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Generalforsamling 1. mars 2020 klokken 11:00. Sted: BAS Maskinutleies lokaler, 
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Program 

• Utdeling av påskjønnelser og plaketter 

• Generalforsamling 2019 

1.0 Generalforsamlingens Dagsorden 

 

a. godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer,  

b. innkallingen og dagsorden,  

c. gi observatører rett til å være til stede uten stemmerett. 

d. oppnevne møteleder 

e. referent(er) 

f. tellekorps 

g. 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 

 

Forslag til vedtak 

• Innkalling og dagsorden godkjennes 

• Observatører gis rett til å være til stede uten stemmerett 

• Oppnevne møteleder  

• Oppnevne referenter  

• Oppnevne tellekorps 

• Velge 2 representanter til å undertegne protokoll 
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2.0 Årsberetning 

 

2.1 Hovedstyrets årsberetning 

 

Hovedstyret valgt på Generalforsamling 2018 har vært: 

 

• Leder: Robert Tenold  

• Nestleder: Øyvind Jensen  

• Kasserer: Thomas Jensen Linder 

• Sekretær: Bereth Slagstad  

• Styremedlem: Ole Bjørn Rui  

• Styremedlem: Iselin Østby   

• Styremedlem: Berit Lysne 

• Varamedlem: Elisabeth Giske 

• Varamedlem: Mariann Johansson  

 

Det sittende styret har avholdt 5 Styremøter i 2019.  

Flere saker har blitt behandlet i intern i styrets facebook gruppe for raske avklaringer.  

 

Samtlige referater fra styremøtene er publisert her: http://rottweiler.no/?page_id=189  

 

Pr 31.12.2019 hadde Norsk Rottweilerklubb totalt 515 medlemmer 

 

 

 

 

 

 

http://rottweiler.no/?page_id=189
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2.2 Årsberetning for klubbens avdelinger 

2.2.1 Norsk Rottweilerklubb Avdeling Trøndelag 

DATO: 6.FEBRUAR 2020 
TID: KL 19.00 
STED: Klubbhuset på treningsbanen på Jonsvatnet 
Adresse: Engelsåsveien 190, 7039 Trondheim 
 
 
DAGSORDEN 
1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å signere    protokollen. 
2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Innkomne forslag 
6. Saker fra styret 
7. Valg 
Det var ti stykker tilstede på årsmøtet. Møteinnkallingen ble godkjent. Årsmøtet gjorde følgende 
valg: Møteleder Gry Elen Lauglo; referent Trine Annfelt; tellekorps Rune Nordang og Kari Marte 
Olsen. Frode Sandstad og Morten Ludvigsen ble valgt til å signere protokoll. 
Årsberetning og regnskap 2019 er sendt ut på mail til alle medlemmer. 
 
3. Årsberetning 2019 
    Norsk Rottweilerklubb, avd Trøndelag 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Gry Elen Lauglo 
Kasserer: Marit Edvardsen (trakk seg 19.des) 
Sekretær: Trine Annfelt 
Medlem: Frode Sandstad 
Medlem: Christine Talseth (trakk seg fra vervet 26.aug-19) 
Varamedlem/Medlem (fra 26.aug-19): Elisabet Martinsen 
 
Valgkomite: 
Lisbeth Malmedal Botnan og Sara Bakk Stjern 
 
Revisor: 
Ann Iren Grønskag 
 
 
AKTIVITETER 
 
Klubben har i perioden jan-april 2019, hatt faste innendørstreninger i Trondheim Hundehall, Ekra. 
Treningene har vært lørdager kl 11-13. 
I sommerhalvåret har treningene vært på banen vår på Jonsvatnet. 
Det har vært treninger både i lydighet og bruks og mange medlemmer benytter banen og 
omgivelsene rundt til NBF-trening. 
Det har også vært arrangert utstillings-trening med godt oppmøte. 
Banen og brakka har i tillegg vært utleid til ulike treninger og prøver. 
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UTSTILLINGER 
 
30.juni ble årets Rottweiler-spesial i Trøndelag avholdt på Jonsvatnet. 
Dommer var Uli Nomis fra Danmark. 
 
Resultater: 
BIR: Kimura`s Mary Poppins, eier Kathrin Myhra 
BIM: Weilerott`s Qrt Kork, eier Kurt Amundø 
Beste Veteran: Kimura´s Mary Poppins, eier Kathrin Myhra 
BIR junior: Weilerott`s Tørste Torstein, eier Bente Solberg 
BIR valp: Show Force Hold On, eier Caroline Lind 
BIM valp: Nobel Advance, eier Aud Else Jakobsen 
 
 
 
-Vi ønsker også å gratulere med følgende resultater i 2019: 
 
Wiseweiler Mr. Mister (Lennox) med N, D og CIB Championat. 
Lennox ble også NV-19, Mestvinnende rottweiler-19 og 5.plass på Bamselista. 
Eier Frode Hultgren, Oppdretter Ann W. Stavdal 
 
 
NUCH Oscarberg Demi med D og CIB Championat 
Demi ble også DV-19. 
Eier Morten Ludvigsen, Oppdretter Stein K. Presthus 
 
Weilerott`s Qrt Kork (Knut) med NUCH 
Knut ble også A-Godkjent Lavinehund i 2019 
Eier Kurt Amundø 
Oppdretter Kurt Amundø 
 
 
PRØVER 
 
5.juni: NBF spor D+C 
Dommere: Torgeir Rui og Ellinor Antonsen. 
 
Klasse D: 
Vi gratulerer med opprykk 
Anita Wichmann Skjønberg med Heierås Kaiser (Tervueren) 
Bente Solberg med Weilerott`s Sylvester (Rottweiler) 
Gro Anett Myklebust med Beonsy Frå Kolåstind (Tervueren)  
 
Klasse C: 
Vi gratulerer med opprykk 
Venche Jakobsen med Labbsports Frigg (Labrador Retr.) 
Hege Vangen med Vårvindens Frozen Mersey (Golden Retr.) 
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4.sept: NBF spor D+C 
Dommer: Ellinor Antonsen 
 
Klasse D: 
Vi gratulerer med opprykk 
Bente Solberg med Weilerott`s Per Pondus (Rottweiler) 
Trine Annfelt med Oscarberg Dina (Rottweiler)     
 
Klasse C: 
Ingen opprykk men godkjent 
Inger Lande med Yapyards Dazed And Confused (Riesensch.) 
 
 
 
5.okt: NKK Kåringsprøve 
Dommer: Lidvard Auflem 
Vi gratulerer med godkjent 
Bente Solberg med Weilerott`s Tørste Torstein (Rottweiler) 
 
 
4. REGNSKAP  
Regnskap og revisjonsberetning ligger vedlagt. Regnskapet ble utlevert på årsmøtet.  
Resultat- og balanserapport ble gjennomgått av kasserer og styremedlem Marit Edvardsen. Norsk 
Rottweilerklubb avd. Trøndelag gikk i 2019 med underskudd, størrelsesorden NOK 30 452. 
Arrangementet Utstilling alle raser har tidligere vært vår hovedinntektskilde. Klubben er ikke lenger i 
stand til å løfte et slikt arrangement. En utstilling i denne størrelsesorden er, som kjent, svært 
arbeidskrevende.  I tillegg har bare få personer i styret hatt den nødvendige kompetanse for å 
gjennomføre arrangementet. Baneleia har gått opp. Det samme har noen driftskostnader. Klubben 
arrangerte innendørstrening for medlemmer vinteren 2018/19 hvilket medførte en utgift på NOK 
8 750. Det førte til økt interesse fra medlemmene, men er ikke gjentatt for vinteren 2019/20 grunnet 
klubbens økonomiske situasjon. Renovasjonsutgift for hundelatrina er ikke med i årets regnskap. 
Grunneier påtar seg denne utgiften og etterfakturerer klubben. Fakturaen for perioden har fortsatt 
ikke kommet.  
 
 
5. INNKOMNE FORSLAG  
Ingen innkomne forslag fra medlemmer. 
 
 
6. SAKER FRA STYRET  
Styrets sammensetning med tanke på kasserer og revisor for 2020, evnt. videre ble diskutert, se 
nedenfor. 
 
 
7. VALG  
Valgkomiteens innstilling var som følger: 
Leder: Frode Hultgren (NY 2 år)  
Kasserer:  
Sekretær: Trine Annfelt (NY 2 år)  
Medlem: Frode Sandstad (NY 2 år), 
Medlem: Elisabet Martinsen (ikke på valg)  
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Valgkomité: Sara Bakk Stjern På valg – NY 2 år  
Revisor velges for 1 år: 
Valgkomiteens innstillinger ble fulgt. Anna Nilsen ble etter benkeforslag valgt til nytt styremedlem og 
kasserer (NY 2 år). Kari Marte Olsen ble på samme måte valgt til nytt medlem av valgkomiteen (NY 2 
år).  Sara Bakk Stjern er ikke på valg. Hun har ett år igjen av sin periode. Marit Edvardsen skal 
revidere regnskapet for 2020. 
 
Sign. protokoll: 
Frode Sandstad 
Morten Ludvigsen 
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2.2.2 Norsk Rottweilerklubb Avdeling Buskerud 
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Norsk Rottweilerklubb Avdeling Vestfold
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 2.3 Årsberetning for råd og komiteer 

 

2.3.1 Avlsrådet 

 

 

Den største delen av avlsrådets arbeid har bestått av å verifisere foreldredyr for 

valpelista, og oppdatere klubbens hjemmeside i forhold til valpe-, hannhund- og 

oppdretterliste. Avlsrådet har også hatt noen henvendelser fra oppdrettere og 

valpekjøpere som har ønsket bistand. 

Det har som de foregående årene ikke vært mange valpekull på valpelista, men avlsrådet 

håper at de nye registreringsreglene hos NKK kan hjelpe, slik at flere kull oppfyller 

klubbens avlskriterier. 

Avlsrådet er i kontakt med Frode Lingås og håper å få ut en helse- og 

atferdsundersøkelse i 2020. 

For Avlsrådet 

Bereth Slagstad 

 

 

 

2.3.2 Utstillingskomiteen 

Klubbens utstillingskomitee har i 2019 utført 3 utstillinger. 
  
02.06.2019 i Melsom med 47 påmelde. 
18.08.2019 i Drammen med 48 påmeldte. 
28.12.2019 i Drammen med 43 påmeldte. 
  
Alt i alt ett fint utstillings år med jevnt antall påmeldte. 
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Vi ønsker og takke treningsgruppe Vestfold for en fin utstilling på Melsom. 

 

 

 

 

2.3.3 LP- komiteen 

 
LP Stevnet 02.06.19, Melsom videregående skole 

Vi har kun hatt et LP stevnet i Vestfold og treningsgruppe Vestfold vestfold sto som arrangør.  

Vi hadde 9 startene, hvorav 1 Rottweiler i klasse3, Rottriver´s Balocco 

Dommer for dagen var Per Eigil Gylland 

Ringsekritær: Elisabeth Eriksen 

Skriver: Veronica Rui 

Pokaler  

Tugsforlife 500,- 

Rosetter  

Dommer 2668,- 

Ringsekretær 1429,- 

Skriver 500,- 

Mat Sto avd vestfold for 

Lokaler Trenings sted for treningsgruppe vestfold 

NKK  

Div  

Sum: 5097,- 

  

Parkering Sto avd vestfold for 

Startende 9, av 415,- 3735,- minus mva 2988,- 2,5% 

avg 93,- aktivitetsavgift 78,- = 2817,- 

Sum: 2817,- 

  

Total sum Minus 2280 

 

Stevnet som var planlagt som klubbmesterskap 28.09.19 ble avlyst pga 

«hundesykdommen» 

Rally Lydighet stevnet 30.11.19, Drammen hundepark 

Vi fikk utrolig mange påmeldte, 143 stykker. Derfor måtte vi få inn flere dommere, og mange 

som ringpersonal. Med god planlegging på forhånd, så gikk dette stevnet over all forventing, 

og det gikk på skinner. Det ble en strålende dag. 

Dette ble også et Klubbmesterskap, for å prøve å få med flest mulig Rottweilere. 

Dommere: Maria Opstad- NKK rep, Ina Wold, Christine Røykaas, Hilde Nysether 

3 rottweiler startende, 2 i KL 1 og 1 i KL 3 

Klasse 1, Mathelia´s Bowie, som ble klubbmester og Schutzholmen Number One 

Klasse 3, Rottriver´s Balocco, ble klubbmester 

Pokaler  
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Tugsforlife 1352,50,- 

Rosetter 835,- 

Dommer 4538,- mangler Ina 

Ringpersonell 4862,- 

  

Mat 960,- 

Lokaler 5600,- mangler leie av Drammen 

brukshundklubb 

NKK 875,- 

Div 1085,- 

Sum: 20107,5 

  

Parkering 0 

Startende    140 elektroniske, 3 manuelle= 

143 

29616,- (mva 7000,-) pm 250,- 

Sum: 29616,- 

  

Total sum 9508,5 + 3x250 i manuell reg 

10258,5 

 

I dette regnskapet mangler vi kjøreregning for en dommer, leie av utstyr (kr 1000,-) og merker 

av Drammenbrukshund klubb. Har purret opptil flere ganger. 

 

Vareopptelling LP 
Rosetter 

KL 1 KL 2 KL 3 FCI3 

1 premie x2 1 premie x2 1 premie x2 1 premie x2 

2 premie x2 2 premie x2 2 premie x2 2 premie x2 

3 premie x2 3 premie x2 3 premie x2 3 premie x2 

Cert x4 Champion rosett x2 Sekreteriat rosett x1  

 

Medaljer 

1 sølv, 1 bronse 

Pokaler 
Klubbmester FCI x1  
Beste plasserte Rottweiler FCI x1  

Vinner av FCI x1  

 

 

 

Merker 

Gull 1 

Sølv  8 

Bronse 10 

Gull/blå 11 

Gull/hvit 9 

 

Vareopptelling RL 
Pokaler 
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Klubbmester 2 x1, Klubbmester Elite x1 

 

Komiteen har bestått av Monita Knutsen, Kari Andreassen og Iselin Østby Holen. 

Vi har rekruttert komiteen, og det har kommet flere til i slutten av desember, som vil være 

fungerende i 2020 og fremover. 
Vi ønsker velkommen til  
Gunn Merete Bergli 
Hege Strand 
Elin Krogh Lund 

 

 

Med vennlig hilsen 

Komitee leder 

Iselin Østby Holen 
 
 
 
 
 

2.3.4 Brukskomiteen 

Årsberetning Brukskomiteen 2019 

Antall startende fordelt på brukshundprøver, kåringsprøver og RIK prøver. 

NBF Stevner: 

Sporprøve 22/6-19. 3 stk i klasse D, 5 stk i klasse C, 4 stk i klasse B, 10 stk i klasse A. Totalt 

40 stk påmeldt.  

Sporprøve 23/6-19. 2 stk i klasse D, 5 stk i klasse C, 3 stk i klasse B, 10 stk i klasse A. Totalt 

34 stk påmeldt 

Sporprøve 11/7-19 . 2 stk i klasse D, 4 stk i klasse C, 3 stk i klasse B, 2 stk i klasse A 

Sporprøve 2/11-19. 7 stk i klasse C, 9 stk i klasse B. Totalt 27 stk påmeldt. 

Sporprøve 3/11-19. 10 stk i klasse D, 9 stk i klasse A. Totalt 31 stk påmeldt. 

Kåringsprøver: 

Kåringsprøve 22/5-19.      3 stk 

Kåringsprøve 21/8-19.      3 stk 

Rik prøver: 

Sph1 prøve 13/10-19.       6 stk 

IGP 26/10-19. IGP 1           2 stk  

                          IGP 2           1 stk               

                          IGP 3           3 stk 

Ferdselsprøve 26/10-19.  4 stk 

 

Antall påmeldte 2019: 

NBF: 143 stk 

Kåringsprøve: 6 stk 

Rik prøver : 16 stk 

Totalt 14 rottweilere startet Nbf prøver i 2019 fordelt på 26 starter. 

Antall påmeldte til prøver har vært rekordstort i sporprøver. Vi fikk et fint antall på våre rik 

prøver. 

Interessen/påmeldinger til kåringsprøver er fortsatt på nedadgående kurve. 
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Pinsesamling 2019: 

Vi arrangerte pinsesamling på Finnskogen 7-10 Juni. Vi hadde 3 sporgrupper, og 1 

runderingsgruppe. Instruktører var Hilde Nordli, Morten Hansen, Frode Løken og Øyvind 

Jensen. Vi fikk totalt 23 rottweiler ekvipasjer påmeldt. Dette var et vellykket arrangement, så 

det blir satt opp ny samling i 2020. 

 

Komiteen har fungert bra, alle er samkjørte og får ting gjort, uansett om det er lite folk eller 

om det oppstår ett problem. Vi er nok litt lite mennesker til tider, men vi har klart å hente inn 

hjelp slik at vi har fått arrangert hvert stevne. 

Vi ser frem imot sesongen 2020, og håper vi ser dere på noen av stevnene våre. 

 

Brukskomiteen                                                                                                                                                             

Norsk Rottweilerklubb 

2.3.5 Mentaltestkomiteen 

 

Mentalkomiteen har i 2019 gjennomført planlagte mentaltester i hht. Terminliste. 

Det har vært avholdt kun 3 tester grunnet usikkerhet med bemanning i komiteen. 

MH-test 15. – 16. juni 2019.   16 påmeldte, 14 stilte til start 13 hunder bestod testen. 

K-test 30.aug. 2019:   10 startet og 8 bestått, 2 ikke bestått 

MH-test 31. aug. – 1. sept. 2019:  16 påmeldte, 16 stilte til start, 16 hunder bestod testen.  

Det har i 2019 vært noe ventelister for å bli med på MH-testene, og vi søker å øke antallet 

tester i 2020. Våre opplysninger forteller at 1-2 Rottweilere stod på liste, + et ukjent antall av 

andre raser. Det var ett frafall også på MH-test i august, men det lykkes å fylle denne plassen 

fra venteliste. 

I 2019 har komiteen hatt litt utfordringer med bemanningen. Året startet med Camilla 

Aguilar som eneste faste medlem. Bereth og Jørgen Slagstad bidro med sin erfaring og støtte 

til komiteen på årets tester og dugnader. Mangel på medlemmer i komiteen ble kjent på GF i 

mars, og et par nye medlemmer meldte seg forholdsvis raskt. Elisabeth Giske, og Ole Bjørn 

Rui kom forholdsvis raskt for å bidra. John Steinvik, og Petter Werner fulgte like etterpå, og 

komiteen kunne planlegge dugnader og videre aktiviteter. Dag Einar Bjune kom inn som siste 

tilskudd i komiteen etter sommerferien.  

Figurantkurs MH og K-test ble gjennomført av Elisabeth Giske og Ole Bjørn Rui i juni. 

Figurantkurs K-test, MH og FA ble gjennomført av Petter Werner, Dag Einar Bjune og Ole 

Bjørn Rui i november 

Testlederkurs K-test og MH ble gjennomført av Camilla Aguilar i juni 

Beskriverkurs august: Camilla Aguilar, Berth Slagstad, Jørgen Salgstad. Bestått eksamen 

Bereth og Jørgen Slagstad. 
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Det har i løpet av 2019 vært gjennomført 3-4 dugnader i komiteen for å bygge testbane ipå 

Kløfta, hvor årets tester er avholdt. Lokasjon for banen er på naboeiendommen hvor Camilla 

Aguilar bor. Stedet fremstod som praktisk da Camilla var ledr i komiteen, og det var praktisk 

med nærheten til hennes hjem mht. vedlikehold, praktisk gjennomføring av prøver etc.  

Camilla kunngjorde i høst at hun trakk seg fra komiteen med umiddelbar virkning av 

personlige grunner.  

Vi takker Camilla for arbeidet hun har gjort for klubben og ønsker henne lykke til videre 

Vi innkalte til nytt møte med resterende medlemmer som ble avholdt umiddelbart etterpå. 

Som konstituert leder ble valgt Petter Werner, og kontaktperson i forbindelse med 

påmelding og deltakerkontakt ble Elisabeth Giske. Styret i hovedklubben ble informert om at 

disse personene var interessert i oppgaven, og hadde støtte i komiteen. Styret bifalt dette, 

og Petter og Elisabeth fortsetter i disse vervene.. 

Komiteen har for 2020 meldt inn 1 stk. K-test, 2 stk MH-tester og 1 FA-test. 

Det vil bli en MH-test, og en FA-test i Østfold på våren, og en K-test + en MH-test i Vestfold 

på høsten. Komiteen starter arbeidet med å finne nytt sted for gjennomføring av sine tester 

sentralt på østlandet. 

Petter Werner har jobbet med å få oversikt over økonomien i komiteen, og det er bred 

enighet om at dette i fremtiden skal følges tett med regnskap for komiteen, og 

prosjektregnskaper for hver prøve. Innsyn i komiteens konto ønskes av leder v/ Petter 

Werner, + ett ytterligere komitemedlem. 

 

31.12.2019 

Ole Bjørn Rui 

 

2.3.6 Rik ansvarlig 

 

Aktivitet og interesse for RIK aktiviteten i klubben vokser. Selv om det fortsatt er relativt få 

ekvipasjer som tar prøver på de høyeste er det svært gledelig at vi ser en økende interesse for 

sporten og ikke minst økt fokus på å jobbe med Rottweileren i RIK programmet.  

 

Aktive treningsgrupper som trente RIK direkte inn under Norsk Rottweilerklubb i 2019 var: 

 

● TG Lier (Har nå blitt en del av Avd. Buskerud) 

● TG Drammen (Har nå blitt en del av Avd. Buskerud) 

● TG Vestfold 

● TG Bore 

● TG Romerike (Ny i 2019) 
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Norsk Rottweilerklubb har arrangert 4 RIK prøver i 2019. NM IGP for Rottweiler ble 

arrangert sammen med FCI NM IGP i regi av Sandefjord Hundeklubb. Det var 3 Rottweilere 

på meldt, to kom til start og årets Norgemester IGP for Rottweiler ble Janne Lund med 

KORAD BH SL2 IPO1 IGP3 Knertebo's Sweet Morgan av Tomboy. Vi gratulerer! Det var også 

3 rottweilere til start på Sandefjord CUP i slutten av oktober, noe som er all time high. At 

flere rottweilere kommer til start også på de større prøvene har blitt svært godt mottatt av RIK 

miljøet generelt og det er utvilsomt av stor verdi og erfaring ved å delta på slike prøver.  

 

Vi har begynt å utdanne figuranter for Gruppe-C og her har vi nå flere lovende figuranter som 

er på trappene. Jeg håper treningsgrupper og avdelinger inviterer disse slik at de får 

nødvendig erfaring og kompetanse!  
 

Tusen takk for innsatsen og jeg ønsker alle lykke til i 2020!  

 

Mvh 

 

Tor Andre Breivikås 

RIK Ansvarlig 
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3.0 Regnskap 

 

3.1 Kommentar 

 

 

Etter erfaringene med utformingen av regnskapet i 2018 har styret beholdt ordningen med intern 

regnskapsføring. Argumentene som ble fremstilt i forbindelse med overgang fra ekstern til 

intern regnskapsføring var at dette ville gjøre regnskapet mer transparent for alle som måtte ha 

interesse i klubbens økonomi, og dette har vi jobbet videre med også i 2019.  

I forbindelse med utforming av fjorårets regnskap skrev kasserer ned tiltak som skulle 

hensyntas i utformingen av regnskapet for 2019. Et av disse punktene var å rydde i kontoplanen, 

da spesielt unngå bruk av kto 4210 – Diverse kostnader. For regnskapet 2019 har vi i helhet 

unngått å bruke denne kontoen, og i stedet opprettet nye kontoer som disse kostnadene har blitt 

fordelt utover. På denne måten synliggjør vi hva disse kostnadene faktisk består av, og dette 

mener vi gjør regnskapet enda mer transparent. 

Regnskapet for 2019 viser et resultat på kr 85 647,28, og balanseførte eiendeler per 31.12.19 er 

kr 662 748,03, da hovedsakelig bankinnskudd.  Av resultatregnskapet ser vi at kostnadene er 

noe lavere enn i 2018, og at inntektene har falt med kr 100 000,-. Grunnen til at inntektene var 

såpass mye høyere i 2018 var at vi gjorde en vareopptelling som ble balanseført, samt at 

brukskomitéen genererte store inntekter i forbindelse med loddsalg under bruks-NM. Det er 

allikevel verdt å nevne at resultatet også i 2019 er meget godt. 

Driftsresultatet for 2019 viser at klubben har en sunn økonomi, og at klubben i sin helhet drives 

med mål om å holde kostnadene så lave som mulig uten at det går på bekostning av tjenestene 

klubben tilbyr. Videre vil styret fokusere på å opprettholde god budsjettering og 

økonomistyring. 

 

Thomas Linder 

Kasserer 
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3.2 Resultatregnskap for 2019 
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3.3  Balanseregnskap 2019 

 



1 

 

3.4 Resultat- og balanserapport detaljert 

 



2 
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3.5 Revisjonsberetning 

Legges ut som eget vedlegg når den er mottatt fra revisor 
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4.0 Innkomne saker 

 

4.1 Forslag fra Avd Trondheim  

FREMTIDIG EKSISTENS AV NORSK ROTTWEILERKLUBB AVD TR.LAG 

Viser til tidligere samtaler med leder Robert Tenold vedr. våre økonomiske utfordringer i 

gruppe Tr.lag.  

Som nevnt drives vår avdeling av noen svært få ildsjeler, kun 4-6 personer. Dette har vært en 

situasjon som har eksistert i mange år og vi har på ulike måter prøvd å øke rekrutteringen 

uten å lykkes. Klubben gjennomfører 2 utstillinger årlig, Spesialen og en stor utstilling for alle 

raser på høsten. I tillegg arrangerer vi bruksprøver og  kåringsprøver. 

 

Pga den store belastningen det er for oss, har vi i 2019 og 2020 avlyst den store utstillingen 

for alle raser. Dette ble gjort av helsemessige grunner. 

Dessverre, er vårt inntektsgrunnlag i stor grad avhengig av denne utstillingen. 

 

Vi har i mange år hatt glede av gode treningsforhold på Jonsvatnet, som er selve kjernen i 

klubben vår. 

Årlig leie er fra 2020 kr 20.000,- i tillegg til strøm og vedlikehold. Vi er derfor avhengige av 

økonomisk støtte fra Hovedklubben for å kunne fortsette. 

Vi ønsker fortsatt å gi våre medlemmer et tilbud og å fremme rasen vår på best mulig måte, 

men uten støtte ser vi ingen annen mulighet enn å legge ned vår avdeling. 

 

I 2019 har vi hatt 69 betalende medlemmer, mot 

77 medlemmer i 2018. Dette er medlemsavgifter som kommer Hovedklubben til gode og 

ikke oss. 

Slik det er i dag, utgjør vår medlemsmasse en inntekt til Hovedklubben på kr 24.840,- i 2019 
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mot kr 27.730,- i 2018. Vi ber derfor om at medlemsavgiftene fra 2018 og 2019 overføres til 

oss, slik at vi fortsatt har et grunnlag til å drive avdelingen videre. 

 

Dersom det er ønskelig, kan liste over våre medlemmer ettersendes. 

 

Håper på snarlig tilbakemelding! 

 

Mvh. 

Gry Elen Lauglo 

Leder 

NRK avd. Tr.lag 

 

Styrets innstilling til forslaget: 

Flertallet i styrets konklusjon: 

 

Avdeling Trøndelag og avdeling Buskerud har søkt hovedklubben om økonomisk stønad. 

Avdeling Trøndelag har spurt om å få medlemskontingenten for medlemmer i Trøndelag for 

2018 og 2019. Dette vil gjøre at klubben i 2019 står uten overskudd. Søknaden er uten 

regnskap og budsjett. 

Flertallet i styret sin konklusjon: 

Trøndelag får ikke tilskudd pr. dags dato. Avdeling Trøndelag må sende inn regnskap og 

budsjett. Når dette er sendt inn vil styret se på muligheter. 
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4.2 Forslag fra avd Buskerud   

 
Avdeling Buskerud ble etablert vintern 2019 og har 2020 en rekke aktiviteter for Rottweilere. 

IGP prøver, brukshundskåring, innendørs treninger og andre aktiviteter. 

I den forbindelse ønsker avdeling Buskerud søke hovedklubb om støtte for oppstart av avdelingen 

iht til   

 

«7-7. Hovedstyret kan bevilge tilskudd til avdelingens drift etter forelagt årsbudsjett» 

 

 

Avdeling Buskerud søker 50.000 NOK i oppstartstøtte for å 

- kjøpe utstyr til prøver, trening 

- verve medlemmer/bedrive klubbvirksomhet 

- bedrive medlems rettet virksomhet og aktivitet 

 

 

Styret avd Buskerud 

 

Robert Tenold, Mariann Johansson, Line Cross Nafstad 

Linda Jørgensen, Kathrin Myhra, Rune Landerud, Anders Romark     

 

Styrets innstilling til forslaget: 

Avdeling Buskerud søker 50 000,- i oppstartsmøte. Det følger ikke budsjett med søknaden. 

Robert avstår fra å stemme. Buskerud får ikke tilskudd. 

 

 

 

 4.3 Forslag fra avd Vestfold  
 

Sak til Årsmøte i Norsk Rottweiler klubb: 
Det er vanskelig for underavdelinger å avholde årsmøte før 31.12. slik reglene er i NRK i dag. 

Vi har ikke avsluttet regnskapet og ønsker at dato for å avholde årsmøte endres til 31.1. 

 
Tor Edvard Strand 
Leder 
Avd NRK Vestfold 
 

Styrets innstilling til forslaget: 

Styret støtter forslaget til lovendring  
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4.4 Forslag fra styret vedr støtte til avdelinger 
Hoved klubben får nå hele medlemskontingenten. For å støtte opp om avdelingene tenker styret seg at 

en del av medlemskontingenten bør tilfalle avdelingene.: 

 

 

Medlemskontingent tilfaller pr. i dag i sin helhet hovedklubben. Dette medfører at klubbens 

avdelinger ikke nyter godt av betalende medlemmer i sitt distrikt. Styret  foreslår at 

Medlemskontingent fordeles mellom hovedklubb og avdeling med 25% til hovedklubb, og 

75% til avdeling. Forslaget forutsetter at medlemmet er geografisk naturlig tilhørende 

avdelingen som får kontingenten, samt har registrert sitt medlemskap i denne hos NKK. Altså 

at f.eks. Avd. Trøndelag mottar 75% av kontingent fra medlem som er registrert til avdelingen 

hos NKK, og har bostedsadresse i Trøndelag Fylke. Kontingent fra medlemmer bosatt i fylker 

uten avdeling tilfaller hovedklubben. Det betyr at avdelinger ikke kan verve medlemmer 

utenfor sitt område, og på den måten konkurrere med andre avdelinger eller hovedklubb om 

medlemskontingent. Forslaget innebærer at avdelinger får styrket sin økonomi, oppfordres til 

å verve medlemmer i sitt område, og klubben får lettere oversikt over medlemmers 

geografiske tilhørighet 
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4.5 Sak utsatt fra forrige årsmøte  
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5.0 Valg 

 

5.1 VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL NYTT 

STYRE 2019 

 

 

 

5.2 PRESENTASJON AV KANDIDATER: 

PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR STYRET: 
 
John Steinvik: 

 
Har stor ledererfaring fra krevende jobber både i innland og utland. Har innehatt flere styre og lederverv. Har 

vært i styret i 2 perioder en som vara og en 2 års periode som leder for klubben. Har 2 Rottweilere som trenes 

aktivt en i IGP og starter snart opp treningen på minstemann også. Er opptatt av Rottweilerens mentale og 

fysiske helse og vil jobbe aktivt for at vi når våre rasemål og få flere til å bruke sine flotte dyr. Vil være en 

samlende leder og videreføre det som klubben har gjort de siste åra og videre utvikle dette. 
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Bereth Slagstad: 

 
Gift og har 2 barn, bor i Skogbygda i Nes kommune. Innehaver av kennel Vebema. Jeg hadde mitt første kull i 

2007. Alle kullene i kennelen har fulgt Norsk Rottweilerklubbs avlskriterier. 

Har vært medlem av styret i Norsk Rottweilerklubb i 6 år, de 4 siste årene som sekretær. Er aktiv i klubbens 

avlsråd. Og vært i mentaltestkomitéen  i 10 år. 
 

 

 

Marit Edvardsen: 

 
44 år og bosatt rett utenfor Trondheim sammen med samboer, ei jente på 7 år og Fia 4 år (Ambolt’s Silja). 

Jobber hos Eplehuset på vår regnskapsavdeling på 13. året. Har drevet med rottweiler i 19 år, hatt 6 kull, driver 

aktivt med hundesport. Har merittert hunder innen LP, IPO (IGP) og NBF. Var tidligere veldig aktiv i 

utstillingsringen. Har sittet som kasserer i HS i perioden 2008-2011.Pådriver og driver av lokallag fra 2008 

Trøndelag, og siden var jeg med å startet opp avdeling Trøndelag igjen i 2010/11som hadde ligget brakk mange 

år. I avdeling Trøndelag har jeg hatt verv i 7 år. 

 

Rita Røsberg: 

 
Jeg heter Rita, og jobber til daglig, som Administrativ Leder i ett firma med 50 ansatte og en omsetning på 

60 Mill i året. Ett av mine ansvarsområder er regnskapet. Har en bachelor i Administrasjon og Ledelse fra 
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HiG, og jobbet før som regnskapsfører. Første rottweileren var født i 2002, og siden den gang har det blitt 

mange hunder opp igjennom årene. Drevet med oppdrett siden 2005, vært innom de fleste lydighetsgrener, 

bruksgrener, samt i utstillingsringen. Siste 6 årene har jeg ikke vært veldig aktiv på noen fronter, etter at jeg 

fikk sønnen min for 8 år siden. Ble valgt inn som revisor i NRK første gang i 2017, og sitter også som 

kasserer for Norsk Schäferhundklubb avd. Hedmark. Min fordel her er at jeg sitter med denne jobben daglig, 

og en ekstra fordel er det at jeg kjenner alle ledd i Norsk Rottweiler Klubb da jeg har vært i styret selv, - som 

kasserer, har hatt ansvaret for stand, har vært bindeleddet mellom NRU, ADRK og IFR, samt i 

utstillingskomiteen. Selv om jeg ikke er så aktiv lenger kan jeg fortsatt bidra som vara revisor for klubben, 

og har dermed sagt ja til å stille ett år til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iselin Østby: 

 
Jeg er ei på 40 år, bor i Rælingen i Akershus. Er gift med Thomas og vi har datter Leah på 12 år. 

Driver et lite oppdrett ved navnet Smællen, har har drevet siden 2010, men tok over kennel navnet fra mine 

foreldre i 2007. 

Jeg er vokst opp med rasen, da mamma og pappa startet oppdrett ved samme navn i 1985.  

Hjemme har jeg 3 rottweilere og en fransk bulldog. Rottisene trener jeg med, mest bruks og LP, men har også 

vært innom IGP. Den franske trenes av min datter. 

Sitter nå i LP komiteen for klubben, sammen med en liten gjeng. Har tidligere hatt rottweilerposten og vært med 

i Mentaltestkomiteen i noen år. I styre sammenheng har jeg nå sittet i 2 år som styremedlem, og tidligere har jeg 

vært i valgkomiteen. Til daglig så driver jeg mitt eget firma, Smællen kennel og hundesenter. Her driver jeg med 

hundemassasje, laserterapi og opptrening av hund. Og er så heldig å ha virksomheten hjemme. Jeg er opptatt av 

at klubben skal være velfungerende, og at det skal være god kommunikasjon seg imellom og med medlemmer. 

Jeg er også opptatt av at styret skal ivareta komiteene. Jeg er pålitelig, og har en stå på vilje som jeg kan gi 

styret.  
 
Petter Werner: 
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Jeg heter Petter Werner jobber som mekaniker for Pon Cat på Berger. Jeg bor i Lillestrøm og har 3 

Rottweilere. Har verv i brukskomiteen og mentalkomiteen. 

Rottweiler har fasinert meg fra jeg var liten gutt, og idag fasinerer den meg enda mer.  

Jeg har en 5 år gammel hannund og 2 tisper på 2 år. Jeg trener LP, NBF og RIK. Jeg har det siste året engasjert 

meg som figurant i IGP, dette har gitt meg veldig mye i forståelse av hvordan forskjellige individer reagerer på 

utfordringer. Har også tatt figurant kurs for K-test, MH-test og FA test. Det å forstå individer fasinerer meg.Jeg 

ønsker å bidra til klubben med Femme at Rottweiler er en brukshund 

Rekrutterings arbeid 
 

Elisabeth Giske:  

 
Hei. Jeg heter Elisabeth Giske, og er 30 år og bor rett utenfor Bergen. Til daglig jobber jeg som miljøarbeider i 

bolig for utviklingshemmede, men har også vært innom universitetet og studert biologi noen år. Jeg har stor 

interesse for dette med miljø og arv, atferd og læring, og har bl.a. RIK-grunnkurs og NKKs oppdretterskolen del 

1. Jeg har i dag to hunder, en voksen whippet og min første rottweiler. Jeg har alltid vært opptatt av dyr og hund 

generelt, og hatt stor interesse for rottweiler spesielt. Jeg fikk min første hund for snart 11 år siden, men har 

ventet med anskaffelse av rasen vår til jeg personlig følte meg rustet til de utfordringene som kan komme med 

det å ha en brukshund. Tidligere har jeg konkurrert i rallylydighet, og planlegger bl.a. LP og spor med den unge 

frøkna.Jeg er opptatt av å ta vare på den rasetypiske rottweileren, som både har et sunt og funksjonelt eksteriør, 

jobbe mot god helse innen rasen, og sist men ikke minst, at rasen er nettopp en brukshund og bør ha mentalitet 

og drifter deretter.  
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Kari Bødtker: 

 
Mitt navn er Kari Bødtker, 30 år. 

Jeg bor på Vestlandet og jobber i anleggsbransjen som trailersjåfør. 

Jeg er oppvokst med rottweiler og fått vært med på veldig mye gøy med mine egne hunder. Både konkurranse 

messing og privat. For meg er det utrolig viktig med allsidige og stabile hunder, både helsemessig, fysisk og 

mentalt, derfor bruker jeg mye tid på helse, sosialisering og miljøtrening. 

Ellers trener og konkurrerer jeg i RIK med Berserk, hannhunden jeg har nå. Han blir også brukt som demohund 

på kurser jeg har, og er ellers med på det meste jeg er ute på. 

 
MVH 

Leder Valgkomiteen 

Jorulf Brudseth 

 

 

 

 

 

5.3 PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR 

VALGKOMITEEN: 

 
 

Pål Mortensen: 

 
Mitt navn er Pål Mortensen er 47 år gammel og kommer fra Tromsø. Jeg har 2 rottweiler gutter Maximus 9 år og 

Exodus 4 år.  Jeg har vert innom de fleste former for trening. Lydighet, utstilling og bruks.. De siste 4 årene har 
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jeg trent aktivt i Norske redningshunder.  
 

Hanne C Madsen: 

 
Jeg er 52 år og jobber og bor på gård med amme ku og rottweilere i Østfold. 

Har hatt rottweiler i 30 år. Vi bruker dem i driften på gården og de er med på å flytte dyr, og hente dyr som går 

ut av beitene. Interessert i alt som har med hund å gjøre og liker å lære nye ting. Har for tiden 1 hannhund og 2 

tisper. Glad i å trene og å være ute i skogen. 

Trener NBF og håper på opprykk. Deltar også litt på utstillinger 

 

Camilla Anett Akslen: 

 
Jeg er en aktiv hundetrener på 32 år. 

- NKK Trinn 1 Instruktør 

- Godkjent kadaverhundekvipasje på to av mine hunder 

- Konkurrert i Agility i 7 år. Regionsmester 2016 

- Styremedlem Sunnmøre Hk 

- Leder av Agilitygruppen Smhk 

- Styremedlem Norske kadaverhunder 

Drevet med hund i 18 år. 

Oppdrett av Border Collie siste 12 årene. 

Nå har jeg 4 stk border collier (2 og 5 år) og en stk Rottweiler på 4 år. 

Vært aktiv på utstilling med rottweileren siste året. 

Vi planlegger å være mer aktive innen bruks året som kommer. 

Ellers utenom hund, er jeg utdannet bioingeniør, og driver egen gård sammen med min mann og to barn. 

 

 
MVH 

Leder Valgkomiteen 

Jorulf Brudseth 

 

VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL VERV I NORSK ROTTWEILERKLUBB STYRET 2020 



18 

 

 
 
Leder:  John Steinvik  NY- 2 år 
Nestleder: Øyvind Jensen  Ikke på valg 
Kasserer:  Thomas Jensen Linder Ikke på valg 
Sekretær: Bereth Slagstad  Gjenvalg - 2 år 
Styremedlem:  Iselin Østby  Gjenvalg- 2 år 
Styremedlem:  Ole Bjørn Rui  Ikke på valg 
Styremedlem:  Petter Werner  NY- 2 år 
Varamedlem:   Elisabeth Giske  Gjenvalg- 1 år 
Varamedlem:   Kari Bødtker           NY- 1 år 
 
Revisor:                 Marit Edvardsen                 NY- 1 år 
Vararevisor:          Rita Røsberg                        NY- 1 år 
 
 
Valgkomite: 
Leder: Pål Mortensen   NY- 2 år 
Medlem: Janne Lund                  Ikke på valg 
Medlem: Hanne Madsen                  NY- 2 år 
Vara: Camilla Anett Akslen                 NY- 1 år 

 

Alle kandidater er forespurt og takket ja. 

 

Oslo 14.01.2020  

 

MVH 

 

Leder i valgkomiteen  

Jorulf Brudseth 

 

 

 

 

6.0 Praktiske opplysninger 

 

6.1 Stemmegivning 

 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av 

stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak 

(krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 
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I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, 

blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. 

Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste 

avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved 

personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver 

avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal 

forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

 

6.2 Forhåndsstemmer 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:  

Valget skal skje skriftlig, medlemmer som velger å benytte forhåndsstemme skal sikres 

retten til å avgi hemmelig stemme.  

• På den forhåndstrykte stemmeseddel er de foreslåtte kandidatenes navn ført 

opp.  

• Marker med kryss for den/de kandidater du vil stemme på.  

• Den endelige stemmeseddelen kan ikke inneholde flere navn enn det er verv som 

skal besettes. 

• Det er tillatt å bruke andre stemmesedler enn de forhåndstrykte, du må da skrive 

hvem du vil stemme på og i hvilket verv.  

• Legg den utfylte stemmeseddel i en konvolutt og lukk denne. Merk konvolutten 

"STEMMESEDDEL", og legg så konvolutten i en ny konvolutt og lukk også denne.  

• Merk den ytterste konvolutten med forhåndsstemme samt ditt navn og adresse 

(dette for å kontrollere at du har stemmerett) og send den til:  

Norsk Rottweilerklubb Sjølivegen 14, 2164 Skogbygda 

• Forhåndsstemmene må være klubben i hende 1 uke før årsmøtet, senest 22. febr 

2020. 

• Det er ikke mulig å sende inn stemmeseddel på E-post eller fax.  
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• Dersom fremgangsmåten som beskrevet over ikke blir fulgt, kan stemmeseddelen 

bli forkastet.  

• De mottatte konvoluttene skal kontrolleres mot medlemslisten og skal ikke åpnes 

før på Generalforsamlingen. 

• Medlemslisten avstemmes med hvem som har forhåndsstemt slik at det unngås 

dobbeltstemmer på Generalforsamlingen. 
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STEMMESEDDEL VALG GF2020 

Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt 

med tydelig avsenderadresse og navn. De som ikke er riktig utfylt blir forkastet. EN konvolutt pr stemme. 

Husstandsmedlemmer sender inn sine med hovedmedlem. Det skal krysses av på ALLE kandidater med 

alternativet JA, NEI eller BLANK 

 

Styret - Det skal velges 1 leder, 1 sekretær, 2 styremedlemmer, 2 vara medlemmer , 1 revisor 

og 1 vararevisor 

 

Valgkomiteen - Det skal velges 1 leder, 1 medlem og 1 vara 

 

Forhåndsstemmer sendes til: CO/ Bereth Slagstad. Sjølivegen 14. 2164 Skogbygda.  

                            Må være i klubbens hende Innen 22.02.20 

 

Valg av Styre 

Ett kryss per kandidat 

Verv Navn Info / foreslått av Ja Nei Blank 

Styreleder (2år) John Steinvik 
Valgkomiteens innstilling    

Sekretær (2år) Bereth Slagstad Valgkomiteens innstilling    
Styremedlem (2år) Iselin Østby Valgkomiteens innstilling    
Styremedlem (2år) Petter Werner Valgkomiteens innstilling    
Varamedlem (1år) Elisabeth Giske Valgkomiteens innstilling    
Varamedlem (1år) Kari Bødtker Valgkomiteens innstilling    
Revisor (1år) Marit Edvardsen Valgkomiteens innstilling    
Vara Revisor (1år) Rita Røsberg Valgkomiteens innstilling    

 
Valg av Valgkomité 

Ett Kyss pr kandidat 
Verv Navn Info / foreslått av Ja Nei Blank 
leder (2år) Pål Mortensen Valgkomiteens innstilling    
Medlem (2år) Hanne C Madsen Valgkomiteens innstilling    
Vara (1år) Camilla Anett Akslen Valgkomiteens innstilling    
 

 


