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ÅRSMØTE LUZERNERRINGEN FOLLDAL 8. JULI 2017 
 

DAGSORDEN 

1. ÅPNING 

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

3. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

4. ÅRSBERETNING 

5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 

6. REGNSKAP 2016/2017 

7. INNKOMNE FORSLAG  
8. BUDSJETT 2017/2018 

9. VALG 

ETTER ÅRSMØTET BLIR DET ORIENTERING FRA AVLSRÅDET OG UTDELING AV ÅRETS PREMIER 
OG PRISER 

 

VELKOMMEN 
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Dagsorden pkt. 4 Årsberetning 
 

ÅRSBERETNING FOR LUZERNERRINGEN 2016/2017 
 

Ringens styre har for 2016/2017 bestått av: 
LEDER    Tom S Braaten 
NESTLEDER    Kurt Johnny Moen 
KASSERER   Elin Ruud 
SEKRETÆR   Tone P. Eriksen 
STYREMEDLEM   Pål Niclas Vestli 
REDAKTØR   Tone P. Eriksen 
 

1. VARAMEDLEM  Morten Kristiansen 
2. VARAMEDLEM  Arnt Skeibrok 
3. VARAMEDLEM  Dag Haugen 
 

REVISOR;   Olav Haugen 
REVISOR:   Vidar Salvesen    
VARAREVISOR:   Pål Leonardsen 
 

VALGKOMITEE   Vidar Salvesen  
VALGKOMITEE   Arnold Bjørklund 
VALGKOMITEE   Arnt G. Skeibrok 
 
Luzernerringen har pr 310517 104 betalende medlemmer, 3 æresmedlemmer, 3 svenske medlemmer og 
9 norske medlemmer i den svenske Luzernerringen. Det er noen medlemmer som har betalt kontingenten 
etter av regnskapet ble avslutta og de er ikke med i dette 
regnskapet. 
 

Det er utgitt 1 ordinære nummer av Luzernerposten i perioden.  
 
Forrige års luzernersamling ble avholdt i forbindelse med Aust-Agder Harehundklubbs sin utstilling på 
Røed camping 20. august 2017. 27 hunder ble stilt ut på utstillingen. KS Suu til Kittil Songe ble BIR og Jølle 
til Arnt G. Skeibrok ble BIM. 
 
Luzernerringen var representert på formannsmøtet i NHKF i august 2016 ved Tom S. Braaten.  
 
Rasemesterskap ble avholdt under Aust Agder Harehundklubb sin Eliteprøve 9. – 10. desember 2016. 
Følgende hunder deltok i mesterskapet med følgende resultat: 
1  Mimmibackens Maggan  381 kp  1 EP 
2  Valdo     374 kp  1 EP 
3  Axemmy's Walle   218 kp  3 EP 
4  AB Prins    197 kp  0 EP 
5  Dolly     159 kp  0 EP 
6  Øgår'n Michja    142 kp  0 EP 
7  AB Messi    130 kp  0 EP 
8  Himdalen's Zalto   118 kp  0 EP 
9  Tällmyrans Ricco   T   
10  Lärkvallens Don Ikaros   G klov   
 
Vi gratulerer alle medlemmer med utstillings- og jaktprøveresultater i året som har gått.  
Spesielt ønsker vi å gratulere Himdalen’s Kalisi til Arnt G. Skeibrok og Zika til Geir Holden som begge har 
oppnådd tittelen NUCH i årsmøteperioden.  
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Luzernerringen var representert på Representantskapsmøtet i april 2017 ved leder Tom S. Braaten. 
 
Det har vært avholdt 1 styremøte i årsmøteperioden og det er god dialog mellom styrets medlemmer. 
 
Ringens hjemmeside, www.luzernerringen.org, oppdateres kontinuerlig av redaktør. Den norske 
Luzernerringen har egen gruppe på Facebook og administrator er sekretær/redaktør.  

 

 

 

 

Dagsorden pkt. 5 Fastsettelse av kontingent 
 
Kontingenten foreslås uendret i neste årsmøteperiode. 
Kontingent enkeltmedlemskap kr. 300,- pr. år.  
Kontingent familiemedlemskap kr. 400,- pr. år.  
 
 

  

http://www.luzernerringen.org/
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Dagsorden pkt. 6 Regnskap 
 
 

 
 

 

INNTEKTER

Kontingent 34 600,00kr          

Salg 6 950,00kr             

Lodd 7 352,00kr             

Renter 32,00kr                  

Rasemesterskap -kr                       

Sum 48 934,00kr          

UTGIFTER

Blad 12 137,50kr          

Møte 860,00kr                

Avlsråd -kr                       

WEB 10 776,25kr          

Rekvisita -kr                       

Porto/Gebyr 1 968,00kr             

Gaver -kr                       

Profilering 9 622,00kr             

Premier 4 110,90kr             

Samling 416,90kr                

Rasemesterskap -kr                       

Landskamp                                                                     --kr                       

Kompensasjon av import -kr                       

Sum 39 891,55kr          

 

Inntekter 48 934,00kr          

Utgifter 39 891,55kr          

Overskudd 9 042,45kr             

Varebeholdning 10 330,00kr          

Beholdning pr 310517

Kasse -kr                       

Brukskonto 56 810,56kr          

Høyrentekonto 13 409,15kr          

Totalt 70 219,71kr          
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Dagsorden pkt. 7 Innkomne forslag 
 
FORSLAG 1 – Arnold Bjørklund, Dag Haugen m/flere 
 
Samling og årsmøte i 2018 
 
Neste års samling og årsmøte blir lagt til Aust Agder forbindelse med AAHK sin utstilling medio 
august 2018. Dette blir etter all sannsynlighet lagt til Røed Camping i Risør.  
Aust Agder harehund klubb stiller seg også villige til att Luzernerringen kan arr. sitt 
rasemesterskap 2018 på deres høstprøve. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Forslaget tiltres 
 

Årsmøtets vedtak: 
 

 
FORSLAG 2 – Forslagstiller styret 
 
Samling og årsmøte i 2019 
  
I forbindelse med planlegging av Luzernerringens 30.-års jubileum i 2019 ønsker vi at årsmøtet 
vedtar sted for jubileumssamling i 2019. Styret har vært i kontakt med Hedmark Harehundklubb 
og fått bekreftet at Luzernerringen vil prioriteres dersom årsmøtet vedtar   at vi ønsker å ha vår 
jubileumssamling under deres utstilling på Morokulien mai 2019. Ved å legge samlingen her vil 
det også gjøre muligheten større for at våre svenske venner kan feire jubileum sammen med oss.  
 

År 2018 2019 2020 

Samling Røed Morokulien 30 år Sørlandet 

Jaktprøve RM AAHK LK Sverige RM Sørlandet 

 
 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Luzernerringens Årsmøte og samling i 2019 avholdes i forbindelse med Hedmark Harehundklubb 
sin utstilling på Morokulien. 
 

Årsmøtets vedtak: 
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Dagsorden pkt. 7 Innkomne forslag 

 
FORSLAG 3 – Forslagstiller styret 
 
Luzernerringen søker om innlemmelse i Norske Harehundklubbers Forbund(NHKF)?  
 
Norska Harehundklubbers Forbund(NHKF) har over en tid arbeidet for at raseringene og deres 
medlemmer skal opptas som medlemmer i forbundet. Nødvendige vedtak er gjort av NHKF og 
forbundet har jobbet fram gode løsninger etter innspill fra ringene. 
 
På vårt årsmøte i 2016 fremmet styret forslag om at Luzernerringen skulle stemme for søknad og 
opptak i forbundet. Årsmøtet vedtak sier følgende: 
Saken utsettes. Et enstemmig årsmøte stemte for å utsette saken. Årsmøte kunne ikke se at det 
var kommet nye momenter på plass i saken. Saken reises på neste årsmøte. 
 
På bakgrunn av vedtak på Luzernerringens årsmøte i 2016 reises nå saken opp på nytt. 
NHKF har gjort en meget god jobb, men leder Arild Nygård i spissen. Det har lyttet til innspill fra 
ringene og kommet fram med et godt gjennomtenkt forslag, som er forankret og godkjent av 
NKK. Forbundet vært villige til å se på alle muligheter som kan bringe oss videre i arbeidet med å 
legge til rette for et enhetlig Harehund Norge.  
  
NHKF kommer nå ut med følgende forslag til medlemskap i ringene dersom de blir medlemmer 
av forbundet: 
Kategori A - Lokal harehundklubb/NHKF/NKK + ringmedlemsskap kontingent  
Dette er medlemmer med hund som deltar aktivt både på utstillinger og harehundprøver. Dette 
er medlemmer som til nærmest 100% også er medlem av lokal harehundklubb og som er 
bærebjelken i respektive raseringer. Disse medlemmene oppfyller allerede alle krav i hht. 
NHKF/NKKs vedtekter. 
Kategori B - Husstandsmedlemskap i ringen 
Husstandsmedlemmer er også ett begrep i raseringene og dette er fortrinnsvis medlemmer som 
har nære relasjoner til gruppen nevnt ovenfor.  
Kategori C – Ringmedlemsskap 
Eldre medlemmer som ikke lenger har egen hund, men ønsker medlemskap i rasering nærmest 
som «hundevenn» for sin rase. Mao ett medlem som ønsker å støtte rasen sin og ta del av det 
sosiale samværet raseringen har å tilby. Dette medlemmet har ikke behov av/nytte av de 
fordeler/rettigheter/plikter ett medlemskap i lokal harehundklubb /NHKF/NKK gir.  
Kategori D – Ringmedlemsskap 
Raseringene bidrar også med ett betydelig rekrutteringsarbeid og enkelte av disse nye 
medlemmene har et behov for å føle seg litt frem før de er klare til å tegne seg for et komplett 
medlemskap. Det kan være førstegangsjegeren som er nysgjerrig på å skaffe seg en  
harehund eller jegeren som nettopp har skaffet seg en harehund og vil se hva miljøet har å tilby. I 
denne gruppen ser vi et stort potensiale for at flesteparten av disse ender opp som komplette 
medlemmer.  
 
 
 



LUZERNERRINGEN I NORGE 

7 

 

 
 
Dersom Luzernerringen søker om medlemskap i NHKF vil prosessen som følger: 

1. Raseringene søker medlemskap i NHKF og får med dette tilgang til klubbadministrasjon i 
NKK 

2. NKK åpner for en ny medlemskategori som forslagsvis kan hete «Rasering under NHKF». 
Raseringen får selv ansvaret å melde inn medlemmer via klubbadministrasjon, gjelder 
kun medlemskap i rasering. 

3. NHKF stiller krav til raseringene om at hver gang de tar opp nye medlemmer skal de 
presenteres for muligheten/oppfordres til å tegne ett komplett medlemskap 
(rasering/lokal harehundklubb/NHKF/NKK) 

4. Er du kun medlem i en rasering teller ikke medlemskapet som stemmeberettiget til RS i 
NHKF fra aktuell rasering. Medlemmet er heller ikke valgbar til tillitsverv i NHKFs valgte 
organer. 

 
Det er viktig å presisere at Luzernerringen vil få 1 stemme på RS. Alle ringer får 1 stemme så 
lenge man har 0-100 medlemmer innenfor kategori A. Ringer med 101 – 200 medlemmer 
innenfor samme kategori får 2 stemmer.   
 
For ringens anliggende vil dette bety at vi sparer kostnader med utsendelse av kontingent. 
Forbundet bekrefter at NKK eller forbundet ikke vil kreve økonomisk kompensasjon for 
utsendelser og bruk av medlemssystemet. Det vil selvsagt også frigjøre ressurser da kasserer i 
dag bruker mye tid på oppfølging av kontingent. Da er vi over på de administrative aspekter som 
selvsagt også vil gjøre det lettere for ringen å følge opp medlemmene. Vi vil få tilgang til et 
elektronisk medlemsregister der vi enkelt kan få tak i medlemmenes kontaktinformasjon. Lister 
kan enkelt hentes ut til bruk i ringen som for eksempel ved innkalling til årsmøter etc. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Styret ser at det som viktig at harehundmiljøet i Norge står samlet og er tydelig på at et forbund 
der raseringene også er medlemmer er bra for hele miljøet. Luzernerringen vil ikke være tjent 
med å stå utenfor forbundet og anbefaler årsmøtet å stemme for søknad om innlemmelse. NHKF 
har tatt ringenes tilbakemeldinger på alvor og det fremstår tydelig at nødvendige hensyn er tatt. 
 
Årsmøtet vedtar at Luzernerringen søker om innlemmelse i Norsk Harehundklubbers Forbund så 
snart som mulig. Luzernerringen må vedta nye vedtekter, se forslag 4. Disse gjøres gjeldende for 
Luzernerringens medlemmer etter at innlemmelse er vedtatt. Nye vedtekter skal godkjennes av 
Norske Harehundklubbers Forbund. 
 
 

Årsmøtets vedtak: 
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Dagsorden pkt. 7 Innkomne forslag 

 
 
FORSLAG 4 – Styret 
 
Nye vedtekter 
 
Ved innlemmelse av Luzernerringen i Norske Harehundklubbers Forbund må Luzernerringens 
gjeldende statutter endres etter lovmal fra NKK. 
 
Styret har innlemmet Luzernerringens viktigste formål inn i disse maler og anbefaler årsmøtet å 
vedta disse. Nye vedtekter gjelder først etter at innlemmelse er godkjent av NHKF og dermed 
også at de nye vedtektene er godkjent. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Forslaget tiltres 
 

Årsmøtets vedtak: 
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Dagsorden pkt. 7 Innkomne forslag 
FORSLAG 5 – Forslagstiller styret 
 
Luzernerpostens fremtid 
  
Luzernerringen har i mange år produsert og sendt ut Luzernerposten til medlemmene sine. I alle 
disse årene har innholdet i utgivelsene vært av varierende kvalitet. Det er svært få som bidrar 
med innhold utover fast stoff som jakt- og utstillingsresultater, planlagte parringer, 
kontaktinformasjon til styre og avlsråd, innkalling til årsmøte, protokoll fra årsmøte ect. Alt dette 
er informasjon som allerede er publisert på ringens hjemmesider og delt på vår Facebookgruppe. 
Luzernerposten er kostbart for ringen og det er tidkrevende for redaktør. Styret har derfor 
kommet fram til at vi mener at det er ganske råflott å produsere Luzernerposten slik den gjøres i 
dag. Det er mange måter vi kan dele informasjon til våre medlemmer på uten at det koster så 
mye som en utgivelse av Luzernerposten. Vi ser helt klart at det er viktig at vi har 
informasjonskanaler der vi når fram til alle våre medlemmer. 
 

Styret ser derfor for seg at følgende kan erstatte dagens Luzernerpost:  

 Årlig informasjonsbrev/hefte som sendes ut til alle medlemmer etter hvert årsmøte 

 Sporadiske nyhetsbrev til medlemmene på e-post 

 Benytte Harehunden og de sidene som er tilgjengelige for oss der, i minimum 2 av 4 
nummer i året. 

 Utvikle ringens hjemmeside med bedre muligheter for å dele historier og bilder fra 
medlemmene 

 Omgjøre Luzernerringens gruppe på Facebook til en side som gjør det lettere å dele 
informasjon for alle. 

 

Styret ser at dette alt i alt vil gjøre informasjonen til medlemmene bedre enn i dag samtidig som 
vi sparer mye penger. Et estimert kostnadsbilde, sett alternativene opp mot hverandre, gir 
nesten en besparelse på 75 % opp mot utgiftene vi har hatt med en utsendelse av 
Luzernerposten årlig. Utgiftene ringen sparer på dette ser styret heller bør gå til premier og 
utmerkelser under årets samlinger, rasemesterskap og landskamper.  
 

Ved innlemmelse i NHKF vil vi også få tilgang til web-basert medlemsregister der vi lett kan få ut 
oversikt over oppdatert medlemslister, liste over nye medlemmer og utgåtte medlemmer. Ved 
medlemskap i forbundet skal ringen heller ikke sende ut faktura på medlemskap, skal at 
utgiftene på dette også spares. 
 

Styrets innstilling og begrunnelse: 
Styret foreslår å sette utgivelsen av Luzernerposten på is i en prøveperiode fra årsmøtet i 2017 til 
årsmøtet i 2019 og deretter ta en evaluering på årsmøtet i 2019. Årsmøtet i 2019 vedtar fremtida 
for Luzernerposten, om den enten vedtas avviklet eller gjenopptatt. 
Følgende tiltak iverksettes så lenge Luzernerposten er lagt på is: 

 Årlig informasjonsbrev/informasjonshefte 

 Sporadiske nyhetsbrev på e-post 

 Benytte Harehunden til informasjon 

 Forbedre ringens hjemmeside 

 Gjøre om Luzernerringens Facebook-gruppe til en Facebook-side. 
 

Årsmøtets vedtak: 
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Dagsorden pkt. 8 Budsjett 
 
 
 

 

 
 
 

Dagsorden pkt. 9 Valg 
 
 Se valgkomiteens innstilling, eget ark.   

Inntekter            010716-310517 pr 310517 Budsjett neste periode

Kontingent               50 000,00kr            34 660,00kr  38 000,00kr                         

Salg 13 000,00kr            6 950,00kr     10 000,00kr                         

Renter 100,00kr                  32,00kr          50,00kr                                 

Lodd 5 000,00kr              7 352,00kr     5 000,00kr                            

68 100,00kr            48 994,00kr  53 050,00kr                         

UTGIFTER

Blad 27 000,00kr            12 137,50kr  -kr                                      

Møte 2 000,00kr              860,00kr        2 000,00kr                            

Avlsråd -kr                        -kr               -kr                                      

WEB 11 000,00kr            10 776,25kr  10 000,00kr                         

Rekvisita 500,00kr                  -kr               1 000,00kr                            

Porto/gebyr 3 000,00kr              1 968,00kr     5 500,00kr                            

Gaver 500,00kr                  -kr               500,00kr                               

RM 2 000,00kr              -kr               -kr                                      

Premier 5 000,00kr              4 110,90kr     5 000,00kr                            

LK                                     -   -kr                        -kr               12 000,00kr                         

Profilering 12 000,00kr            9 622,00kr     10 500,00kr                         

Samling 500,00kr                  416,90kr        500,00kr                               

Representasjon -kr                        -kr               2 000,00kr                            

Import 5 000,00kr              -kr               5 000,00kr                            

68 500,00kr            39 891,55kr  54 000,00kr                         

      

Sum inntekter 53 050,00kr            

Sum utgifter 54 000,00kr            

Budsjettert underskudd 950,00kr                  
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ÅRETS UTMERKELSER ÅR 2017 
 

VINNER ÅRETS LUZERNERSTØVER 2017 
 
Reg.nr:     
Eier:      
Jaktprøver   

 
  

 
  

Utstilling   

   

Til sammen  

 
 
VINNER ÅRETS UNGHUND 2017 
 

Reg.nr/Navn/Fødtdato:  

Eier:   
    
Jaktprøver   

 
  

 
  

Utstilling   

   

Til sammen 
  

 
 
 
VINNER ÅRETS YNGSTE JAKTPREMIERTE 2017 
 

Reg.nr/Navn/Fødtdato:  
Eier:  
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VANDRINGSPRISER 
 

Ove Svartvadets pokal    Tildeles den jaktpremierte hund     
      som når lengst på utstillingen samlingen    
      er lagt til. Vinnes tre ganger med 2    
      (to) forskjellige hunder 
      ÅRETS VINNER:   
      EIER:   
 
Gudolf Skuteruds ærespris Tildeles den luzernerstøvertispe under 3 (tre) år som i løpet av 

jaktprøvesesongen 15/16, 16/17 og 17/18 har oppnådd høyest 
jaktprøveresultat på åpen prøve (ÅP). Ved likhet går yngre foran 
eldre. 

      ÅRETS VINNER:  
      FØDT:  

POENGSUM:  
      EIER:  
        
Erik Korneliussens minnepremie Tildeles den luzernerstøverhannhund under 3 (tre) år som i 

løpet av jaktprøvesesongen 15/16, 16/17 og 17/18 har oppnådd 
høyest jaktprøveresultat på åpen prøve(ÅP).  Ved likhet går 
yngre foran eldre. 

      ÅRETS VINNER:  
      FØDT:  

POENGSUM:  
      EIER:  
       
Copiads Vandringspris    Priset utdeles fra 2002. Utdeles til den vakraste 
Oppsatt av Bo Palmqvist luzernerstøver med minst 2. pris på drevprov og som på 

utstillingen tildeles minst CK. For å få prisen til odel og eie 
kreves 3 (tre) inntegninger med 2 (to) forskjellige hunder. Kun 
norskregistrerte. 

      ÅRETS VINNER:   
      EIER:  
 
ÅP-PRISEN Tildeles den hund som i jaktprøvesesongen har høyeste 

poengsum på ÅP-prøve. Prisen deles ut fra og med sesongen 
2012/2013 i forbindelse med Luzernerringens årsmøte/samling. 
Vandrepremien skal gå i en periode på 10 år og tildeles dermed 
til odel og eie til den hund som har høyest poengsum i løpet av 
de 10 år prisen har gått i 2023. Ved likhet går yngre foran eldre 
ÅRETS VINNER:  

      FØDT:  
POENGSUM:  

      EIER:  
 
25-års jubileumspris Tildeles den Luzernerstøver som oppnår høyeste plassering 
gitt av svenske Luzernerringen i NM. Dersom ingen hund deltar i NM  tildeles vandreprisen den 

hund som oppnår høyeste/beste plassering i DM’ene samme 
jaktsesong. Ved lik plassering i forskjellige distrikt tildeles 
vandreprisen den hund med høyeste konkurransepoeng. Prisen 
går i 5 år, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 og 
2019/2020, og tildeles til odel og eie den som i perioden har 
oppnådd høyeste/beste premiering. 
ÅRETS VINNER: 

      FØDT:  
      EIER:  
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PREMIERINGER FRA UTSTILLINGEN PÅ ÅRETS SAMLING 
 
BESTE JAKTPREMIERTE HANNHUND ÅRETS VINNER:  
      EIER:  
 
 
BESTE JAKTPREMIERTE TISPE  ÅRETS VINNER:     
      EIER:  
 
 
BIR       ÅRETS VINNER:  
      EIER:  
 
BIM      ÅRETS VINNER:     
      EIER:  
 
 

Jaktpremierte luzernerstøvere sesongen 16/17 
 
HANNHUNDER     REG.NR.  EIER   PREMIERING 
AB DERRICK    NO37182/13 Erik Skibeli  2x3 ÅP 
AB PRINS    NO37180/13 Kjell Igland  1x2 EP, 1x3 EP 
BILLY     SE51023/2013Ingar Hære  1x1 ÅP, 1x3 ÅP* 
N J(D)CH N UCH VALDO  NO42412/13 Thorleif Øverland 1x1 EP, 1x3 EP 
N(D)JCH S(D)JCH Axemmy`s WALLE SE58177/10 Vidar Salvesen  1x3 EP 
TØFF     NO42188/15 Bjørn Martinsen 1x1 ÅP* 
GS DINO    NO44301/13 Ingvar Skaug  1x1 ÅP* 
HERO     NO38407/15 Bjørn Inge Berg 1x3 ÅP* 
 
TISPER     REG.NR EIER   PREMIERING 
AB ZENTA    NO40614/15 Elin Flaten  1x1 ÅP* 
AB FANNY    NO37187/13 Bjørn Brokeland 2x2 ÅP* 
N UCH N J(D)CH Mimmibackens MAGGAN SE26740/10 Arnold Bjørklund 1x1 EP 
DH STELLA    NO36045/13 Øystein Askildsen  1x3 ÅP* 
N UCH RR KS Suu   NO43749/13 Kittil Songe  2x1 ÅP 
NUCH ZIKA    NO42189/15 Geir Holden  1x1 ÅP, 1x2 ÅP, 1x3 ÅP* 
NUCH Flisstølens UNI   NO50888/10 Asle Wik  1x1ÅP  


