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Medlemmer som har betalt kontingent for 2021 og har vært medlem de siste 4 ukene før 

årsmøtet har stemmerett. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved forhåndsstemmer. I 

følge NKKs jurister er det avklart at personlig deltagelse pr web å anse som personlig 

fremmøte. 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 2020 

Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet i 2020: 

Leder   Gunn Marit Bertheussen 

Nestleder  Maria Sivertsen 

Sekretær  Eva Jeanett Hunstad 

Kasserer  Vibeke Katrine Pettersen 

Styremedlem  Jeanette Lauritzen 

Styremedlem  Anette Vabø-Andersen 

Styremedlem             Rune Monsen 

Varamedlem   Aria Lee Olsen 

Varamedlem   

Aria Lee Olsen trakk seg ifra sitt verv i desember 2020.  

Styret har hatt 10 styremøter som har blitt gjennomført på Skype. Styret har i tillegg 

kommunisert jevnlig via styrets lukkede Facebook gruppe og chat for å raskt kunne behandle 

saker.   

I mai 2020 donerte klubben kr 20 000,- til NKK som en del av dugnaden sammen med andre 

klubber for å redde NKK fra konkurs. Det ble samtidig vedtatt å tilby NKK et lån på kr 100 

000,-, noe som pr nå ikke er innløst av NKK.  

Styret har gjennomført to bildelotterier på klubbens Facebook side for å øke aktiviteten blant 

medlemmene. Styrets medlemmer skaffet donasjoner til lotteriet etter en liten tiggerunde hos 

ulike leverandører og fikk inn flotte premier til formålet. Et godt tiltak hvor vi fikk sett mange 

fine eksemplar av både Dvergpinscher og Pinscher, og det var flott å se så stort engasjement 

fra medlemmene. 



Valgkomiteen  

Valgkomiteen har bestått av leder Trine Grunnevåg, Tommy Hunstad, Caroline Hals og vara 

Annika Bjørset. Disse har hatt jobben med å finne kandidater til valget.  

Annika Bjørset trakk seg fra sitt verv den 17.04.20 og Trine Grunnevåg trakk seg fra sitt verv 

01.04.20 

Revisor 

Adila Majid ble valgt som revisor på årsmøtet i 2020.  

Regnskapsfører 

Reidun Wisting-Myhre har vært klubbens regnskapsfører. Klubbens kasserer har hatt som 

oppgave å betale regninger, melde inn fakturaer, og sørge for at regnskapsfører har fått 

tilsendt alle bilag en gang i året. 

Utstillingskomiteen 

Utstillingskomiteen har bestått av leder Vivi Gogstad Thorsen, Oda Benedikte Natland, 

Caroline Hals, Iselin Kathrin Gustad og Tina M. Sandbæk.  

I løpet av året gikk Caroline Hals inn som leder, mens Vivi Gogstad Thorsen ble medlem i 

komiteen. Gunn Marit Bertheussen er nytt medlem i komiteen.  

NPK skulle egentlig arrangere jubileumsutstilling siste helgen i mai 2020, men pga. korona 

måtte den utsettes.  

Spesialutstillingen ble avholdt 27.6.2020 på Rødde folkehøgskole i Melhus. Utstillingen 

fulgte gjeldende smittevernregler. Dommer for dagen var Per Kristian Andersen.  

Det var påmeldt 2 dvergpinschervalper, 18 dvergpinschere, 3 pinschervalper og 16 pinschere. 

Det ble en fin dag i godt, men kanskje litt for varmt, vær.  

NKK ga oss mulighet til å søke på flere storcert, siden det var flere NKK-utstillinger som ble 

avlyst pga. korona. NPK benyttet sjansen og fikk mulighet til å arrangere dobbelutstilling på 

Klypen Agility i Våler i Østfold.  

Lørdag 12.9.2020 var det utstilling med storcert og rasespesialist Elisabeth Juverud dømte. 

Det var påmeldt 6 dvergpinschervalper, 28 dvergpinschere, 4 pinschervalper og 13 pinschere. 



Søndag 13.9.2020 var det jubileumsutstilling med storcert og Wenche Eikeseth dømte. Det 

var påmeldt 7 dvergpinschervalper, 24 dvergpinschere, 3 pinschervalper og 15 pinschere. 

Vi er veldig fornøyd med antall påmeldinger, da det har vært lave påmeldingstall den siste 

tiden sammenliknet med tidligere år. Det var god stemning rundt ringen og alle virket 

fornøyde med helgen. 

Utstillingskomiteen er godt i gang med å planlegge utstillingene for 2021.  

Det vil bli avholdt utstilling for affenpinscher, dvergpinscher, dobermann og pinscher 1. mai 

og valpeshow for alle raser 2. mai. Vi har booket et område i Vikersund. Her har vi fått 

innvilget storcert for våre raser. 

Spesialutstillingen 2021 vil bli avholdt i Trondheim lørdag 3. juli, samme helg som NKK 

Trondheim. Denne utstillingen har storcert for rasene våre. 

Det planlegges ei dobbelutstilling i løpet av høsten 2021. Info vil komme så fort vi har det 

klart. 

Avlsrådet 

Sammensetning av avlsrådet har etter årsmøte i 2020 vært: 

Leder: 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 

Avlsrådet valgte å trekke seg i mars 2020.  

Det nye avlsrådet består av: 



Leder: Caroline Hals 

Raserepresentant for Dvergpinscher: Marion Monsen 

Raserepresentant for Pinscher: Rachel Bruun Vekseth (frem til januar 2021) 

Raserepresentant for Pinscher: Eva Jeanett Hunstad 

Styrets representant: Anette Vabø  

Avl, Hund og Helse 

Det ble ikke avholdt seminar i 2020, men det planlegges i mars 2021. 

Kataraktprosjektet 

Dette er et forskningsprosjekt om arvelig katarakt på klubbens to raser. NMBU 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 etter hvert svarene på disse.  

NMBU har mottatt 13 prøver, og vi håper flere vil sende inn.  

Registreringer og godkjenning av kull 2020 

Dvergpinscher 

Totalt registrert i 2020: Det ble registrert 38 kull, 145 valper, derav 69 hannhunder og 76 

tisper. 

1 kull fra 2018 registrert i 2020 (3 valper, derav 1 hannhund og 2 tisper). 

6 kull fra 2019 registrert i 2020 (21 valper, derav 13 hannhunder og 8 tisper) 



31 kull fra 2020 registret i 2020 (121 valper, derav 66 hannhunder og 55 tisper) 

18 søknader om godkjenning av kull. En av disse ikke godkjent og en tispe gikk tom. 

9 importer fra Russland, Ukraina, Sverige og Finland. 

Pinscher 

Det ble registrert 55 valper, derav 30 hannhunder og 25 tisper.  

14 søknader om godkjent kull. En av disse ikke godkjent og noen ble ikke noe av. 

1 import fra Sverige. 

Valpeformidling 

Fra klubbens valpeformidler, Hilde Sofie Skårvik: 

Det har vært stor økning på henvendelser til valpeformidler i 2020, spesielt på pinscher. Mye 

av dette skyldes nok koronapandemien og at det derfor passet å skaffe seg hund.  

Det har til sammen vært 21 henvendelser, hvorav kun 4 var på dvergpinscher. Til 

sammenligning var det kun 8 henvendelser i 2019. Men den gang var jeg valpeformidler kun 

på pinscher. 

Henvendelsene har gått via valpeformidleren, men også direkte til oppdretterne som har hatt 

kullene sine på klubbens hjemmeside.  

Avlsrådets planer for 2021  

Det vil bli avholdt avl, hund og helseseminar i mars 2021. Pga. pandemien vil det denne 

gangen være digitalt og kun over en dag.  

Vi vil bruke plattformen zoom. Invitasjon vil komme nærmere. 

Avlsrådet skal jobbe med å få flere blodprøver til kataraktprosjektet. Vi ser på flere løsninger 

for å få innhentet disse prøvene.  

I fjor ga NKK oss beskjed om at vi skulle utsette revideringen av RAS, fordi de skulle gjøre 

forbedringer i dogweb. Pga. koronapandemien har IT-utviklingen hos NKK blitt stående 

stille.  Vi venter på mer info fra NKK før arbeidsgruppene kan starte med revideringen.  

Avlsrådet skal oppdatere alle sidene som har med avl å gjøre på klubbens hjemmeside. 



Årets hund kategoriene 

Denne uformelle kåringen utgikk i år pga. covid-19 pandemien. Styret kunne ikke se at det 

ville være rettferdig å gjennomføre denne pga. flere avlysninger av stevner, utstillinger og 

prøver. 

I stedet ble det kåret årets jubileumshund på jubileumsutstillinga i september, og det er en 

brukskåring for de andre grenene som ble kåret 31. januar 2021.  

Tusen takk til Veronika Nordgård og utstillingskomiteen som har tatt seg av dette i år.  

Distriktskontakter 

Landet vårt er nå delt opp i nye regioner, og så også distriktene. Rune Monsen er leder for 

distriktskontaktene, og har løpende kontakt med disse.  

Noen distrikter mangler fortsatt distriktskontakt, og vi håper å få fylt disse igjen.  

Pinscherposten 

Pinscherposten skulle digitaliseres i 2020, men vi har ikke klart å finne redaktør. Planene for 

en digitalisert utgave av PP er under arbeid og vil iverksettes i 2021. 

Det ble bestemt at det da skulle lages en siste utgave i papirformat i forbindelse med 

jubileumsåret vårt, og denne ble sendt ut i desember til våre medlemmer.  

Vi retter en stor takk til Ane Bråten og Linn Christine Palm for den flotte jobben de gjorde.  

Facebooksiden 

Klubben har to Facebook sider. En informasjonsside som er styrets kanal ut, og en åpen side 

hvor alle kan legge ut innlegg om smått og stort. Den åpne siden har nå over 2300 

medlemmer. 

Hjemmesiden 

Administreres av Linn Christine Palm og Jeanette Lauritzen, og de gjør en formidabel jobb 

med å holde denne oppdatert.  

Varelager 

Varelager og utstyr lagres nå i kjelleren hos Vivi G. Thoresen.  

Grasrotandelen 

Norsk Pinscherklubb er tilknyttet grasrotandelen. I 2020 fikk vi inn kr 10247,- 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å knytte seg til Norsk Pinscherklubbs grasrotandel. Dette 

kan gjøres med å sende sms til Grasrotandelen992327324 til 60000. 

Medlemsutvikling 

2011 - 625 medlemmer 



2012 - 598 medlemmer 

2013 - 562 medlemmer 

2014 - 575 medlemmer 

2015 - 550 medlemmer 

2016 - 505 medlemmer 

2017 - 345 medlemmer 

2018 – 390 medlemmer 

2019 – 377 medlemmer 

2020 – 374 medlemmer 

Det har vært en negativ utvikling på medlemstallene, og vi håper oppdrettere tilknyttet 

klubben vil melde inn sine valpekjøpere. Vi håper også at Covid-19 roer seg slik at distriktene 

igjen kan få aktivitet slik at vi får promotert klubben.  

Blod- og fersksporprøver 

Klubben har i år åpnet for at det kunne meldes opp til sporprøver i regi av NPK. 16 ekvipasjer 

har vært oppmeldt til blodsporprøve og 11 ekvipasjer har vært meldt opp til fersksporprøver. 

5 dommere har vært engasjert og tatt oppdrag for klubben i den forbindelse. 

Vi satser på større deltagelse i 2021 og forhåpentligvis ser vi flere hunder av våre raser i 

sporet også. 

 

I tillegg har styret planer om: 

- Kjøre teori for blodspor digitalt 

- Oppfordre distriktskontaktene til å øke aktiviteten i distriktene og evt søke om tilskudd 

for sine aktiviteter/kurs. 

- Bidra til økt aktivitet for utstillingskomiteen og avlsrådet 

Sak 9 Medlemskontigent 

Styret foreslår at vi holder medlemskontigenten uforandret for 2022.  

 


