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Etter GF blir det utdeling av diplomer til Årets Belger 2018, samt premie til de som har oppnådd
Klubbchampionat.
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen og det er ikke tillatt med benkeforslag. Alle
klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i
minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap.

Retningslinjer for valg: Forhåndsstemmer skal sendes i lukket konvolutt merket medlemmets navn,
adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens leder senest innen
10 dager før generalforsamlingen. Adresse: Merete Greaker, Løkenveien 11, 1408 Kråkstad.
Et medlem har anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved
personvalg (fullmakt). Hvert medlem som stiller på generalforsamlingen har anledning til å stemme
med inntil 2 fullmakter i tillegg til egen stemme.

Velkommen!

SAK 4: Årsberetninger fra styret
Årsberetning for styret 2018
Styrets sammensetning i 2018 har vært:
Leder:
Susanne Kjærstad
Nestleder:
Hege Larsen
Sekretær:
Kristine Bjørnå Vinje
Kasserer:
Anita Helene Karlsen
Styremedlem avl:
Anne Grete Larsen
Styremedlem:
Marianne Ono Njøten / Ronny Eliassen ved Marianne’s fravær - permisjon
Styremedlem:
Unni Merethe Lilleskjæret
Vara:
Ronny Eliassen og Veronica Olsen
Styret har i løpet av året hatt 10 styremøter, alle via nettet.
Styret samarbeider godt. Helseundersøkelsen er avsluttet, med over 700 svar.
Fortsetter også med oppdateringer på FB og hjemmesiden, med styrereferater, resultater og annen
info.
Antall medlemmer har gått opp litt fra i fjor og er hhv 624 hoved, 36 familie og 5 æresmedlemmer.
Til sammen 665.
GF ble avholdt på Gardermoen og godkjent. De som gikk av fikk fine blomsterbuketter.
NBFK var representert på RS med undertegnede.
For styret
Susanne Kjærstad
Leder

Årsberetning fra nestleder
2018 har vært nok ett aktivt år rundt om i avdelingene våre. De fleste avdelingene fungerer veldig godt
og er gode på å arrangere aktiviteter på mange plan. Fokuset for disse har vært å få fram vår flotte
rase på alle plan, på en positiv måte.
Takket være disse ildsjelene har vi også i år arrangert bl.a :
Mentalbeskrivelser
Utstillinger
Lydighetsstevner
Brukshundkurs og samlinger
NM IPO
Styret vil takke alle dere som bruker deres tid på å tilrettelegge for alle disse arrangementene. Det er
dere som er NBFKs ansikt utad. En stor takk også til alle medlemmene våre rundt om i vårt langstrakte
land som stiller opp på disse arrangementene. Det trengs mye planlegging og energi for at alt dette
skal gå profesjonelt for seg, så det å stille opp og delta på det som arrangeres betyr mye.
Vi har også flere kontaktpersoner i områder der vi ikke har avdelinger. Jeg vil framheve disse også, og
gi de er stor takk. De er også med på å få fram vår flotte rase, og jeg vil på det sterkeste oppfordre våre
medlemmer til å engasjere seg sammen med disse.
Når det er sagt vil jeg på det sterkeste oppfordre alle avdelinger og kontaktpersoner til å bruke tid og
energi på å tenke fremover med fokus på vår flotte rase. Medlemsmassen er økende og det er veldig
positivt. At vi da har avdelinger som stiller opp for medlemmene og engasjerer seg er superviktig. Dere
er hovedstyrets forlengende arm ut mot disse medlemmene og er derfor viktige brikker i en
velfungerende klubb.
Mvh
Hege Larsen
Nestleder

Årsberetning fra avlsrådet 2018/2019
Avlsrådet har i perioden bestått av leder og styremedlem Anne Grete Larsen, Leif Norman Eriksen,
Merete Greaker, Aina Rønning og vara Torhild Hansen.
All behandling av saker har foregått pr. e-post.
Det har kommet flere henvendelser fra medlemmer som har henvist til kull og hunder som er annonser
på Finn.no, hvor klubbens avlsanbefalinger og krav ikke er fulgt. Dette er ikke noe klubben kan gjøre
noe med, men i slike tilfeller er det sendt en e-post til angjeldende annonsør med opplysning om
klubbens retningslinjer. I flere tilfeller har annonsør ikke vært klar over at disse fantes.
Oppdretterforum ble avholdt i forbindelse med GF 2018, med godt oppmøte.
Den viktigste endringen vedtatt på dette oppdretterforumet var innføring av krav til øyenlysning av
foreldredyr. Referat ligger på www.nbfk.no
I samarbeid med Frode Lingaas (Veterinærhøyskolen) og NKK ble det i 2018, etter ønske fra
oppdrettere og medlemmer, satt i gang en helseundersøkelse. I skrivende stund har rundt 700 svart, og
vi håper å kunne presentere resultatet på oppdretterforum i forbindelse med GF 2019.
Revidering av RAS skulle vært utført innen utgangen av 2018, men i samråd med NKK ble dette utsatt
til vi vet resultatet av helseundersøkelsen.
For avlsrådet
Anne Grete Larsen

SAK 5: Regnskap
Se vedlagt regnskap.
Hovedstyret har dessverre hatt store utfordringer i samarbeidet med sittende kasserer. Hun har også
trukket seg før perioden utløp. Else Johansen har sagt seg villig til å hjelpe oss i denne kritiske
situasjonen. Det vil si at revisors beretning ikke er klar enda, men den vil foreligge innen GF den
23.03.2019.
Styret beklager så mye det inntrufne, men håper på forståelse fra GF. Vi takker så mye til Else som
stiller opp i siste liten.

SAK 6: Forslag fra styret
6a: Planer for aktivitet og drift kommende periode
Styret foreslår følgende vedtak:
I 2019 legges vekt på følgende områder når det gjelder aktivitet og drift:
 Helseundersøkelsen


Raseforvaltning – ny RAS komitè opprettes



Nye klubbklær og rasestand på D4A (vi deltok ikke i 2018)

6b: Ny obligatorisk lovmal
Som følge av at Representantskapsmøtet 2018 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund tilpasse
sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover. Se vedlagte
dokument. Se også sak 7a som gjelder §3-4, punkt j.

6c: Medlemskontingent
Styret foreslår følgende vedtak: Medlemskontingenten beholdes uendret for 2019

6d: NBFK avdeling Rogaland
Norsk Belgisk Fårehundklubb sitt formål fremgår i vedtektene:

NBFK er en landsdekkende raseklubb og klubben har valgt å organisere oss med lokalavdelinger rundt
i landet. Lokalavdelingene er regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom NBFK hovedklubben og
den enkelte avdeling. Samarbeidsavtalen kan ses i sin helhet på klubbens hjemmeside
http://www.nbfk.no/wp-content/uploads/2018/05/Samarbeidsavtale-avdelinger_04.05.2018.pdf
NBFK har pt lokalavdelinger med samarbeidsavtale i Østfold, Oslo/Akershus, Trøndelag, Rogaland,
Nordland og Hordaland. Avdelingenes formål er:

Det er NBFK sin generalforsamling som vedtar å opprette eller nedlegge lokalavdelinger, jf.
vedtektenes § 3-4 g).
De siste årene har det vært svært mye uro i NBFK sin avdeling i Rogaland. Valgte styrer i avdelingen
har på denne bakgrunn valgt å trekke seg. Hovedstyret stilte i 2018 i avdelingen for å få på plass nytt
styre. Andre lokalavdelinger trådte til for å hjelpe avdelingen å gjennomføre terminfestede
arrangementer i 2018.
NBFKs hovedstyre har vært involvert og i dialog med mange medlemmer i avdelingen i løpet av de
siste 2 årene. Dessverre synes det å være vanskelig å få til en dialog som fører til at avdelingen makter
å legge tidligere uenigheter bak seg, slik at lokalavdelingens styre og medlemmene i området kan
forene seg om å jobbe sammen mot det formålet avdelingen er opprettet for å ivareta. Naturlig nok
påvirker også dette avdelingens evne til å få medlemmer til å ønske å påta seg verv i avdelingen.
På denne bakgrunn ber NBFKs hovedstyre generalforsamlingen 2019 om å ta stilling til om NBFK
avdeling Rogaland bør legges ned. Medlemmene hjemmehørende i området vil i så fall sortere direkte
under NBFKs hovedstyre, på samme måte som øvrige medlemmer som ikke er knyttet til en
lokalavdeling.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
NBFK avdeling Rogaland vurderes nedlagt, jf. NBFKs vedtekter § 3-4 g).

SAK 7: Innkomne forslag
7a:
Forslag fremmet av Merete Greaker.

Endring i vedtektene paragraf 3-4 punkt j
Dagens tekst:
j) Velge: – Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer for 2 år
– 2 styremedlemmer for 2 år – 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor og vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år.
Forslag til endring: (uthevet endring)
Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
3 Styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor og vararevisor for 2 år
Valgkomite:
Leder for 2 år
2 medlemmer for 2 år
1 varamedlem for 1 år
Ett styremedlem skal være styrets representant i oppdretterforum, og leder av avlsrådet. (tilføyes)
Foreslår at man ikke lenger har direkte valg på kasserer.
Det er etter hvert vanskelig å finne velfungerende kasserere, og ved å fjerne direktevalg på vervet vil
styret kunne engasjere utenforstående regnskapsfører. Personen som skal føre klubbens regnskap skal
godkjennes av styret, og signere avtale.
Bakgrunn: I år som i fjor var det vanskelig for valgkomiteen å finne noen som var villig til å ta på seg
vervet. Personen som ble valgt i fjor har trukket seg. Regnskapet har blitt ført av tidligere kasserer Else
Johansen. Else Johansen har sagt seg villig til å føre klubbens regnskap, men hun ønsker ikke å være
valgt kasserer. Undertegnede mener at jobben Else har gjort for klubben har vært helt super, og det vil
være en god løsning for klubben. Men for å få til dette må vedtektene endres.

Forslag fremmet av
Merete Greaker
«sign»
31. januar 2019
Styrets kommentarer til saken: Hovedstyret har vært veldig fornøyd med jobben Else Johansen har
gjort for klubben som kasserer over flere år. Vi har vært helt avhengig av bistand fra Else også i år, da
sittende kasserer dessverre ikke har fungert i vervet og har trukket seg før perioden gikk ut.
Styrets forslag til vedtak: Forslaget vedtas, kasserervervet utgår og Else Johansen blir klubbens
regnskapsfører. Egen avtale utarbeides av styret.

7b: NBFKs historie og hjemmeside
Forslag fremmet av Lars Asper.
På NBFKs hjemmeside, under Klubbinfo, ligger et punkt som heter NBFKs historie.
Innholdet er av en eller annen grunn delvis forsvunnet, selv om årstallene er listet opp.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen ber styret om å rekonstruere, rydde opp på NBFKs hjemmeside, slik at
framstillinga av NBFKs historie blir komplett og korrekt.
Styrets kommentarer til saken: Styret er enig i forslaget, men det mangler dessverre tilstrekkelig
dokumentasjon for å utføre dette arbeidet tilfredsstillende. Etter GF 2017, ble ikke årsmøteprotokoller
eller klubbens historikk overført til nytt styre. Dersom styret skal ha mulighet til å ferdigstille NBFKs
historie, er vi avhengig av å motta komplett informasjon fra tidligere styret i perioden 1995 til 2017.
Styrets forslag til vedtak: Forslaget vedtas med kommentar om at tidligere styremedlemmer må bistå i
arbeidet med å samle inn nødvendig dokumentasjon.

7c: Rovdyrpolicyen
Forslag fremmet av Inger Sare Slåtta.
Hei. Mitt navn er Inger Sare Slåtta. Jeg er en hundeeier og medlem i NKK og NBFK. Jeg har hatt stor
glede av å være medlem i NKK og NBFK inntil nå - og jeg vært stolt av å være medlem i en
organisasjoner som har vært ryddige og genererer så mye glede for mange.
Jeg har noen spørsmål rundt det juridiske av etableringen av Norsk kennelklubbs Rovdyrpolicy.
I 2015 tok Norsk harehundklubb initiativ til etablere en rovdyrpolicy hvor tanken er at organisasjonen
skal arbeide proaktiv i ulvedebatten. Forslaget ble sendt ut på høring. 11hundeklubber sa ja - 253
klubber ga ingen tibakemelding. Det er for meg uklart hvorfor de ikke ga tilbakemelding. Hadde de ikke
fått høringsnotatet? Kan virkelig 4% av klubbene legge føringen for alle oss andre i organisasjonen i en
såpass viktig sak?
En så betent og kontroversiell sak burde på sakslisten under det de årlig generalmøtene i de ulike
rasehundklubbene slik at medlemmer blir orientert og hver enkelt klubb kan ta stilling til saken på en
redelig måte og på demokratisk vis.
En hundeorganisasjon som NKK skal romme alle uavhengig av politisk syn, religiøs forankring,
hudfarge, kjønn mm. Den må være upolitisk. Flere medlemmer har meldt seg ut av NKK fordi de ikke
kan akseptere eller ikke identifisere seg med rovdyrpolitikken. Det er høyst problematisk. Ikke minst
fordi en blir ekskludert fra aktiviteter som NKK har monopol på i Norge. En blir utestengt fra både NKK
og raseklubb. Utstilling og avl blir helt umulig for det finnes ikke noe alternativ. Det er en form for
totalitær styre som oppleves diskriminerende. Om det er diskriminering kan sikkert diskuteres både
juridisk og filosofisk. Jeg mener det klart strider med statuttene i NKK og med statuttene i FCI. Det er
nær sammenheng mellom både rett og politikk, og mellom rett og moral. Samtidig påvirkes også
politikken av den rådende moralen i samfunnet. Dette samspillet mellom rett, moral og politikk medfører
at det ved rettsanvendelsen kan være nyttig og nødvendig med et innblikk i samfunnets moralske
holdning til det aktuelle rettslige spørsmålet. Flertallet i Norge er for for en levedyktig ulvestamme som
sikkert også vil reflektere seg i NKK`s medlemsmasse.
Jeg tok kontakt med Cecilie Holgersen -avdelingsleder for marked og kommunikasjon i NKK da jeg ved
en tilfeldighet og med forbauselse oppdaget at det var etablert en rovdyrpolicy. Hun var hyggelig og

informativ. Hun tok avstand fra at NKK er proaktiv mht forvaltning av ulv, men hun hadde forståelse for
at NKK`s rovdyrpolicy er kontroversiell. De har ytret seg en gang offentlig på vegne av oss hundeiere i
media. "Vi uttaler oss på vegne av 500000 hundeiere" ble artikkelen innledet med. Det ligger det mye
makt i. Som stipulert i rovdyrpolycien står det videre blant annet: " NKK skal være en aktiv påvirker i
arbeidet med lover og forskrifter når det gjelder rovviltforvaltning". Det kan ikke forståes annerledes at
kompetansegruppen som har blitt oppnevnt skal eller kan drive lobbyvirksomhet. Hvem er er disse
lobbyistene som skal represenetere oss. Jeg ser at flere har forankring i sentepartiet som har en
nullvisjon for ulv. Det gjør meg bekymret.
NKK oversendt sine innspill angående rovdyrforvaltning til Klima- og Miljødepartementet. Innspillene
ble oversendt i forbindelse med at regjeringen skulle legge frem saken for Stortinget om ulvesonen og
bestandsmål for ulv. Innspillene ble behandlet og godkjent av i NKKs hovedstyre på et HS-møtet
(2015).
Sitat: "Hundevelferd er styrende for hele NKKs virke, og vårt syn på ulveforvaltning tar følgelig også
utgangspunkt i hundevelferd." Realiteten er at fokus er primært jakt med bånd - eller løshund. Det
burde være en sak for de ulike lokale jakthundklubbene - ikke NKK. Hundenes velferd kan ikke brukes
som et argument. Denne rovdyrpolycien er tuftet på lidenskapen for å jakte - med løshund, samt
konflikten med ulv og beitedyr og komersielle interesserer i en salig samrøre. Vi er vel alle enige om at
det bør la seg gjøre å jakte med løshund, men det er ikke og vil aldri bli risikofritt å ferdes i naturen på
lik linje som en må ta forholdsregler hvis en har hund og bor i byen.
Jeg beklager at jeg springe litt fra tema til tema. NKK har vært lydhøre, men det er som å befinne seg i
en kafkaprosess. Jeg regner med at 90 prosent at av medlemmene ikke kjenner til rovdyrmanifestet.
Det er begått en urett imot oss som har hunder og som elsker livet med hund med alt hva det
innebærer innenfor rammen av hundehold - og jeg synes det er trist at NKK har latt dette skje. Det er et
imperativ at klubben er nøytral i denne saken. Det er uetisk at medlemsmassen brukes aktivt i denne
debatten uten å være klar over det.
Jeg synes at NBFK kan påklage ordningen. Cecilie Holgersen i NKK formidlet at enhver kunne ta opp
det med sin respektiv raseklubb, og en klage var tilstrekkelig for at det blir en ny høring.
Vennlig hilsen Inger Sare Slåtta
Styrets kommentarer til saken: NBFK er en raseklubb tilknyttet Norsk Kennel Klubb. Hovedstyret anser
at vårt ansvar som raseklubb primært er å forvalte våre rasevarianter, jobbe for at rasens utvikling skjer
i ønsket retning, samt bidra til positive aktiviteter med hund. NBFK skal selvfølgelig også bidra til å
hundens og hundeholdets interesser i Norge, men hovedstyret mener vi som raseklubb bør utvise
forsiktighet med å involvere oss sterkt i, eller ta stilling i, nasjonal politikk som for eksempel
rovdyrpolitikk. NKK omfatter ca 270 rase- og hundeklubber og ca 75.000 unike medlemmer fordelt over
hele landet. NBFK har også medlemmer over hele landet.
NBFKs medlemmer har ulike politiske ståsteder og helt sikkert også ulike syn mht rovdyrpolicyen
vedtatt av NKKs hovedstyre og rovdyrforvaltningen i Norge totalt sett. NKKs hovedstyre, valgt av
medlemsklubber og forbund, er satt til å lede organisasjon mellom representantskapsmøtene, og er
således i sin fulle rett til å vedta policyer etter høring i organisasjonen. NBFKs hovedstyre kan ikke se
at vi som raseklubb har sterke interesser i å få endret NKKs rovdyrpolicy, da vi har mange andre
områder som det er mer viktig for oss å være aktive på.
Styrets forslag til vedtak: Saken avvises.

Sak 8: Budsjett
Se vedlegg og sak 5, regnskap og budsjett.
Styrets forslag til vedtak: Fremlagt budsjett for perioden 2019/2020 (frem til neste generalforsamling)
vedtas.

Sak 9: Valg
Valgkomiteen
Valgkomiteen har i perioden bestått av:
Leder:
Merete Greaker
Medlem:
Emte Jahnsen
Medlem:
Karoline Olsen Kjærstad
Styret består av følgende verv:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem avl:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem 1 år:
Varamedlem 2 år:

Susanne Kjærstad (på valg for 2 år)
Hege Larsen (1 år igjen)
Kristine Bjørnå Vinje (på valg for 2 år)
Anita Karlsen – har trukket seg, kasserer må velges for 1 år
Anne Grete Larsen (på valg for 2 år)
Marianne Ono Njøten/Ronny Eliassen (på valg for 2 år)
Unni Merethe Lilleskjæret (1 år igjen)
Ronny Eliassen (på valg for 1 år)
Veronica Olsen (på valg for 2 år)

Valgkomite
Leder:
Medlem
Medlem

Merete Greaker (på valg for 2 år)
Emte Jahnsen (1 år igjen)
Karoline Olsen Kjærstad

Revisor:
Vararevisor:

Carsten Søreide
Ingeborg Ross

Det er utfordrende å finne kandidater til leder og kasserervervet, og valgkomiteen har jobbet med
dette helt frem til absolutt siste frist. Det er tydelig at den uro som tidvis er i klubben påvirker
folks ønske om å gjøre en innsats. Valgkomiteen mener allikevel vi har kommet frem til
kandidater som vil gjøre en god jobb for klubben.
Det er mottatt forslag fra ett medlem.
Det har ikke lykkes valgkomiteen å finne person som kan ta vervet som kasserer.
For valgkomiteen
Merete Greaker
Leder

Valg NBFK 2019
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
St.medl. avl:

Susanne Kjærstad (gjenvalg)
Kristine Bjørnå Vinje (gjenvalg)
Iselin Wang (1 år)
Merete Greaker (2 år)
Tone Milwertz Oliversen

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
Forslag fremmet av Tone Borge
Valgkomiteens innstilling
Forslag fremmet av Tone Borge

St.medl:

Catharina Birkeland (2 år)
Tone Milwertz Oliversen
John Morten Jensen

Valgkomiteens innstilling
Forslag fremmet av Tone Borge
Forslag fremmet av Merete Greaker

Varam. 1 år:

Anne Grete Larsen
Tone Milwertz Oliversen
John Morten Jensen

Valgkomiteens innstilling
Forslag fremmet av Tone Borge
Forslag fremmet av Tone Borge

Varam. 1 år:

Elisabeth B. Overgaard
Tone Milwertz Oliversen
John Morten Jensen

Valgkomiteens innstilling
Forslag fremmet av Tone Borge
Forslag fremmet av Tone Borge

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Emte Jahnsen (ikke på valg)
Aina Rønning 2 år
Torhild Fornes 2 år

Alle kandidater er forespurt og har sagt ja.

Presentasjon av de nye foreslåtte kandidatene til hovedstyret:
Kasserer: Iselin Wang
Jeg heter Iselin Wang, bor i Os utenfor Bergen, fikk min første tervueren i 1995, og har vært
frelst siden. Jeg har stort sett vært å se i utstillingsringen med både mine egne og andres
hunder, men har trent litt agility og spor på hobbybasis. Har også hatt et par valpekull for noen
år siden, men har pr dags dato kun to "pensjonister" hjemme på 11 år og 8,5 år (mor og datter).
Jobber til daglig som autorisert regnskapsfører. Jeg har hatt forskjellige styreverv tidligere i
både avdeling Hordaland og hovedklubben, men har hatt pause noen år nå. Er klar for å ta fatt
på oppgaven, og håper på å kunne bidra positivt til fellesskapet.
Styremedlem avl: Merete Greaker
Merete Greaker 51 år, bosatt i Ski kommune i Akershus. Hatt belger siden 1992, hadde mitt
første kull i 2001. Aktiv innen både utstilling, lydighet, rallylydighet og tidligere også agility. Har
vært i styret tidligere, og har også sittet som redaktør av BB i mange år. Sitter pr. i dag i
avlsrådet, og er også aktiv i lokalavdelingen.

Styremedlem/varamedlem: Tone M. Oliversen
Jeg heter Tone Oliversen, gift med Steffen Oliversen. Jeg har 3 barn og 2 bonusbarn. 41år.
Jeg driver kennel Lufaliva der jeg driver oppdrett av Tervueren og hadde mitt første kull i 2005.
Driver i liten skala med mål om å avle friske individer som lever som familiemedlemmer, men
som også kan brukes innen diverse hundesporter og på utstilling.
Steffen driver brukskennel så vi har både bruksmaller og utstillings Tervueren hjemme hos
oss. Jeg har sagt ja til å stille til valg som styremedlem for jeg ønsker å bidra for klubben.
Styremedlem: Catharina Birkeland
Jeg heter Catharina Birkeland, gift og har en gutt (ungdom på snart 17), og driver med
Tervueren. Jeg har hatt belger siden 1994, og hadde i 1996 mitt første kull. Jeg er lokalisert i
Skien i Telemark fylke. Av de fire variantene er det Tervueren som jeg har hatt i alle år. Jeg
bruker mine hunder til litt av hvert. Men det er rallylydighet jeg konkurrer i. Jeg kan treffes på
ulike utstillinger og prøver da å komme i kontakt med nye belger-eiere. Artig å treffe nye
mennesker.
Jeg driver oppdrett under kennelnavnet Red Amigo og er vel ikke veldig kjent for å ha kull ofte,
men noen kull har det blitt i løpet av årene som har gått. Jeg er aktiv i skog og mark med
hundene. Pr i dag har jeg 4 tervueren i alder fra 14 til 1,5 år.
Varamedlem: Elisabeth B. Overgaard
Elisabeth, 25 år fra Trondheim. Har to belgere, 1 år gammel groenendael og 3 år gammel
tervueren. Driver rallylydighet, agility og nosework. Holder på med instruktør utdanning.

Styremedlem/varamedlem: John Morten Jensen
John Morten Jensen, 56 år,gift med Anne-Tove,3 barn. Jeg jobber i Nordsjøen som
brønnspesialist, er oppvokst med schæfer oppdrett. Vi kjøpte vår første Groenendael i 1997, og
har avlet Groenendael siden 1999. Fokuset i avlen vår har alltid vært mentalitet og helse, samt
å avle etter rasestandarden. Vi, Anne-Tove, vår datter Maren, samt meg selv driver Kennel
Cichla i Stavanger.

