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Medlemmer som har betalt kontingent for 2020 har stemmerett.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved forhåndsstemmer.
Fullmakter begrenses til to (2) fullmakter per personlig fremmøtte klubbmedlem.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en
debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.

Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Sak 2 Valg av referenter, tellekorps, og to til å underskrive protokollen
Sak 3 Styrets årsberetning 2019
Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet i 2019:
Leder

Caroline Hals

Nestleder

Maria Sivertsen

Sekretær

Iselin Kathrin Gustad

Styremedlem

Tor-Magnus Fjetland

Styremedlem

Vivi Gogstad Thorsen

Styremedlem

Anette Vabø-Andersen

Styremedlem

Rune Monsen

Varamedlem

Veronika Nordgård

Varamedlem

Hilde Sofie Skårvik

Tor-Magnus Fjetland trakk seg sommeren 2019 og Iselin Kathrin Gustad trakk seg i desember
2019.
Gry E. H. Valhaug har ikke sittet i styret, men har hatt rollen som kasserer. Tusen takk for at
du tok på deg denne jobben.
Styret har hatt 3 styremøter som har blitt gjennomført igjennom Google Hangout, og har
holdt fortløpende kontakt igjennom telefon, e-post, samt den lukkede gruppen på Facebook.
På den måten har vi fått behandlet saker raskere.
Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av leder Fanny Wedde, Trine Grunnevåg, Hege Anita Riven og
varamedlem Annika Bjørset.
Fanny Wedde trakk seg høsten 2019. Styret tok kontakt med NKK for å høre med dem hva de
skulle gjøre. Svaret var at valgkomiteen kan fungere uten leder.
Valgkomiteen har jobbet med å få inn kandidater til det ordinære valget.
Revisor
Adila Majid ble valgt som revisor på årsmøtet i 2019.
Regnskapsfører

Reidun Whisting har vært klubbens regnskapsfører.

Utstillingskomiteen
Utstillingskomiteen har bestått av leder Vivi Gogstad Thorsen, Oda Benedikte Natland,
Caroline Hals, Iselin Kathrin Gustad og Tina M. Sandbæk.
Norsk Pinscherklubb holdt sin årlige spesialutstilling i 2019. Utstillingen ble avholdt i
Sandefjord der NKK hadde sin utstilling. Spesialen var en vellykket utstilling.
Tusen takk til de som stod på før, under og etter utstillingen for å ordne alt.
Stor takk til dere som kommer på disse utstillingene våre.
Norsk Pinscherklubb skulle arrangere en ISPU-utstilling i Rogaland i september 2019, men
pga. hundesykdommen ble arrangementet avlyst.
Avlsrådet
Sammensetning av avlsrådet har etter årsmøte i 2019 vært:
Leder : 1.halvår Monica Arnetvedt / 2.halvår Funda Aylin Acar
Raserepresentant for Dvergpinscher: Funda Aylin Acar
Raserepresentant for Dvergpinscher: Gry E. H. Valhaug
Raserepresentant for Dvergpinscher: Marion Monsen (fra juli-19)
Raserepresentant for Pinscher: Monica Arnetvedt
Raserepresentant for Pinscher: Rachel Bruun Vekseth
Raserepresentant for Pinscher: Ane Bråten
Styrets representant: Caroline Hals
Avl, Hund og Helse
Det ble avholdt Avl, Hund og Helse seminar mars 2019. Seminaret gikk over to dager med
ulike foredrag og aktiviteter. Det ble gitt informasjon om Katarakt-prosjektet I samarbeid
med NKK og Veterinærhøgskolen-NMBU, som Norsk Pinscherklubb har vært så heldig å få bli
med på.
Førsteamanuensis Ernst-Otto Ropstad fra NMBU holdt et lengre foredrag om
øyesykdommer, som er høyst aktuelt for begge klubbens raser.
"Kort blikk på situasjonen for alle rasene" ble holdt av Caroline Hals og inneholdt mye nyttig
og relevant informasjon, samt bilder, av klubbens to raser.
Irene Kuisma holdt foredrag om Megaesophagus og PRAA. Sykdom de fleste kanskje er
ukjent for, men som er viktig å vite om da det har vært registrert tilfeller av dette hos flere
pinschere, fra ulike linjer.
Bjørn Strandvik fra NKKs kompetansegruppe for mentaltester tok for seg mentaltesting og
holdt et lengre foredrag med gjennomgang av de ulike begrepene, om hvordan testene
foregår, da spesielt MH, og hvordan de kan benyttes som avlsverktøy.
Vi hadde også spennende gruppe-oppgaver, som ble arrangert av Ane Bråten, som tok for
seg arbeid i avlsråd, etikk og konflikter i klubbene. Og selvsagt lodd-trekning med flotte
premier! Nytt av året var at alle kunne kjøpe lodd og være med på trekningen, ikke kun
seminar-deltagerne. Loddtrekningen ble veldig populær.

Det vil ikke bli avholdt seminar i 2020, men det planlegges for 2021.
Innføring av krav om kjent øyelysingsstatus
Ved årsmøtet i 2019 ble det vedtatt at Norsk Pinscherklubb skulle sende inn søknad om at
det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for pinscher for foreldredyr ved registrering av
valper i NKK. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt
maksimalt ett år før paring. I november 2019 ble dette godkjent av NKKs Sunnhetsutvalg.
Kravet ble gjort gjeldende fra 01.01.2020 og ble informert om via alle klubbens medier
umiddelbart.
Kataraktprosjektet
Dette er et forskningsprosjekt om arvelig katarakt på klubbens to raser. Veterinærhøgskolen
har allerede prosjekter på katarakt hos andre raser, og vi startet i 2019 med prosjektet på
pinscher og dvergpinscher. Det er informert om prosjektet via klubbens hjemmeside,
PinscherPosten samt på på sosiale medier. Takk til alle som er med på å spre informasjon om
prosjektet. Prosjektet handler i korte trekk om å finne gen-varianter for arvelig katarakt og
utvikle en gentest. Vi håper så mange som mulig vil bidra med å øyelyse hundene sine og
sende inn DNA-prøver, en stor takk til alle som har gjort dette så langt. Det ønskes
blodprøver fra hunder med påvist katarakt, og friske hunder over 7 år. Vi minner om at
klubben refunderer 50 % av øyelysingsavgiften for hunder over 7 år. Man behøver ikke være
øyelyst fri for alle diagnoser for å bli med, men fri for katarakt. For detaljert info om
prosjektet se blant annet hjemmesiden: www.norskpinscherklubb.no. Man vet ikke hvor
lang tid et slikt prosjekt vil ta, det kommer an på antallet prøver som NMBU mottar og
etterhvert svarene på disse.
Godkjente kull
For å gjøre godkjente kull i klubben mer synlige både for oppdrettere og valpekjøpere skal
det hver gang et planlagt / født kull blir lagt ut, samtidig oppdateres på forsiden av
hjemmesiden samt lagt ut på klubbens side på Facebook. Avlsrådet jobber også med å
forbedre oppdateringer av hjemmesiden i forbindelse med valpekull.
Registreringer 2019
Dvergpinscher: Det ble registrert 149 valper, derav 69 tisper og 80 hannhunder. Disse
valpene var fordelt på 45 kull. 16 søknader om kullgodkjenninger. Det ble importert 14
hunder i 2019.
Pinscher: Det ble registrert 83 valper, derav 44 tisper og 29 hannhunder. Disse valpene var
fordelt på 9 kull. 3 søknader om kullgodkjenning, 1 av disse blir født i 2020. Det ble importert
6 hunder i 2019.
Matadoravl
Avlsrådet i NPK har innført anbefalinger for maksimalt antall avkom per hund. Det ble også
skrevet en artikkel om matadoravl til PinscherPosten utgave 3-19.
Oppdrettere bør i størst mulig grad unngå matadoravl og innavl, til beste for rasen de
forvalter. Vi oppfordrer til å følge anbefalingene om matadoravl, selv om disse ikke er et krav

for kullgodkjenning. Matadorgrensen revideres hvert år siden registreringstallene er
flytende.

Anbefaling for pinscher:
-For å bevare/øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl unngås. På grunnlag av
rasens registreringstall i Norge de siste 5 år (2014-2019), bør avlsdyr ikke ha flere enn 13
avkom for å holde genbasen på et sunt nivå.
Anbefaling for dvergpinscher:
-For å bevare/øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl unngås. På grunnlag av
rasens registreringstall i Norge de siste 5 år (2014-2019), bør hannhunder ikke ha flere enn
37 avkom for å holde genbasen på et sunt nivå.
Innavlsgrad
NPK følger den faglige anbefalingen fra NKK om at innavlsgraden ikke skal overstige 6,25% i
henhold til retningslinjene for avl på begge raser.
Nye retningslinjer for avl på dvergpinscher og pinscher
I henhold til vedtak fattet på årsmøte i 2019 er nå retningslinjene for premiering endret fra 2
x Excellent til 2 x Very Good. Den nye ordlyden i retningslinjene er som følger:
Premiering
Både hannhund og tispe skal være premiert på utstilling av to forskjellige dommere med
minimum 2 x Very Good.
Valpeformidling
Det har vært noe etterspørsel på våre valper, da igjennom e-post til valpeformidlerne.
Avlsrådets planer for 2020
Det vil i 2020 ikke bli avholdt seminar, men planleggingen for et to-dagers seminar i 2021 er
allerede i gang. Kataraktprosjektet vil ha stort fokus og vi skal forsøke å avholde et
medlemsmøte på NMBU med representant fra NMBU representert. Vi håper at
arrangementet kan bli streamet.
Det er opparbeidet et godt kartotek for pinscher, og det vil jobbes med å bygge opp det
samme for dvergpinscher. Vi har fått inn mye nyttig info på undersøkelsen i forbindelse med
vaksinereaksjon på pinscher, og det vil bes om flere svar i 2020 etterfulgt av oppdatert
sammendrag i PP. I og med at vi de senere år også har sett forekomst av vaksinereaksjon
også hos dvergpinscher vil vi lage en undersøkelse også for dvergpinscher for å finne ut noe
om hvor stor forekomst det dreier seg om. Undersøkelsen vil i stor grad bli lik undersøkelsen
som for pinscher.
NKK har utsatt revideringen av RAS og det avventes mer info fra NKK før arbeidsgrupper
starter med revideringen. I mellomtiden ses det på ulike undersøkelser som kan være
aktuelle for å gi info til revideringen som man kan starte med i forkant.

I tillegg til ovennevnte og fortløpende oppgaver som kullgodkjenninger og henvendelser
tilknyttet avl og helse vil det også rettes fokus på hannhundlistene samt lister over hunder
som utført MH el. lignende for mer fokus på mentalitet.

Årets Hund-kategoriene
Det har igjen blitt delt ut den uoffisielle tittelen Årets Hund 2019 i flere grener. Årets lister er
offentliggjort på klubbens hjemmeside og klubbens Facebookside. Det vil også komme et
innlegg om dette i årets første nummer av Pinscherposten. Rosettene vil bli tilgjengelige på
spesialen.
Tusen takk til Veronika Nordgård, Vivi Gogstad Thorsen og Iselin Kathrin Gustad som har
gjort utregningene for 2019.
Distriktskontakter
Dette året har det skjedd flere sosialiseringstreff i vårt langstrakte land. Vi har noen ledige
verv som distrikts kontakt, vi håper å få fylt disse igjen.
Pinscherposten
Oda Benedikte Natland har vært redaktør. Linn Palm er fortsatt formgiver.
Facebook
Norsk Pinscherklubb har en åpen Facebookside som blir mye brukt. Nå er medlemstallet der
oppe i over 1992 medlemmer.
Norsk Pinscherklubb har også en egen informasjonsside på Facebook hvor det blir lagt ut
innlegg fra Norsk Pinscherklubb.
Hjemmesiden
Administratorer er Linn Palm og Tina M. Sandbæk. De har jobbet mye med å løfte
hjemmesiden i 2019 og vi håper det er lett å finne nyttig informasjon der.
Hengeren
Styret besluttet å selge hengeren og alt utstillingsutstyr er plassert i kjelleren til Vivi G.
Thorsen. Vi fikk en svært god pris på hengeren. Takk til Gry og Magne som ordnet dette for
oss og som har tatt vare på hengeren i alle disse år.
Grasrotandelen
Norsk Pinscherklubb er tilknyttet grasrotandelen. I 2019 fikk vi inn kr 11.824.
Medlemsutvikling
2005 – 174 medlemmer
2006 - 291 medlemmer
2007 – 340 medlemmer
2008 – 424 medlemmer
2009 – 521 medlemmer
2010 – 696 medlemmer

2011 – 625 medlemmer
2012 – 598 medlemmer
2013 – 562 medlemmer
2014 – 574 medlemmer
2015 – 550 medlemmer
2016 – 505 medlemmer
2017 – 345 medlemmer
2018 – 390 medlemmer
2019 – 377 medlemmer
I 2019 hadde vi en nedgang i antall medlemmer. Det hadde vært fint om flere oppdrettere
meldte inn sine valpekjøpere. Styret håper også at økt fokus på aktivitet i distriktene, kurs,
samt andre aktiviteter vil gjøre at flere melder seg inn i klubben.
Sak 4 Regnskap og Revisjon
Se vedlegg.
Sak 5 Regnskapsførers beretning
Se vedlegg.
Sak 6 Revisors beretning
Se vedlegg.
Sak 7 Budsjett for 2020
Se vedlegg.
Sak 8 Styrets planer for 2020
Norsk Pinscherklubb fyller 20 år i 2020 og i den forbindelse skal vi arrangere en
jubileumshelg i pinsen. Arrangementet finner sted på Klypen agility i nærheten av Moss. Her
har vi tilgang til hall dersom det skulle regne.
På søndag 31. mai blir det jubileumsutstilling med stor-cert. Dommer for dagen er Wenche
Eikeseth.
Vi håper vi kan få til et treff med grilling eller liknende på søndag kveld for alle som er
interessert.
På mandagen er det valpeshow for alle raser. Dommer er Caroline Hals og skriver er Vivi G.
Thorsen. Disse to jobber gratis for å få inn penger til klubben.
Det vil også bli mulighet for agility annen moro.
Styret ønsker å sette sammen en arrangementskomité som kan hjelpe til med å planlegge
jubileumshelgen. Hvis du har lyst til å delta eller vet om noen som vil, ta kontakt med styret.

27. juni arrangerer Norsk Pinscherklubb spesialutstilling i Trondheim. Vi arrangerer dette
sammen med Norsk Dobermann klub, slik at vi kan dele på utgiftene. Utstillingen vil bli holdt
samme helg som NKK Trondheim, og avholdes på Rødde folkehøgskole. Her blir det samling
på kvelden.
Dommer for dagen er Per Kristian Andersen.
Styret ønsker å jobbe for å øke medlemstallet vårt.
Styret er i gang med å planlegge flere forskjellige kurs som kan være interessante for våre
medlemmer.

Sak 9 Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret.
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2021 forblir uendret.

Sak 10 Forslag innsendt av styret
Fullcertordningen – skal vi søke om dispensasjon eller ikke?
Styret i Norsk Pinscherklubb ønsker å gi medlemmene mulighet til å velge om de vil ha
fullcertordning eller ikke.
Fullcertordningen lyder slik:
«Hunder som er fullcertet kan ikke motta Cert. Med fullcertet menes hund som ikke kan
nyttiggjøre seg Certet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i
«Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke verken er norsk
utstillingschampion eller fullcertet. Dersom Cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund,
overføres Certet til rett hund når feilen oppdages.»
• Raseklubber som ønsker fritak fra fullcertordning for sine raser må behandle dette som sak
på sitt årsmøte.
• Fatter årsmøtet flertallsvedtak for at det ikke er ønskelig å opprettholde fullcertordning for
klubbens raser, kan søknad om fritak sendes NKKs særkomite v/NKKs administrasjon.
Vedtaket må fremkomme tydelig i protokollen fra årsmøtet.
• Gitt gyldig vedtak i raseklubbens årsmøte gis det fritak fra fullcertordningen fra 1. januar
påfølgende år.
• Fritak fra fullcertordning vil være gyldig i minst 3 år etter iverksettelse.

• Eventuell gjeninnføring av fullcertordning etter minst 3 års virketid må vedtas av
raseklubbens årsmøte/generalforsamling. Eventuelt slikt vedtak før 3 år etter innføring, vil
ikke bli iverksatt før de gjeldende 3 årene er gått.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å sende søknad til NKKs særkomite v/NKKs administrasjon
om fritak for fullcertordningen.
Sak 10 Forslag innsendt av styret
Digitalisering av Pinscherposten
Klubben brukte kr 27.926,- på trykk av Pinscherposten og kr 17.539,- på porto til dette i
2019. Dette er en stor utgift for klubben.
Styret foreslår at Pinscherposten blir digital og tilgjengelig for alle på hjemmesiden. Dette vil
gjøre at bladet kommer raskere ut, samt at det er lettere for alle å lese om klubben og dets
aktiviteter. Til slutt vil det være økonomisk besparende for klubben og mer miljøvennlig.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at Pinscherposten skal legges ut digitalt på klubbens
nettside.
Sak 12 Valg
Valgkomiteen har bestått av Trine Grunnevåg, Hege Anita Riven og varamedlem Annika
Bjørset.
Det skal velges:
Styret
Leder for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Valgkomiteen
Leder for 2 år
2 medlemmer for 2 år
1 varamedlem for 1 år
Revisor
1 revisor
1 vararevisor

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:
Kandidat til leder (1 kryss mulig)
Gunn Marit Bertheussen (pinscher)
Kandidater til styremedlem 2 år (3 kryss mulig)
Eva Jeanett Hunstad (pinscher)
Vibeke Pettersen (pinscher)
Jeanette Lauritzen (pinscher)
Kandidater til varamedlem i styret 1 år (2 kryss mulig)
Vidar Anderssen (schnauzere)
Aria Lee Olsen (dvergpinscher)
Kandidat til leder valgkomiteen 2 år (1 kryss mulig)
Trine Grunnevåg (pinscher)
Kandidat til medlem i valgkomiteen 2 år (2 kryss mulig)
Tommy Hunstad (pinscher)
Caroline Hals (dvergpinscher)
Kandidat til varamedlem i valgkomiteen 1 år (1 kryss mulig)
Annika Bjørset (pinscher)
Kandidat til revisor (1 kryss mulig)
Adila Majid
Blank stemme
(1 kryss mulig)
Om blanke stemmer:
Krysser du her avgir du en helt blank stemme. Denne regnes som ikke godkjent og blir
forkastet. Blanke stemmer telles opp separat fra andreforkastede stemmer og årsmøtet blir
opplyst om antallet blanke stemmer i årets valg.

