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Innkalling til generalforsamling 
06.03.2022 

for beretningsåret 2021 
 
 

I henhold til § 3-3 
Innkalles herved alle medlemmer til 

generalforsamling 
 

Sted: Nebbenes Kro, Nordgående 
Tid: kl. 13.00 – registrering starter kl. 12.00 

 
Velkommen 
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Dagsorden: 
1. Åpning 

 
2.  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne 

forhåndsstemmer, innkalling og dagsorden 
   

3. Valg Møteleder/Ordstyrer 
Valg til tellekorps – 2 stk. 
Valg av skrivere til protokoll – 2 stk. 
Valg til signatur protokoll – 2 stk. 

(Både protokollskrivere og de 2 som signerer, blir til etter GF er slutt 
og får signert protokollen slik at den kan publiseres rett etter GF) 

  4. Årsberetninger fra styret, avlsråd, redaksjon & brukskomiteen 
5. Regnskap 2021 med revisors beretning 
6. Innkomne forslag 
7. Budsjett 2022 
8. Fastsettelse av kontingenten 
9. Valg – årsberetning fra valgkomiteen 

   
 
For å delta, må årskontingent til NKK/NCK være betalt for det året 
Generalforsamlingen avholdes, gyldig medlemskap er for medlemmer som har 
betalt innen 23.1.2022, ditt medlemskap må være synlig betalt i klubbens 
administrasjonsprogram hos NKK på denne dato.  
  
 
Du har lov til å ha med 2 fullmakter, undertegnet originalt eller godkjent 
elektronisk via Adobe PDF eller Visma, av 2 medlemmer som har gyldig betalt 
medlemskap. Fullmakter ligger bakerst i innkallingen 
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1  Åpning av GF 
 
2 Godkjenning eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne 

forhåndsstemmer, innkalling og dagsorden 
 
3 Valg av møteleder/ordstyrer 

Valg av tellekorps 
 Valg av protokollførere 
 Valg til protokoll signatur 
 
4  Årsberetninger 
 
Styrets årsberetning for 2021 
 
Styreleder: Tor Håkon Bjørnstad   
Nestleder: Lise Lotte Wulff 
Styremedlem (kasserer): Margunn Horstad 
Sekretær: Randi Narvesen (uten stemmerett) 
Styremedlem: Lill Kristin Nilsen 
Styremedlem: Hilde Mathisen (varamedlem) 
Styremedlem: Geir Smeby (varamedlem)   
 
Året 2021 fortsatte med å være tynget av Covid-19. Dette resulterte i at flere planer og ønsker for collie 
folk flest ble satt på vent. Hovedklubben arrangerte utstilling i Evje og på Hadeland. Gøy at så mange 
korthårseiere valgte å stille. Påmeldingstallene for korthår er historisk høye. 
 
Styret har jobbet med å få på plass første utgave av funksjonsbeskrivelse for alle områder av klubbens 
arbeid. Det kommer sikkert til å bli litt tilpasninger i løpet av 2022. Styret fikk innsyn Politiets dokumenter 
i svindelsaken. Den er gjennomgått og avsluttet. 
 
Mot slutten av året ble det litt turbulente forhold i styret, hvor 2 styremedlemmer og 1 vara trakk seg fra 
alle sine verv med omgående virkning den 9.11.2021. Styret valgte da å hente inn Randi Narvesen som 
referent på styremøtene uten stemmerett og fylle opp med 2 varamedlemmer, slik at styret til enhver tid 
har vært fulltallig og kunnet fatte beslutninger. Samarbeidet i den nye styresammensetningen har 
fungert meget godt og styremedlemmene utfyller hverandre på en konstruktiv og god måte. Positiv 
stemning både i det daglige arbeid, og på styremøtene, slik at fokuset holdes på å se fremover til det 
beste for rasene og medlemmene. Alle styremøter er avholdt enten via teams eller via "rom" på 
Messenger.» 
 
De siste 4 måneder, har styret fått ro til å jobbe for bredden i klubben og dens medlemmer. 
Dette vil komme klart frem nå i 2022 og 2023, hvor vi jobber for at alle collie-eiere skal føle seg godt tatt 
vare på. 
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Planen for 2022 er å få satt i gang de aktivitetene som styret har hatt ønske om. Det er å få til flere 
lavterskeltilbud i hele landet, både i avdelinger, kontaktgrupper og fra hovedklubben. Våre avdelinger 
og kontaktgrupper er utrolig flinke til å lage treff med ulike tilbud som dekker alt fra pelsstell, 
utstillingstrening, sporsøk, rally trening m.m. Det er plass til flere og vi håper alle klubbens medlemmer 
finner sin avdeling eller kontaktgruppe. På den måten kan vi bli kjent med hverandre gjennom 2022. 
Det jobbes allerede med planer for aktiviteter i 2023, der det meste er på plass. 
 
Det er planlagt hovedutstilling i Bergen, motsatt dag av Avdeling Vestlandet. Vi har planlagt en skikkelig 
CollieCamp på Morokulien fra 24.-26. juni. Fredag og lørdag blir mange forskjellige aktiviteter i regi av 
brukskomiteen. Det blir også pelsstell/utstillingstrening for de som ønsker det. Vi tenker da spesielt på 
de som kanskje er på utstilling for første gang. Helgen avsluttes med utstilling på søndag. Drammen 
Hundehall er booket for søndag den 30.10. med 2 ringer, 1 for collierasene og 1 for andre gjeterraser.  
Sammen med avlsrådet planlegges det oppdretterkonferanse 19.-20. november 2022. Her planlegges 
det flere gode foredrag.  
 
Lånet til NKK på kr. 30.000,00 er blitt betalt tilbake i sin helhet. 
 
MEDLEMSTALL 
Pr 31.12.2021 hadde NCK 703 (633 i 2020) medlemmer. Fordelt på 604 hovedmedlemmer, 42 
husstandsmedlemmer, 5 æresmedlemmer, 35 medlemmer vervet av oppdretter, 3 
utenlandsmedlemmer og 14 gratisblad medlemmer. Dette svarer til en økning på 70 nye medlemmer. 
 
Styret 12/2-22 
 
 
Avlsrådets årsberetning for 2021 
Avlsrådet i Norsk Collie Klubb ble etablert 27.9.2016 og har jobbet via egen Facebook gruppe, slik at 
kommunikasjonen har gått lett og smidig. Videomøter brukes også. 
 
Avlsrådet består av:    Lise-Lotte Wulff 
      Lill Kristin Nilsen     
       Hilde Norum Bjørnstad 
 
Beretning for 2021: 
2021 har vært et år med lite aktivitet. Avlsrådet har behandlet 1 bekymringsmelding som gjelder 
idiopatisk epilepsi og saken er avsluttet. Melder er fornøyd med håndteringen i alvsrådet.  
 
Etter litt inn og ut av avlsrådet og tilhørende RAS grupper, ser gruppene ut slik: 
RAS langhår:   Lise-Lotte Wulff, Lill Kristin Nilsen og Randi Narvesen 
RAS korthår:   Hilde Norum Bjørnstad og Berit Klausen  
Det er startet innhenting av data fra blant annet Agria, Laboklin Laboratorium Tyskland, m. flere. 
Statistikkene for 2021 fra NKK brukes også. Spørreundersøkelsene som skal foregå i 2022 vil også være 
en del av nye RAS. Gruppene jobber i RAS-gruppe etablert på Facebook. 
 
Sendt ut høring ang. regler for innavlsgrad til alle oppdrettere. Tidsfrist for tilbakemelding 31.1.2022. 
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Planer for 2022: 
Spørreundersøkelse alle collie-eiere (anonym), data fra denne vil danne grunnlag for 
spørreundersøkelse til alle oppdrettere (anonym). Samlet data vil være en del av oppdatering til RAS. 
 
Oppdretterkonferanse 19.-20. november 2022, RAS, foredrag, veien videre for rasene våre. 
 
Følge opp på 2 forskningsprosjekter 1) Ekstra ryggvirvel, hvor collie deltar og 2) Feilstilte øyehår, begge 
forskningsrapporter skal være klar til våren 2022.  
 
Utarbeide data og oversikt over DMS dna test og IPD dna test i Norge. 
 
Oppdatering av avlsanbefalinger, ikke relatert til å stå på noen lister. 
 
Opprette Norsk Collie Klubb Oppdretter Forum, slik at vi kan utveksle erfaring, ønsker og ikke minst 
legge ut data/vitenskap/rapporter som er relevant for rasene. 
 
Webinarer for både eiere og oppdrettere 
 
 
Avlsrådet ser frem til et aktivt og spennende 2022 
Lise-Lotte, Lill Kristin & Hilde  
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STATISTIKKER 2021 
 
LANGHÅR 
 
IMPORTER LANGHÅR omregistrert i 2021 
16 importer: 
Top Less Lukretsyya, tispe – sobel/hvit    eier: Maryna Akimenko 
Tolita Trollets Cassiopeia, tispe – tricolour    eier: Solfrid Skaugen 
Sunwind's Ravishing In Red, tispe – sobel/hvit   eier: Charlotte Nesheim 
Monsolana Coco Blue, tispe – bluemerle    eier: Ingrid Bjørndalsæter 
Androma Gentle Breeze, tispe – sobel/hvit    eier: Heidi Helle 
Windy Lands Outstanding Charmer, hann – sobel/hvit  eier: Atle Øyhus 
Rörödalens Diva Armageddon, tispe – tricolour   eier: Kirsten Johansen 
Monsolana Aquarelle Blue, tispe – bluemerle   eier: Larisa Penkala 
Fridens Talalikhin, hann – tricolour     eier: Lene Lysheim 
Ben Avon Unresisting Blue Diamond, tispe – bluemerle  eier: Ronja Good 
Akai Mystery Knew How, hann – sobel/hvit    eier: Svend Svendstad 
Dispiritos Rattle All My Chains, hann – sobel/hvit   eier: Merethe Edvardsen 
Sapphiresky The Light, hann – sobel/hvit    eier: Else Marie Holm 
Klok Collies Blue Is My Colour, tispe – bluemerle   eier: Anita Ragnarsdotter 
Riverside Song New Constellation, tispe – tricolour  eier: Irene Tempelen 
Fridens Britain, tispe – tricolour     eier: Bente Løseth 
 
FØDTE KULL 
Det ble i 2021 født 40 kull, fordelt på 94 hanner og 83 tisper, i alt 177 valper 
Gns. Kull: 4,5 (2020 = 5) Avlsrådet regner ut kull med fødselsdato i inneværende år og ikke når NKK 
registrerer dem 
 
ØYELYSING 
Det er øyelyst 212 hunder – 70 intet påvist, 122 crd*, 21 PPM*, 5 colobom*, 20 feilstilte øyehår* 
 
* flere diagnoser kan forekomme på samme hund 
 
HD/AD 
117 HD røntget – 70/A, 31/B, 11/C, 3/D, 2/E 
51 AD røntget – 50/0, 1/3 
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TITLER: 
Utstillingschampions iht. NKK sin årsstatistikk 2021: 
Tellme's Prestige       eier: Ronja Good 
Perfect Image Out Of This World     eier: Lill Bredvold 
Sandcourt Blue Glaze      eier: Kjersti Vesterheim 
Tellme's Quality Street:      eier: Bente Løseth 
Tellme's Quick Step       eier: Bente Løseth 
Perfect Image Midnight Magic                                                             eier: Karoline Furuseth Trøhaugen 
  
Brukstitler iht. NKK sin årsstatistikk 2021: 
Sandcourt Fly Me To The Moon, Agility Hopp kl. 1, AGHI  eier: Kjersti Vesterheim 
Phrostmade's Yield For Gold, Norsk Blodspor CH, N BS CH eier: Ellinor Monsen 
Sandcourt Fly Me To The Moon, Rally Lydighet kl. 1, RLI  eier: Kjersti Vesterheim 
Tibbeborgens Hendrix, Rally Lydighet kl. 2, RLII   eier: Anne Halsbog 
Tahiri Cayenne, Rally Lydighet kl. 2, RLII    eier: Andrea Hånes 
 
 

KORTHÅR 
 
IMPORTER KORTHÅR 
7 importer: 
Primrose-perfect-image Du Clos Des Duchesses,  
tispe – sobel/hvit        eier: Lill Bredvold 
Texforrier Boot On One Foot, hann - tricolour   eier: Lill-Anita Sehlin 
Merryville My Kind Of Star, hann – sobel/hvit   eier: Hilde Norum Bjørnstad 
Merryville Brightest Star, hann – sobel/hvit    eier: Catharina Engebretsen 
Mighty's Spring Meadow Ula Uliana, tispe – sobel/hvit  eier:  Therese Selnes 
Diamondfox Enchanted Finite, tispe – sobel/hvit   eier: Catharina Engebretsen 
Oneway's What A Mess, hann – bluemerle    eier: Ann Karin Pedersen 
 
FØDTE KULL 
Det ble i 2021 født 2 kull, fordelt på 7 hanner og 4 tisper, i alt 11 valper. 
Gns. Kull: 5,5 (2020 = 5) 
Avlsrådet regner ut kull med fødselsdato i inneværende år og ikke når NKK registrerer dem. 
 
ØYELYSING 
Det er øyelyst 27 hunder – 21 fri, 1 Cornea Dystrofi, 5 Hypoplasi 
 
HD/AD 
19 HD røntget – 7/A - 5/B – 2/C 
16 AD røntget - 15/0 og 1/3 
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TITLER: 
Utstillingschampions iht. NKK sin årsstatistikk 2021: 
Torrosly's Extra Edition, Nordisk Champion    eier: Torill Rosenlund  
Straightline's X-Tra for me       eier: Anne Karin Helleberg 
Torrosly's Final Fantasy       eier: Torill Rosenlund 
JuniorCH utlandet - ny:  
Torrosly's Extra Edition, DKJCH (2019)     eier: Torill Rosenlund 
Merryville My Kind Of Star, DKJCH      eier: Hilde Norum Bjørnstad 
Diamondfox Enchanted Finite, DKJCH, HUJCH    eier: Catharina Engebretsen 
 
 
Brukstitler iht. NKK sin årsstatistikk 2021: 
Callip's Everything You Need, Rally Lydighet kl. 1, RLI   eier: Astrid B Willersrud 
Callip's Delicious Rhytm, Rally Lydighet kl. 1, RLI    eier: Ann Karin Pedersen 
Callip's Calvin Klein, Rally Lydighet kl. 2, RLII    eier: Anne Mjogdalen 
Smooth X-clusive Darrel Of Torrosly, Rally Lydighet kl. 3, RLIII  eier: Sissel Ekhougen 
Torrosly's Best Buddy, Rundering C, RuH C    eier: Mette Løland 
Callip's Calvin Klein, Sporhund D, SpH D     eier: Anne Mjogdalen 
 
Styret innstiller til godkjenning:  
 

Redaksjonens årsmelding for 2021: 
 
Redaksjonen har i 2021 bestått av Ingrid Marie Fretheim og Hilde Norum Bjørnstad. Lise-Lotte Wulff har 
bidratt med klargjøring til trykkeferdig blad. 
 
Det er utgitt 2 nummer av Norsk Collie Blad i 2021, begge med et variert innhold. De aller fleste bidrar 
villig når redaksjonen spør, noe som gir oss muligheten til å få inn mye variert stoff.  
 
Samarbeidet i redaksjonen har fungert utmerket. 
 
På vegne av redaksjonen 
Hilde Norum Bjørnstad 
 
Styret innstiller til godkjenning 
 

Brukskomiteens årsmelding for 2021: 
Komiteen har bestått av leder Ellinor Monsen, medlem Ingrid Fretheim, Sissel Ekhougen og Monika 
Drevland Nilsen 
 
Vi startet året med en gjennomgang og revidering av mestvinner reglene i ulike grener. 
 
Videre arrangerte vi en digital cup i rallylydighet og lydighet, her var det mange deltakere og vi anser 
det som ett vellykket prøveprosjekt. Selv om det nå blir enklere med fysiske konkurranser etter covid er 
det å ha slikt digitalt som supplement absolutt aktuelt, det gjør at hele landet kan bli med uten 
reisekostnader og det kan knyttes kontakter mellom de aktive. 
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I august blei det avviklet gjeterhundkurs bare for collie, her fikk vi veldig gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne. Ett slikt kurs vil bli avviklet i 2022 også og kanskje dette blir ett årlig kurs om interessen 
holder seg. 
 
Ved slutten av året fikk vi inn mange gode resultater til mestvinnende, veldig gledelig. Vi ser en økning i 
medlemmer som konkurrerer med sin collie og i år som tidligere år er det deltakelse i mange ulike 
grener, noe som viser hvor allsidig collien kan være. Klubben fikk også en collie med godkjent 
gjeterhundtest i Sverige, dessverre finnes ikke slike offisielle tester i Norge for collie.  
 
Tar dette med gjeting med collie seg opp i Norge bør vel klubben engasjere seg i å prøve å få slike 
offisielle prøver også i Norge, da i samarbeid med andre raseklubber "med kroppsgjetere" 
 
Aktiviteten i enkelte avdelinger og klubbkontakt områder har også vært god, men her er det ønskelig 
med enda flere aktive områder i landet. 
 
Brukskomiteen 13.01.2022 
Ellinor Monsen 
 
Styret innstiller til godkjenning  
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5  Regnskap 2021 
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Styret innstiller til godkjenning 
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Styret innstiller til godkjenning  
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6 Innkomne forslag 
 
Sak 1 – Fra styret – tilhørighet til avdeling eller kontaktgruppe 
Styret ønsker at alle medlemmer i klubben får en tilhørighet til en avdeling eller kontaktgruppe i hele 
landet. Styret ønsker at alle medlemmer fritt kan velge tilhørighet. På denne måten klarer vi å ivareta alle 
medlemmer og sørge for at informasjon om treff, kurs m.m. blir kommunisert til alle.  
 
Norsk Collie Klubb er for alle og vi ønsker at alle får mulighet for å delta i eventuelle aktiviteter, der man 
føler en tilhørighet. 
 
Styret innstiller til godkjenning 
 

Sak 2 – Fra Christian W. Egeberg – Svindelsaken 
"Svindelsaken" 
Viser til protokoll fra GF 2018, punkt 6 - sak 4 hvor flg ble enstemmig vedtatt: "Det ble besluttet at styret 
skulle ta saken videre med politiet og eventuelt overføres til Oslo Kripos for videre etterforskning" Ber 
om redegjørelse med dokumentasjon om fremdrift i saken etter GF 2018. 
 
Styrets innstilling:  Styreleder vil gi en muntlig oppdatering på saken. 
 

Sak 3 – Fra avlsrådet – krav om øyelysning 
Avlsrådet foreslår for GF å vedta at det blir krav om at alle valper, født i Norge, skal øyelyses av godkjent 
øyelyser, samt at alle voksne, som skal inngå i avl, også skal øyelyses før parring foretas og hunden må 
være minimum 1 år. Hunder som øyelyses i utlandet, må vedlegge øyelysningsattest ved registrering av 
kull inn til NKK. 
 
Basis for saken er at statistikken på voksen øyelysning, som det ikke er mange av, kommer med flere 
andre funn enn på øyelysningen av valp. Feilstilte øyehår er et område som øker. På NKK sitt 
forskningsforum og ved epost kontakt med stipendiat Dina Jørgensen, cand.med.vet /Faggruppe for 
medisinsk genetikk, ble det informert om at dette er arvelig og selv om man får fjernet et feiltstilt øyehår, 
kan det komme tilbake og diagnosen må følge hunden akkurat som crd, som man ikke kan teste seg fri 
på. Den vitenskapelige rapport, som blir fagfelle vurdert, vil foreligge i løpet av våren. 
 
Styret innstiller til godkjenning 
 

Sak 4 – Endring fra Avdeling til Kontaktgruppe: Avdeling Sørlandet 
Avdeling Sørlandet ble etablert i 2013. Avdelingen har ca. 20-25 medlemmer. Hovedmålet for 
avdelingen har vært å avholde utstillinger og et par ganger rally-lydighet. Det var hurtig klart at dette 
ikke har vært lønnsomt, tvertom så har klubbens private medlemmer vært med på å sponse alle 
utstillinger. 
I løpet av koronatiden, har flere av oss slit med sykdom – ikke bare covid og almindelig slitasje i forhold 
til å skaffe nok folk til å gjennomføre en utstilling. 
Avdeling Sørlandet ønsker å fortsette med populære treff, kurs og andre begivenheter, men uten å være 
pålagt å ha utstilling. Avvikling foregår med styret og kasserer. 
 
Styret innstiller til godkjenning 

  

javascript:ImageManager.populateFields('nck_logo.jpg')


 

Sak 5 – Endring fra Avdeling til Kontaktgruppe: Avdeling Te-Ve 
Avdeling Te-Ve har de seneste år slitt med å rekruttere til styre og stell, flere dødsfall i nære familier og 
alminnelig manglende interesse for utstilling. Treff foregår sammen med andre lokale begivenheter. 
Avdeling Te-Ve ønsker å bli nedlagt og være kontaktgruppe for Telemark og ønsker hjelp til å få etablert 
en kontaktgruppe i Vestfold, slik at medlemmene blir godt ivaretatt. Avvikling foregår med styret og 
kasserer. 
 
Styret innstiller til godkjenning 
 
Sak 6 – Endring fra 2 til 3 collieblader pr. år. 
Redaksjonen ønsker å utgi 3 blader pr. år -1 i mars/april, 1 i august og 1 julenummer. Budsjett for 
utgivelsen skal være innenfor rammen av utgivelsen av de 2 blader, det betyr litt mindre antall sider, 
men mer up-to-date informasjon gjennom året. 
 
Styret innstiller til godkjenning 
 
Sak 6 – Fra Gitte Hjorth Sørensen, Rikke Cecilie Hjorth Berg & Lene Lysheim 

Undertegnede ber om at forsamlingen stemmer for følgende tre forslag, og det ønskes avstemning over hvert 
enkelt. 

 
1. Sobel merle avkom forblir registrert med avlssperre også etter DNA test. 
2. Sobel merle skal ikke tillates å stilles ut på utstilling. 
3. Norsk Collie Klubb bør ikke godkjenne en kombinasjon av sobel og merle, og aldri annonsere en slik 

kombinasjon på sin valpeliste. 
 

BEGRUNNELSE: 

1. Selv om NKK åpner for oppheving av avlssperre ved fremvisning av DNA test, mener forslagsstillerne at 
Norsk Collie Klubb bør være sitt ansvar bevisst, og ikke fremme muligheten til å produsere valper av en 
ikke-godkjent farge. NCK skal derfor informere NKK om at de ønsker fullstendig avlssperre på sobel 
merle for sine raser. 

 
2. Ettersom sobel merle, ifølge FCI standarden, er en ikke-godkjent farge, skal den heller ikke gis muligheten 

til å kunne stilles ut. For noen individer er det umulig fenotypisk å se hva hunden egentlig er genotypisk. 
Det er derfor ikke riktig å sette dommerne i en slik situasjon, at de uforvarende kan komme til å premiere 
en ikke-godkjent farge, og dermed også jobbe i strid med rasens standard. 

 
 

3. NCK skal jobbe for å fremme rasene, og skal derfor ikke tillate at det gjøres kombinasjoner som kan gi en 
ikke-godkjent farge. Det vil alltid være noen oppdrettere som likevel ønsker å gjøre slike kombinasjoner, 
men de skal ikke få muligheten til å annonsere på klubbens valpeliste. 

 
Vi ber om at det stemmes for våre tre forslag. 

 

 
Gitte Hjorth Sørensen (sign)  
Lene Lysheim (sign) 
Rikke Cecilie Hjorth Bergh (sign) 
 
8. januar 2022 
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Styrets kommentarer og innstilling 
Styret vil herunder skrive litt om historikken, data og vedtak for er gjort I forbindelse med sobel-merle. 
Deretter kommenteres hver sak for seg. 
 
Historikk og vedtak: 
 
Det har ikke vært ulovlig å parre sobel med merle, så langt styret kan søke tilbake i NKK sine arkiver. 
 
Den 28.10.2006 – sak 44/06 på styremøte hvor leder av avlsråd deltar: 
"Avlsrådet sender brev til NKK med anmodning om registreringssperre på soble valper fra sobel-merle 
kull." 
 
Vi kjenner ikke til korrespondansen mellom NKK og avlsrådet, men det blir på NKK HS møte i 2007 
besluttet at alle soble collievalper fra sobel-merle kull, skal registreres med avlssperre. 
Registreringssperre kan vi ikke se er blitt godkjent. I Hundesport nr. 3 / 2007 blir vedtaket offentliggjort 
med start 01.01.2008. 
 
Så langt vi kan se, er ikke saken om registreringssperre/avlssperre sendt til GF for vedtak. 
 
 
29.10.2016 – HS NKK vedtak: 
Hovedstyret i NKK vedtar å oppheve avlssperre på soble valper fra sobel-merle kull. Årsaken til dette er 
at det nå er gode nok DNA tester på farge.  
 
Dette blir oppdatert med 2 godkjente laboratorier som kan utføre testen og testen må gjennomføres 
hos veterinær og sendes til NKK. 
 
Da Norsk Collie Klubb er eneste raseklubb med spesifikt krav om avlssperre, blir klubben kontaktet av 
NKK helseavdeling for hvordan man skal imøtekomme opphevingen.  
 
Da DNA fargetest nå kan avgjøre om valpen er sobel-merle, ble det avtalt en egen tekst som gjelder 
collie, som publisert i colliebladets julenummer 2016.  
 
Dokumentet ligger også på NKK sin side, igjen fordi NCK var eneste raseklubb med denne sperre. 
 
Historikk på sobel-merle kull: 
 
Det er født 1 sobel-merle kull i 2008 langhår. Det ble født 1 langhårskull og 1 korthårskull i 2020 og 3 
langhårskull i 2021. Valpene fra før 2016 har alle fått ilagt avlssperre uavhengig av om de er soble eller 
sobel-merle. 
 
Styrets interne behandling frem til GF: 
Styret oversendte den fremsendte saken til avlsrådet for innspill og tilbakemelding.  
 
Da 2 av 3 i avlsrådet har vært involvert i sobel-merle kull, ble vi enige om å sende saken til uttalelse fra 
helseavdelingen i NKK, dette er ikke en saksbehandling, men et ønske om å få en tilbakemelding fra 
veterinærer og i forhold til rimeligheten i sakenes fremstilling. 
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Innspill fra NKK helseavdeling: 
 
"Kommentar til forslag om nye regler for registrering av valper etter sobel x merle-paringer 

I forbindelse med det innkomne forslaget har styret i Norsk Collie Klubb bedt om en faglig uttalelse fra 
veterinær/avlskonsulent i NKKs administrasjon. 
I 2016 ble reglene for registrering av collievalper etter sobel x merle-kombinasjoner endret. Initiativet til 
regelendringen kom fra NKKs helseavdeling. 
Tidligere ble sobelfargede valper etter en slik kombinasjon registrert med avlssperre, fordi man risikerer å 
produsere valper som har genvariant for merle, men ser sobelfargede ut, ettersom merle ikke alltid er synlig i en 
sobelfarget pels. Dette var tidligere problematisk, fordi man potensielt stod i fare for å pare to merle hunder med 
hverandre uten å være klar over det, slik at det var fare for at syke valper ville bli født. Bakgrunnen for 
regelendringen i 2016 var at det er utviklet DNA-tester for merle, slik at det nå er mulig å vite om en sobelfarget 
hund er genetisk merle eller ikke. 
Årsaken til at man ønsket å endre reglene var todelt: 

-Man ønsker ikke regler som ikke er faglig begrunnede. Regelen ble i sin tid vedtatt fordi det ikke var mulig å si 
sikkert om en sobelfarget hund var genetisk merle eller ikke. Når vi i dag har muligheten til å skille hunder som har 
genvariant for merle fra hunder som ikke har det ved hjelp av DNA-tester, bortfaller regelens hensikt. 

-Vi ønsker ikke å begrense mulige kombinasjoner, snevre inn oppdretters handlingsrom eller ekskludere 
hunder fra avl mer enn nødvendig. Man skal selvsagt ha de regler og rammer som er nødvendige for å ivareta 
god hundehelse. Samtidig skal man være bevisst på at desto større handlingsrom oppdretter har til å gjøre det 
de mener er det beste kombinasjonene, jo større mulighet har de til å prioritere andre egenskaper. 

Årsaken til at hunder som ser sobelfargede ut, men samtidig har genvariant for merle blir registrert som «sobel 
merle – ikke godkjent farge» i Dogweb, er at det skal fremgå veldig tydelig at hunden er merle, for å unngå at noen 
ved en feil foretar merle x merle-kombinasjoner eller får disse registrert. Samtidig kan ikke disse hunene 
registrerer som bare «merle», rett og slett fordi de ikke er merle- fargede. 

Hundene er imidlertid ikke feilfargede. Slik det også fremgår i forslaget, er hundene sobelfargede. Det forklarer 
også hvorfor de kan bli premiert på utstilling, hvilket mest sannsynlig ikke hadde vært mulig dersom de faktisk var 
feilfargede. 

Vår vurdering er at man her må skille på hvordan hundene ser ut, som er det som vurderes på utstilling, og 
hvordan hundene er genetisk, som er relevant i avlssammenheng. På en utstilling skal dommeren vurdere det hen 
ser der og da, som i all hovedsak er hundens «utseende». En dommer kan for eksempel heller ikke se om en hund 
har HD grad C eller er bærer av arveanlegg for brunt nesepigment. Vår vurdering er derfor at to sobelfargede 
hunder sånn sett er «like gode» i utstillingssammenheng, selv om den ene har arveanlegg for merle og den andre 
ikke har det. I avlssammenheng er det imidlertid svært viktig å skille dem. 
Det er mulig løsningen for hvordan disse hundene fremstår på Dogweb er uheldig. Dagens fargebeskrivelse er 
åpenbart litt upresis (ettersom hundene ikke er fenotypisk feilfargede), men er et  valg som en pragmatisk løsning 
for å ivareta de tidligere nevnte hensyn (at det fremgår tydelig at hundene har genvariant for merle, men er 
fenotypisk sobelfargede. Dersom klubben ønsker at fargen skal beskrives annerledes, er det sikkert mulig å finne 
flere mulige løsninger for dette. Utover det, er vår faglige anbefaling at man ikke endrer reglene slik det beskrives i 
forslaget. 
Med vennlig hilsen  

NKKs Helseavdeling 

03.02.2022" 
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Styrets innstilling: 

 Sak 1: Sobel merle avkom forblir registrert med avlssperre også etter DNA test. 
Styret ønsker ikke å ta stilling for eller imot, men vil at medlemmene leser forangående historikk og 
innspill. Styret ønsker også å gjøre oppmerksom på at alle kull som involverer bruken av merle, kan gi 
mer enn bare sobel-merle. I dag vet man at det er 4 klasser av merle varianten: 

Atypisk merle (tricolour), kryptisk merle (tricolour), blue-merle (normal) og harlequin (blue-merle) – pr. i 
dag er det bare krav om at soble valper DNA fargetestes.  

Sak 2: Sobel merle skal ikke tillates å stilles ut på utstilling. 
Styret ønsker ikke å ta stilling for eller imot, men vil at medlemmene på GF tar den beslutning. Det er 
gjennom regelverk i NKK, fenotypen som bedømmes. Det står også i reglene at bare fysisk og klinisk 
sunne hunder skal delta på hundeutstilling.   

Sak 3: Norsk Collie Klubb bør ikke godkjenne en kombinasjon av sobel og merle, og aldri annonsere en 
slik kombinasjon på sin valpeliste. 

 

Styret ønsker at medlemmene leser forangående historikk og innspill. Styret ønsker ikke å ta stilling for 
eller imot, men vil at medlemmene på GF tar den beslutning. 
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7 Budsjett 2022 

 
Konto 
 

Beskrivelse   
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 8 000 

   
3400 Spesielle offentlige tilskudd 10 000 
3920 Medlemskontingenter 170 000 
3970 Påmelding konkurranser/utstillinger 100 000 
3980 Klubb inntekter - valpeperm osv. 2 000 
3992 Annonseinntekter 10 000 
3993 Katalog Parkering 1 500 
3994 Loddsalg   
3999 Diverse inntekter   

 sum Inntekter 301 500 

   
4601 Innkjop av utstyr - eks hinder, kjegler  0 

6010 
Avskrivninger transp.midler, maskiner og 
inventar 0 

6300 Leie lokaler 22 500 

   
6421 Leia av data Webhotell 5 000 
6545 Datautstyr 2 500 

   
6790 Fremmedtjenester 9 000 
6800 Kontorrekvisita (Res) 600 
6820 Trykksaker 125 000 
6821 Rosetter innkjop 25 000 
6822 Premier  10 000 
6860 Moter, kurs, oppdatering etc. 7 500 
6861 Styrehonorar 5 000 
6940 Porto 25 000 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 30 000 

   
7162 Bevertning 5 000 
7430 Gaver, ikke fradrag 3 000 
7500 Forsikringspremier 1 416 
7770 Bank og kortgebyrer 1 010 
7791 Honorar dommer, ringpersonell osv. 20 000 

 sum utgifter 297 526 

 Sum driftsresultat 3 974 
8050 Annen renteinntekt 500 

 Sum resultat 4 474 
 

Styret innstiller til godkjenning  
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8 Kontingent 

Styret innstiller til ikke å øke kontingenten. NKK har over flere år satt opp kontingenten, slik at vi mener 
at det ikke er tiden for også å øke klubbens kontingent. 
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9 Valg 

Valgkomiteens årsberetning 2021 

Årsrapport valgkomiteen i Norsk Collie Klubb 

Komiteen har i perioden fra Generalforsamlingen 2021 til Generalforsamlingen 2022 bestått av Leder 
Ellinor Monsen, medlem Anne Halsbog, medlem Åse Lillian Espevik og varamedlem Monika Drevland 
Nilsen 

I begynnelsen av oktober 2021 begynte vi vårt arbeide.  I år var det mange verv som skulle fylles og vi 
har møtt mange hyggelige folk i vårt arbeide med å finne kandidater. Som det fremgår av valglista har vi 
ikke selv om det er ønskelig klart og blitt enige om alle kandidatene. Det er beklagelig, men når slikt 
oppstår har vi muligheten til å benytte oss av å gi en flertallsinnstilling der vi ikke er enstemmig, dette 
har vi valgt å benytte oss av i år. 

Vi tror valgkomiteen sine forslag til kandidater fører til ett styre som kan samarbeide godt og har den 
kompetansen som trengs. Valgkomiteen har så langt som mulig tatt hensyn til geografiske områder, 
kompetanse på ulike nivåer, kjønnsfordeling, opprettholde kontinuitet samtidig som det også har vært 
ønskelig med nyrekruttering og så lite "bindinger" som mulig, samt tenke på at klubben har 2 raser som 
skal forvaltes. De fleste av disse områdene er ivaretatt og vi tror vår sammensetning av styre og stell kan 
være til nytte og glede for medlemmene.  

Nå er vi ferdig med det etterslepet som blei på grunn av avlyst Generalforsamling i 2020 på grunn av 
pandemien, slik at nå går valgene igjen i henhold til lovene. 

Vi har for det meste jobbet via nett, telefon og Teamsmøte. Samarbeidet i komiteen har fungert 
tilfredsstillende. 

 

Valgkomiteen  10.01.2022 

Leder Ellinor Monsen 

Styret innstiller til godkjenning  

javascript:ImageManager.populateFields('nck_logo.jpg')


 

Valgliste – Generalforsamling 2022 

 

Slik bruker du din stemme: 
Alle NCK’s medlemmer som gyldig medlemskap, dvs. har betalt innen 23.1.2022, har rett til å stemme 
på de personene som er på valg til klubbens styre og stell.  
 
     Norsk Collie Klubb 
    v/Tor-Håkon Bjørnstad 
    Solbergveien 57, 2020 Skedsmokorset 
 
Selve stemmeseddelen skal legges i en anonym konvolutt og denne legges i en ny konvolutt, som du 
sender inn med korrekt avsender og medlemsnr. På denne måten sikrer vi at avstemningskonvolutten er 
helt anonym når den skal åpnes på Generalforsamlingen. 
 
Stemmeseddelen må være korrekt utfylt for å være gyldig på åpningsdagen, som er dagen for 
Generalforsamlingen den 6.3.2022 kl. 13.00.  
 
For å telle som gyldig stemme, skal den utover å være korrekt utfylt, også være poststemplet og 
innsendt senest 14 dager før, i egen konvolutt og med tydelig avsenderadresse og påføring av 
medlemsnr. før, det vil si poststemplet senest den 19.2.2022.  
 
Vær oppmerksom på at posten ikke alltid datostempler konvoluttene og du må derfor kanskje levere inn 
på postkontor. 
 
Stemmeseddelen. Du kan ut for hver av vervene bare sette kryss i Ja eller Nei, det vil si at det ikke kan 
velge mer enn 1 person pr. verv. Velger du ikke å krysse av for enten Ja eller Nei, teller stemmen som 
blank og blir ikke medtatt. Følg veiledning fra valgkomiteen om hvor mange som skal velges inn. 
 
 

Stemmeseddel finner du sist i innkallingen. 
 
På de neste sidene finner du alle presentasjonene. 
  

javascript:ImageManager.populateFields('nck_logo.jpg')


 

Presentasjoner av kandidater til valg i Norsk Collieklubb 2022 

Kandidatene har hatt følgende spørsmål til presentasjonene 

1. En kort presentasjon av deg selv 
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 

Nestleder Lise Lotte Wulff 

Jeg heter Lise-Lotte og er 63 år. Jeg har pr. i dag 4 collie langhår og innehar kennelnavn Courthill Collies. Jeg 
er gift med Erik, har 3 barn og 2 barnebarn. Jeg er fostermor i forsterket fosterhjem for spesielt utsatte, 
som er blitt traumatisert gjennom både fysiske og psykiske overgrep. Har spesialisert meg innen 
traumebasert omsorg og er helt overbevist om at colliene kan bidra som fantastiske hjelpere innen 
«dyreassistert intervensjon» og være "bestis". 

Pr. i dag er jeg nestleder i collieklubben samt leder av avlsrådet, og har før det jobbet i valgkomiteen og 
som redaktør. Jeg har i andre sammenheng jobbet i styre og stell innen hestemiljøet og i jobb 
sammenheng jobbet med prosjektledelse, organisasjonsarbeid og som sparringspartner i ulike bedrifter 
innen IT. 

Jeg har vært hovedansvarlig for etablering av RAS collie langhår. I mitt virke som nestleder, har jeg fått 
etablert gode relasjoner i NKK, spesielt da helse, aktiviteter og organisasjon. Jeg har fungert som 
webmaster på nck.no siden 2011. Jeg fungerer pr. i dag som back-up i redaksjonen for utgivelse av 
Colliebladet. 

Jeg mener at jeg via de forskjellige verv og oppgaver er blitt godt kjent med klubben og en god del av 
medlemmene. 

Jeg fikk min første collie langhår i 1974 og har hatt siden da. Ymse utgaver med både ståører, hengeører og 
litt av hvert i adferd og sykdommer. Jeg har tatt oppdretter utdanningen i Danmark, som er lovpålagt for å 
få bruke sitt kennelnavn, som jeg fikk i 2009. Jeg har hatt 5 kull langhårsvalper. Via den nåværende 
styresammensetning, har jeg fått mye mer kunnskap om korthårsrasen. 

Jeg kan tilby allsidig kompetanse innen hundehold og oppdrett, er lett å få kontakt med og har ingen 
forutinntatte meninger om hva den enkelte collie-eier mener er viktig for akkurat dem. Jeg er god til å lytte 
og er kjent for å få ting gjennomført fort og på en for klubben grei måte. Webmaster videre for 
nck.no/facebook og back-up på Colliebladet. 

Jeg mener det nå er viktig å «framsnakke» våre 2 raser. Colliene er herlige raser og vi har alle sammen mer 
til felles enn det som skiller oss, hva man ønsker seg av sin collie m.v.  
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De aller fleste av oss har collie som familiehund først og fremst. Det er viktig å støtte opp om ulike 
aktiviteter for colliene, om det er utstilling, bruks eller treff for colliefolk, er underordnet. Det er viktig at 
alle collie-eiere kjenner rasenes historie og det er viktig at lytte til de som har vært i «bransjen» lenge. Alle 
har noe å bidra med og vi står alle sammen på samme plattform og må dra i samme retning. 

RAS er et viktig dokument for oppdrettere og jeg ser frem til å få oppdatert dette i 2022 sammen med alle 
oppdrettere, slik at vi har et felles fundament og perspektiv for fremtiden. 

Klubben (styret, avdelinger og kontaktgrupper) skal fortsette det gode arbeid på tvers av meninger, være 
åpne og lytte og sørge for at også vanlige collieeiere føler seg inkludert. Vi må sørge for flere lavterskel 
tilbud rundt om i landet og bli kjent med flest mulig og lytte til ønsker og behov. Webinarer, møter og 
konferanser ligger høyt på min ønskeliste. 

Klubben er helt avhengig av at vi har et velfungerende og utadvendt styre, som er tilgjengelig for alle. 

Nestleder Bente Løseth 

Jeg er en aldrende dame på 55 år. Født og oppvokst i Bergen, men bosatt i Eidskog 

kommune som ligger rett utenfor Kongsvinger. Samboer med Tore og 10 hunder! 

Jeg er utdannet sykepleier, men jobber i dag som fostermor 

Var med i styre i NCK avd Vestlandet i 6 år, hvor 4 av de var som formann. Satt som formann 

i Norsk Collie Klubb i 6 år, og redaktør for Colliebladet i noen år! 

Fikk min første collie langhår i 1998 og har drevet med oppdrett og utstilling siden. Utdannet 

meg som dommer på rasene våre og ble godkjent i 2014. Har også vært aktiv innen lydighet, 

agility og blodspor. Er også utdannet instruktør hos Oslo Hundeskole på lydighet og 

hverdagslydighet. 

Jeg vil alltid være tilgjengelig og prøve å skape samhold og tillit. jeg har også endel erfaring 

som jeg gjerne deler med våre medlemmer. 

Mener det er viktig at klubben forvalter rasene våre på en sånn måte som standarden sier. 

Mener at oppdrettere bør komme sammen og prøve å få til et samspill. Oppdretterene er en 

av de viktigste ressursene klubben vår har og her har vi en viktig jobb å gjøre! 
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Styremedlem Margunn Horstad 

                                                                                                                                 

Jeg heter Margunn Horstad og kommer fra Førde i Sunnfjord.  Jeg bor nå i Bergen. Jeg jobber i DNB, tidligere 
innenfor salg/rådgivning og de siste årene jobbet mer med kontrollarbeid.  

Fra 2016 har jeg vært styremedlem i NCK, og har der hatt rolle som kasserer.  Fra 2018 ble regnskapet i NCK ført i 
regnskapssystemet Visma og jeg har fått lære meg å bruke dette regnskapssystemet.  

 Jeg har vokst opp med hund (buhund) og jeg har hatt collie siden 1987. Siden det har det alltid vært collie hos meg, 
og antallet fastboende har variert fra 1-3.  

Jeg har hatt ett valpekull i 2005. Det ble en lang mellom periode uten valpekull grunnet jobb og mye reising i 
jobbsammenheng. Videre oppdrett har gitt kull våren 2016 og våren 2018. Det kan vel kalles micro oppdrett  men 
fantastisk opplevelse og hele tiden mye å lære. 

Jeg selv liker å stille ut mine hunder i tillegg til å lære de generell lydighet (og litt triks).  Likevel er det fine turer og 
naturopplevelser som har gitt de fineste opplevelsene.  Jeg er opptatt av dyrevelferd.  Jeg har studert fag innenfor 
dyrevelferd ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås).   

Jeg er opptatt av at enhver collie eiere skal føle at et medlemskap i Norsk Collie klubb gir de et felleskap. Det betyr at 
alle typer aktiviteter med hund er like verdifulle og at de som "bare" har en familiehund er likestilt med de 
medlemmer som jobber aktivt med collie i ulike grener.  

Jeg har tro på å skape et miljø der vi er stolte av collien som er vår valgte rase. Det er felleskap og samarbeid som 
driver klubben fremover.  Det gjelder for både styret og medlemmer. Jeg ser for meg et positivt 2022 der vi skal få til 
ulike aktiviteter på tvers av medlemmers interesser. 

Styremedlem Geir Smeby 

 Jeg er 55 år bor på Biri med samboer. Har jobbet som elektriker i ca.20 år. I 2012 startet jeg en Spillekiosk 
med salg av spill fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, høsten 2016 ble jeg ansatt i Biri Trav AS som daglig 
leder av spillekiosken der. Jobber fortsatt på Biri Travbane, i tillegg til å drive spillekiosken har jeg flere 
administrative oppgaver og en del vaktmester oppdrag. 

 Organisasjonsarbeid / klubbarbeid har jeg mange års erfaring med. Sitter som leder i Biri og Snertingdal 
Travlag (siden 2007), styremedlem i Innlandet Travforbund, har vært tillitsvalgt og klubbleder i elektriker 
firmaet jeg jobbet for og hatt flere perioder i valgkomiteer i Innlandet Travforbund. 
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Jeg har, tidligere, vært styremedlem i NCK's hovedstyre og avd. Hedmark. Er fortiden styremedlem i NCK’s 
hovedstyre (rykket opp fra varamedlem når to styremedlemmer trakk seg i høst) og styremedlem i avdeling 
Innlandet. Deltatt, for NCK, på Nkk's RS. Nå i høst har jeg vært med å utforme Funksjonsbeskrivelsen for 
styrearbeid, komiteer / avdelinger og kontaktpersoner i NCK. 

Vi fikk vår første langårs Collie i 1993 og har siden hatt ei tispe og en hanne. For tiden har vi ei Border Collie 
tispe, men ny langhårs Collie blir det etter hvert. 

 Jeg vil bidra i klubben, med min organisasjons bakgrunn, til å legge til rette for at klubben skal være for 
alle og at åpenhet / informasjon skal komme i de rette fora. Det å være tillitsvalgt innebærer et ansvar for 
alle medlemmene og å jobbe for klubbens beste. (NCK er til for å forvalte Collierasene og da skal man 
jobbe for å beskytte / ta vare på begge typer). En organisasjon må følge demokratiske spilleregler og 
medlemmene må respektere flertallsbeslutninger. Vi må lære oss å benytte rette "kanaler" for våre ønsker 
og ha respekt for hverandres ulike meninger. Alle som har tatt på seg, eller blitt valgt inn i et verv, MÅ 
huske på at de er valgt av medlemmene for å forvalte medlemmenes ønsker / interesser og ikke sitter i 
vervet for å «fronte» egne interesser. 

Styremedlem Ruth Olsvold 

Ruth heter jeg, 52 år gammel fra Bergen. Jeg er lærer og bor landlig til på Radøy i Alver kommune. 

Jeg har vært med i styre i NCK avd Vestlandet i flere perioder. Der lærte jeg mye og fikk være med på 
kjekke aktiviteter med colliefolket! 

I barndommen hadde jeg en venninne som hadde collier. Vakre, kloke Bonnie gjorde at det aldri har vært 
andre raser for meg. Min første collie fikk jeg i 1999. For meg er collien bestevenn, familiemedlem og 
turkamerat. I de siste 7-8 årene har jeg også drevet med utstilling. Det har vært mye moro med reiser i 
Norge fra sør til nord, noen turer til utlandet har det også blitt. Håper å få prøvd flere aktiviteter med 
collien, har virkelig lyst til å prøve sauegjeting… 

Jeg kan tilby å bidra til klubbens forskjellige aktiviteter. Da jeg ble medlem i klubben ble jeg møtt med 
vennlighet og kunnskapsrike mennesker, og jeg håper jeg kan bidra med det samme tilbake 

Jeg mener det er viktig at klubben forvalter rasen på en god, kunnskapsbasert måte, i tråd med rasens 
standard. Viktige verdier jeg ønsker å være med å skape er kunnskap, åpenhet og samarbeid. 

Styremedlem Siv Kristin Thomassen 

Jeg heter Siv Kristin Thomassen og kommer fra Alta som ligger i Finnmark. 

Her bor jeg med min familie og våre tre hunder. Vi har en korthåret Collie, en Skotsk Hjortehund og en 
bordercolliemix. 
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Jeg er aktiv i hundemiljøet her i Alta, både rally, lp og utstilling. Jeg har utdannet meg til NKK trinn 1 
instruktør og avholder ofte valpe- og unghundkurs i regi av Alta Hundeklubb. Et viktig arbeid med så mange 
nye hundeeiere det siste året. Jeg har i flere år hatt verv som sekretær og sittet i valgkomiteen i Alta 
Hundeklubb. Jeg deltar aktivt med tilrettelegging og oppgaver under våre egne stevner i Alta. Jeg er 
kontaktperson i Finnmark på collieklubbens Facebook-side, det har jeg vært i ca to år nå. 

Jeg har kjent til Collie rasen lenge, og ønsket om å få en korthåret startet for 7-8 år siden. Jeg kjøpte min 
første for snart 6 år siden, og det var kjærlighet ved første blikk. Det er en fantastisk rase! Jeg har vært på 
utstillinger og gått konkurranser med min korthåret collie. Det har vært både opp og nedturer, men aller 
best er hun en flott familiehund! 

Jeg er aktivt medlem i Alta hundeklubb og Norsk Collie klubb. Jeg er positiv og liker å bli kjent med nye 
mennesker. Jeg kjenner at jeg har mye å lære om rasen og det har vært meget betryggende å ha noen å 
kunne henvende seg til som kjenner rasen i collie klubben. Det være seg oppdrettere eller aktive eiere. Det 
å bli godt mottatt av klubben synes jeg har vært utrolig flott og det vil jeg også ta med meg til nye 
medlemmer. 

Et viktig arbeid for klubben videre er å forsette å ha god kommunikasjon til medlemmene og aktiviteter 
som er for alle nivå. Det er også viktig med godt samarbeid og være positiv. 

Colliebladet har vært utrolig flinke til å få frem hva medlemmene gjør og driver på med hundene sine der 
ute. Og de har vært flinke til å få fram at collierasen kort og langhåret er over hele landet, fra nord til sør. 
Colliebladet og ulike Facebook sider er flotte arenaer for å bli kjent og se aktive medlemmer og 
oppdrettere. 

Hilde Mathisen 

Hei! Jeg heter Hilde Mathisen, er 56 år voksen og bor på Ranheim , rett utenfor Trondheim. 

Jeg bor sammen med Lars , 2 Langhåret Colliejenter, Tistel Tricolour og Katie , Blue Merle. For å holde styr 
på disse to dropsene, har vi også støttekontakt og sjef Sheltien Bjor. June bor hjemme mens gutta er 
voksne og flytta forlengst.  

Jeg er p.t.styremedlem i NCK , og styremedlem i avd.Trøndelag etter lang fartstid som leder i styret.  

Jeg har hatt Langhåret Collie siden 2003, og er hodestups forelsket i rasen. 

Jeg synes det er veldig givende og trivelig å være med å drive denne klubben, å ta tak i nye utfordringer når 
de kommer. Jeg vil jobbe for at vi alle sammen kan være på lag og hjelpe hverandre med ønsker og 
interesser framover , for på denne måten å sikre alle som vil bli med en trygg og fin forvaltning av verdens 
herligste raser. 
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Varamedlem styret Vibeke Sætherskar 

Hei. Jeg heter Vibeke Sætherskar er 48 år, mor til to voksne barn og samboer. Vi bor i Torsnes i Gamle 
Fredrikstad. Jeg fikk min første Collie da jeg var 15 år, hun het Tika. Hun var med meg hele veien fra 
barndomshjemmet mitt i Håkvik, utenfor Narvik. Innom Trondheim, der jeg studerte, til Fredrikstad hvor 
jeg bosatte meg. Nå har vi Spencer, en Sobel og hvit gutt på 5 år. Vi driver med litt forskjellig innenfor 
bruks og lydighet. Vi er medlem både i Fredrikstad og Omegn Brukshundeklubb og Rakkestad Hundeklubb. 
Men det vi trener mest med er gjeting. 

Jeg har erfaring med arbeid i ulike foreninger og komiteer, men klubbarbeid har jeg ikke vært med på 
tidligere, så det blir nytt for meg. Jeg gleder meg til å være med i Norsk Collie Klubb. 

Jeg håper å kunne bidra med litt erfaring om Collien som gjete og brukshund. Være med å videre utvikle en 
klubb hvor alle stemmer blir verdsatt likt. Slik at rasen vår blir godt ivaretatt også i framtiden. 

Varamedlem styret Sandra Hammersland 

 Jeg er snart 50 år og jobber 100% stilling som helsesekretær ved legekontor. Er gift og har tre voksne barn 
og fem barnebarn. Bor på Sunnmøre nær Ålesund. Fritid går til familie og de firbeinte, samt håndarbeid i 
ledige stunder. 

Erfaring med klubbarbeid er ikke så veldig mye. Var aktiv i røde kors i ca 10 år når barna var små. Sittet som 
styremedlem i borettslag 2 år og har vert tillitsvalg på jobb fra 2016-2020. 

Er også ganske fersk med collie rasen. Første collie kom i hus for bare 4 år siden.Nr 2 kom ikke så lenge 
etter 😊😊 Har erfaring med andre hunde raser som border collie, basset petit og blandingshund fra barnsben 
av. Drev aktivt med sauegjeting med border collien jeg hadde. 

Hva jeg kan tilby klubbens medlemer? Usikker på hva jeg skal svare, men synest alltid det er interessant å 
lære mere om organisasjonen. Kansje kan fordelen være att jeg er et nytt ansikt med lite/ ingen 
informasjon om andre i miljøet og derfor drar jeg ikke med meg noe negative tanker om hvem, hva, hvor. 

Viktige verdier for meg er et Sundt og godt hundehold og At hunden er et familiemedlem. Ellers så synest 
jeg det er viktig å møte menneske der det er i dag. Å ha et åpent sinn og være den beste utgaven deg selv. 

Varamedlem styret  Mette Løland 

Hei, jeg heter Mette og bor i Sola kommune i Rogaland. Jeg har en korthåret collie som heter Buddy 
(Torrosly’s Best Buddy). Han er snart 6 år gammel og vi trener rundering, spor, felt og lydighet, dvs. 
brukshundsport. Jeg har en voksen datter som også har interessen for dyr i seg. Hun har en katt og driver 
med ridning. Min interesse for dyr har alltid vært der. Som liten tok jeg imot katter, til mine foreldres store 
fortvilelse. Etter hvert ble det hund. Buddy er min tredje collie. 

Jeg har alltid vært aktiv med mine hunder. Det begynte med LP med min første collie, en langhåret collie. 
Og fra her gikk interessen fort videre til brukshundsporten. Buddy er min tredje collie. 
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Jeg har egentlig lang erfaring med styrearbeid fra collie klubben avd. Rogaland. Husker ikke når jeg 
begynte, men det var mens jeg hadde min første collie. Jeg har hatt ulike roller i styrearbeidet tidligere, 
både som styreleder og sekretær. I dag er jeg kasserer i avd. Rogaland. I tillegg er jeg nestformann i en 
lokal brukshundklubb. 

Jeg har alltid vært aktiv med mine hunder. Det begynte med LP med min første hund, en langhåret collie. 
Og fra her ble jeg introdusert for brukshundsporten, og har siden vært i dette hundemiljøet. 

For meg er det viktig med fysisk og mentalt sunne hunder. Å få jobbe sammen med hunden sin, finne 
løsninger på treningsutfordringer som dukker opp underveis, og se hva det er som skal til for at hunden (og 
føreren) får det til, bidrar til at en får et tettere bånd med hunden. 

Videre er jeg aktiv med å stille ut hundene mine når det er hundeutstilling i nærområdet mitt. Og jeg har 
mangeårig erfaring med å skrive kritikker på hundeutstillinger. 

Jeg synes vi har to fantastisk flotte raser å ta vare på! Synes det er viktig at de er fysisk og mentalt sunne 
dyr. Ønsker at det skal være positivt å ha hund i Norge, og at vi må ha arenaer der hunden får utfolde seg. 
Og så synes jeg det er viktig for klubben å være synlig og tett på collieeiere i nærmiljøet, enten du er aktiv 
med hunden eller verdsetter den som familiehund og turkamerat. 

Til slutt så takker jeg for tilliten ved å bli spurt om å stille som varastyremedlem i klubben! 

Medlem valgkomiteen Monika Drevland Nilsen 

Jeg heter Monika Drevland Nilsen, 51 år, mor til 3 jenter. Bor i Brønnøysund på Sør-Helgeland. Oppdretter i 
små skala, MondreniCollies. Jobber som kontaktlærer i barneskolen. Har 4 langhår boende hjemme nå og 2 
på fôr hos min eldste datter. Har konkurrert i LP og rally, men de siste årene har det blitt mest tur og 
aktivisering i nærområdet. Nå er jeg i gang med å trene to av de yngre til oppstart i rally igjen. Holder også 
på å utdanne meg til hundeinstruktør. Fra tid til annen deltar vi på utstillinger. 

Har vært styremedlem i ADHD-forening Brønnøy en periode, i Brønnøy Hundeklubb i flere perioder og 
sitter i styret der for 2 år nå. Har gjort en del styre og trenerarbeid i Tjalg og B.I.L håndball tidligere. Er nå 
varamedlem i NCK valgkommite og er medlem av NCKs brukskommite. 

Min første collie kjøpte jeg med det samme jeg var ferdig på lærerskolen i 1994. Fom. 2009 har vi hatt 
mellom 2-6 hunder hjemme. Har hatt 3 kull. Håper på flere og oftere kull fremover. 

Jeg kan tilby tilby objektivitet, bra rettferdighetssans, toleranse og respekt for andre i mitt arbeid for 
klubben. 

Når jeg stiller til valg for valgkomiteen er for å kunne samarbeide med øvrige medlemmer om å finne gode 
kandidater til valg for ulike verv i klubben. 
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Folk som ønsker å spre kunnskap om rasene. Som har fokus på både eksteriør, helse og mentalitet. Som 
ønsker å samarbeide for åpenhet og respekt blant oppdrettere og collieeiere, innad i styret, mellom styret 
og medlemmer. Klubben bør preges av positivitet, demokrati og likeverd. Det må være en klubb for ALLE 
som elsker rasene. 

Varamedlem valgkomiteen Andrea Hånes 

Jeg er 36 år, født og oppvokst i Trondheim, men bor i ei lita bygd (Ålen) i nærheten av Røros. Utdannet 
kulturminneforvalter, bor på gårdsbruk med melkekyr med samboer, en datter på 20 måneder og mine to 
hunder Åsa (Collie) og Iris (Sheltie). 

Jeg har vært med i styret i avdeling Trøndelag siden 2013. Mange år som nestleder. Har også vært med 
flere år i rallykomiteen i Nidaros brukshund klubb i Trondheim. Har også vært styremedlem i Røros 
hundeklubb.  

Fikk min første Collie N RLCH BH Fachings Black Ferrari «Vita» i 2008 og har i dag min andre Collie, RL1 RL2 
Tahiri Cayenne «Åsa», født 2017. 

Jeg kan tilby en variert erfaring innen hund  og har prøvd det meste - utdannet instruktør trinn 1 fra NKK. 
Jobber for Sportshunder i Trondheim. konkurrerer aktivt i rallylydighet og har konkurrert i lydighet 
tidligere. Trener blodspor (og håper å konkurrere i både lp og blodspor igjen snart).  

Går mye turer i skogen og på fjellet, bruker også Collien min til å trekke på ski/kickspark. Har gått smeller 
og noseworkkurs, samt agility tidligere. Deltar også på utstillinger en gang i blant. Interessert i å sette meg 
inn i hele Collien - også mentaliteten. Har mye erfaring fra styrearbeid.  

Jeg mener at klubben må være for alle, uansett hvilken «type» Collie du har, og hva du bruker hunden din 
til. Jeg ønsker å fremme Collien som en sunn, aktiv, mentalt stabil hund som duger til det aller meste man 
ønsker å bruke den til.  

Revisor Unni S. Holbrook 

Informasjon om meg: jeg er utdannet siviløkonom, med tillegg i forretningsengelsk, EU-studie og 
statsvitenskap. Har ført regnskap for flere klubber, og er revisor for to klubber.  

Tar gjerne oppgaven som revisor for NCK.  
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Vararevisor Sissel Ekhougen 

Bor i Elverum og har 3 hunder; en collie korthår på 11 år og 2 buhunder. 

Er aktiv i en lokal hundeklubb hvor jeg er er LP-ansvarlig.  

Er utdannet NKK trinn 2 lydighetsinstruktør, rallylydighetsinsyruktør i NRL, godkjent figurant for 
mentaltester og konkurranseleder i NKK. 

Konkurrerer litt i LP og RL. 

Har tidligere hatt ulike styre- og lederverver i hundeklubber samt andre roller med ansvar. 

Jobbet noen år i bank med ansvar for fagområdet lag og foreninger så kjenner klubbarbeid fra flere 
ståsteder.  

Har hatt collie siden 1994. Frem til 2010 hadde jeg langhår før den første korthåren kom i hus. 

Da jeg er bachelor i økonomi og har jobbet 13 år i bank kan jeg tilby klubben litt fagkompetanse på det 
området om det skulle være behov. 

Det er viktig at klubben fremmer økt breddeaktivitet blant avdelingene og medlemmene slik at klubben blir 
for alle collieintetesserte og ikke kun for oppdrettere med interesse for avl og utstilling.  

Tror det er viktig for å både bevare interessen hos de som allerede har rasene, men ikke minst for å 
fremsnakke rasen utad og vise at rasen er så mye mer enn en utstillingshund.  
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STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG 6.3.2022 Nebbenes Kro 
Nordgående, kl. 13.00 

Stemmeseddelen sendes til: Norsk Collie Klubb, c/o Tor-Håkon Bjørnstad, Solbergveien 57, 2020 
Skedsmokorset 

Du må legge din stemmeseddel i en anonym konvolutt og så legge denne i en ny 
konvolutt, som du sender, med tydelig avsenderadresse bak inkl. ditt medlemsnr. Merk 
konvolutten med GF. 

Verv  Navn Info JA  NEI  

 

Valg til styret: 

Styreleder Tor-Håkon Bjørnstad Ikke på valg   

Nestleder (2 år) Lise-Lotte Wulff (gjenvalg) Valgkomiteens flertallsinnstilling 

(Ellinor Monsen, Anne Halsbog) 

  

Nestleder (2 år) Bente Løseth (ny) Lisbeth PK Nilsen   

Styremedlem (2 år) Margunn Horstad (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (2 år) Geir Smeby (ny) Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (2 år) Ruth Olsvold (ny) Bente Løseth   

Styremedlem (1 år) Siv Kristin Thomassen (ny) Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem Lill Kristin Nilsen Ikke på valg   

Styremedlem (1 år) Hilde Mathisen (ny) Valgkomiteens flertallsinnstilling 

(Ellinor Monsen, Anne Halsbog) 

  

Det skal velges 1 nestleder, 2 styremedlemmer for 2 år og 2 styremedlemmer for 1 år.  

Varamedlem (1 år) Vibeke Sætherskar (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Sandra Hammersland (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Mette Løland (ny) Valgkomiteens innstilling   

Det skal velges 3 varamedlemmer for 1 år.  

 

Valg til valgkomite: 

Leder  Ellinor Monsen  Ikke på valg   

Medlem  Anne Halsbog Ikke på valg   

Medlem (2 år) Monika Drevland Nilsen (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Andrea Hånes (ny) Valgkomiteens innstilling   

 

Valg til revisor/vararevisor: 

Revisor (2 år) Unni S. Holbrook (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Vararevisor (1 år) Sissel Ekhougen (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   
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Jeg 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./By:  

Medlemsnr.  

Epostadresse:  

 

Gir hermed min fullmakt til 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./By:  

Medlemsnr.  

Epostadresse:  

 

Vedkommende får, på mine vegne, fulle rettigheter til å stemme på saker, 
endringsforslag samt voteringer, som blir foretatt på Generalforsamlingen. 

Sted/Dato:  

Underskrift:  
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