019 har vi også brukt tid på. 
 



Buhunden: 
Medlemsbladet «Buhunden» har også i år kommet ut med to nummer, ett i juni og ett 
i desember. Sammenliknet med mange andre medlemsblad, er dette et medlemsblad 
med god kvalitet både i innhold og utseende. Det har vært Kirsten Andersen, Linda 
Methlie og Terje Methlie som har vært redaksjon i 2018. 
 
Medlemsstatus: 
Medlemstallet ved årsskiftet var 403 medlemmer, det samme som for et år tilbake. 
Medlemsregisteret blie 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: 
Avdeling Midt-Norge: Kontaktperson Annbjørg Myhre. 
Avdelingen arbeider lokalt, og de framlegger egen årsmelding, regnskap og 
revisjonsrapport. 
Dette framlegges på NBK sitt årsmøte av leder for avdelingen. 
Vi har det siste året sett en del uformelle treff blant buhundeiere på litt ulike steder in 
regi av enkeltmedlemmer. Det gis informasjon om treffene gjennom bladet 
Buhunden, på klubbens hjemmeside og på 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. 31.12.2018 en beholdning på kr. 58.900,62. 
Buhundprosjektet har en beholdning på kr. 7.581,48. 
Elias Møretrøs Minnefonds konto har en beholdning på kr. 14.800,66. 
 
Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på 12.017,60. Underskuddet er i sin 
helhet forårsaket av at klubben har kjøpt inn kopper for videresalg som i sin helhet er 
belastet regnskapet for 2018. 
 
 

Lista, 31.01.19 
 
 
 
 

Ernst-Olaf Torjussen 
Sign. 

Leder Norsk Buhundklubb 
 

 
   
 

 


