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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 (IFR delegat)  

• Nestleder: Øyvind Jensen (Styrets repr. i brukskomiteen) 

• Kasserer: Thomas Jensen Linder 

• Sekretær: Bereth Slagstad (Styrets repr. i mentaltestkomiteen) 

• Styremedlem: Sten Hofstad 

• Styremedlem: Iselin Østby  (Styrets repr. i lydighetskomiteen) 

• Styremedlem: Berit Lysne 

• Varamedlem: Erry Hansen 

• Varamedlem: Mariann Johansson (Styrets repr. i utstillingskomiteen) 

 

Det sittende styret har avholdt 5 Styremøter i 2018 og har behandlet 64 styresaker.  

Mange saker har blitt behandlet i intern Facebookgruppe for raske avklaringer.  

 

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

 

Pr 31.12.2018 hadde Norsk Rottweilerklubb totalt 526 medlemmer 

 

 

 

 

 

 

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

2.2.1 Norsk Rottweilerklubb Avdeling Trøndelag 

 

NORSK ROTTWEILER KLUBB  

AVD TRØNDELAG  

Referat fra ÅRSMØTE 

DATO: 17.01.19 

TID: klokken 18.00 

STED: Klubbhuset på treningsbanen ved 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 sju stykker tilstede på årsmøtet. 

1. Årsmøtet gjorde følgende valg: Møteleder:  Gry Elen Lauglo. Referent: Trine Annfelt. 

Tellekorps: Marit Edvardsen og Morten Ludvigsen. Signering av protokoll: Frode 

Sandstad, Frode Hultgren. 

2. Møteinnkallingen ble godkjent 

3. Årsberetning 2018 Norsk Rottweilerklubb, avd. Trøndelag har vært tilgjengelig på 

klubbens Facebookside og ble delt ut på møtet. 

 



7 

 

  

Styret har i perioden bestått av:  

Leder: Gry Elen Lauglo,  

Kasserer: Marit Edvardsen 

Sekretær: Trine Annfelt,   

Medlem: Frode Sandstad,  

Medlem: Morten Ludvigsen 

Varamedlem: Frode Hultgren 

 

 

Valgkomiteen har betstått av: 

Lisbeth Malmedal Botnan og Sara Bakk Stjern  

Revisor: Ann Iren Grønskag  

 

AKTIVITETER  

 

Klubben har hatt faste innendørstreninger 2 ganger i uken perioden januar – februar og 

delvis mars i lokalene til Trondheim Hundetrening ”hangaren”. F.o.m medio oktober 2018 

har det vært fellestreninger på søndager i hundehallen ved Ekra Gartneri. (Disse treningene 

er lørdager fra januar 2019). 

Sommerhalvåret har treningene vært på banen på Jonsvatnet.  

Det har for det meste vært lydighetstrening. Utover dette er det mange medlemmer som 

benytter banen og omgivelsene rundt om til NBF-trening.  

Banen/brakka har også vært utleid til treninger/prøver.  

 

UTSTILLINGER  

30, juni ble årets rottweilerspesial i Trøndelag avholdt på Jonsvatnet. Dommer var Jane 

Kristiansen fra Norge.  

BIR: Wiseweilers Mr Mister, eier Frode Hultgren, BIM: Dalias Gia ś Garden, eier Otto 

Pedersen 



8 

 

BIR junior: Nox av Ipso, eier Rita Røsberg BIM junior: Show Force Good Girl, eier Gry Elen 

Lauglo  

BIR valp: Wiseweilers Mr Mister, eier Frode Hultgren  

9.september arrangerte klubben utstilling for alle raser. Vi hadde totalt ca 450 påmeldte i år. 

Dagen forløpte meget godt, værgudene var med oss fram til gruppene.  

Resultat for rottweilerne ble; 

 BIR: Wiseweilers Mr Mister, eier Frode Hultgren og ikke nok med det, så avsluttet han 

likesågodt med BIG og Best in Show under dommer Göran Bodegård!!  

BIM: Show Force Good Girl, eier Gry Elen Lauglo  

BIR valp: Weilerotts Tørste Torstein, eier Bente Solberg 

BIM valp: Nerimees Harmony, eier Randi Nilsen 

 

 

Vi ønsker også å gratulere følgende med utstillingschampionater i løpet av sesongen: 

Show Force Good Girl med eier Gry Elen Lauglo 

Weilerotts Pondus med eier Bente Solberg 

Ambolt´s Silja med eier Marit Edvardsen 

Wiseweilers Mr Mister med eier Frode Hultgren ble mestvinnende rottweiler på NKK sine 

utstillinger. Mr Mister (Lennox) ble også NV 2018. Vi gratulerer eier Frode Hultgren og 

oppdretter Ann W. Stavdal! 

 

PRØVER  

23.mai arrangerte klubben NBF prøve i D og C spor. Dommer var Torgeir Rui.  

2 startende i klasse D med 2 godkjente og 1 med opprykk. 

Opprykk: Ambolt ́s Silja (rottweiler) med eier Marit Edvardsen. 

Godkjent: Oscarberg Dina (rottweiler) med eier Trine Annfelt. 

 

I klasse C var det 3 startende hvorpå 1 godkjent og 1 opprykk: 

Opprykk: Himbis Hjarn (tervuren) med eier Anita K Johansen 

Godkjent: Personlighetens Working Martha (chodsky pes) med eier Rita Thobroe. 
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9.juni arrangerte vi kåringsprøve. Dommer var Lidvard Auflem  

Det var 4 startende og 3 beståtte: 

Wiseweilers Mr Mister (rottweiler) med eier Frode Hultgren,  

Weilerotts Pondus (rottweiler) med eier Bente Solberg og  

Svangens første Stikkelsberg (kelpie) med eier Åshild Botnen, 

 

Klubbens NBF prøve 22.august ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. 

 

6.oktober arrangerte vi årest siste og våteste kåringsprøve. Dommer var Lidvard Auflem. 6 

stk startende og 3 beståtte: 

Weilerotts Sylvester (rottweiler) med eier Bente Solberg, 

Show Force Everlasting (rottweiler) med fører Elisabet Martinsen (eier Sara Bakk Stjern) og 

Chaila´s Zazzie Bonnie med eier Heidrun Opedal 

 

Klubben hadde også satt opp 1 terminfested RIK prøve den 13.10.18. Denne ble dessverre 

ikke avholdt pga for få påmeldte.  

 
 

4. REGNSKAP  

Regnskapet ble utlevert på årsmøtet. Det har vært opplyst på klubbens facebookside at 

regnskap også kan fås ved å ta kontakt med styret etter avholdt årsmøte. Revisjonsberetning 

forelå til årsmøtet. 

Klubben har fortsatt god økonomi. Vår viktigste inntektskilde er Utstilling alle raser. Vi tjente 

atskillig mindre på denne utstillingen i år enn vi gjorde i 2017 ( NOK 42607 i 2018 mot NOK 

107362 i 2017). Den viktigste forklaringen på dette er langt færre påmeldte hunder i 2018 

som igjen henger sammen med at vi arrangerte utstilling tett etter to andre utstillinger.  

Årsmøtet godkjente regnskapet. 

 

5. INNKOMNE FORSLAG  

Ingen innkomne forslag fra medlemmer  
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6. SAKER FRA STYRET  

Ingen saker 

 

7. VALG  

Valgkomiteens instilling: 

Leder: Gry Elen Lauglo (ikke på valg), Kasserer: Marit Edvardsen På valg – NY 2 år, Sekretær: 

Trine Annfelt (ikke på valg), Medlem: Frode Sandstad (ikke på valg), Medlem: Christine 

Talseth På valg – NY 2 år, Varamedlem: Elisabet Martinsen På valg – NY 1 år.  

Valgkomité: 

Lisbeth Malmedal Botnan (ikke på valg) 

Sara Bakk Stjern (på valg – NY 1 år)  

Revisor velges for 1 år: På valg NY 1 år Ann Iren Grønskag. 

Valgkomiteens instilling, valg av valgkomité og revisor (se foran) ble fulgt i alle ledd. 

Sign. Protokoll: 

1. Frode Hultgren 

2. Frode Sandstad 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Norsk Rottweilerklubb Avdeling Vestfold 

Ikke mottatt  
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 2.3 Årsberetning for råd og komiteer 

 

2.3.1 Avlsrådet 

 

Avlsrådet har bestått Lin Baldwin, Sten Hofstad og Bereth Slagstad. 

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

hannhundlista og foreldredyr for valpelista.  

 

2.3.2 Utstillingskomiteen 

 

I 2018 utførte hoved klubben 4 rasespesialer. 

 

26.05.2018 i Drammen - 42 vokse + 15 valper  

01.09.2018 i Stokke – 33 voksne + 16 valper 

27.10.2018 i Drammen – 35 voksne + 4 valper 

29.12.2018 i Drammen – 31 voksne + 12 valper 

 

Totalt antall deltakere på utstillinger i 2018 var 188 styk deltakere var fra  

Norge, Sverige og Danmark med hunder fra flere land. 

 

I 2018 var vi mye i Drammen for å underlette arbeidet til dem som sitter i utstillingskomiteen. 

Med så få frivillige er det nesten umulig å gjennomføre utstillinger der vi kan ta inntekt for 

kiosk, parkering og arrangementet i seg selv. Komiteen prøvde å spørre etter frivillige som 

kunne hjelpe til med parkering bla men uten noe respons så må dette gjøres på andre måter. 

Pg av dette så går utstillingskomiteen så å si i 0 kr ila 2018. 

Vi har satset på lokaler som tilfredsstiller dem behov komiteen har og har også hatt fine 

premier gjennom hele året. 

 

Vi i utstillingskomiteen ønsker og takke deltakere, dommere og annet personell for enda ett 

fint utstillings år. 

 

Utstillingskomiteen 

Mariann Johansson & Christina T Larsen 
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2.3.3 LP- komiteen 

 

26.05.18 
Vårt første var i Drammen hundepark, samtidig med rase spesial. Vi var inne i hallen, mens 
utstillingen var ute. 
  
Dagens ringpersonell var 
Dommer: Svein Feragen 
Ringsek: Elisabeth Isaksen 
Skriver: Veronica Rui 
 
Vi hadde totalt 16 påmeldte, hvorav 1 rottweiler i kl 1  
Alarica Vom Herzweil 
 
01.09.18 
Våret andre LP stevet var i Stokke idrettspark, som også var Klubbmesterskap. Også denne 
gangen sammen med en uoffisiell rase spesial, vi delte bane. 
 
Ringpersonell for dagen var  
Dommer: Lene Berntsen 
Ringsek: Elisabeth Isaksen 
Skriver: Veronica Rui 
 
Vi hadde totalt 16 påmeldte. Blandt dem var det  
 
 
4 rottweilere kl 1 
Beste I klassen 
Shenina´s Bring it on 1 pr, nr 4 
Alarica vom Herzweil 2 pr, nr 5 
Shenina´s A touch of magic 3 pr, nr 6 
Shenina´s Black Magic 3 pr, nr 7 
 
3 rottweilere kl 2 
Beste i klassen og klubbmester 
Zecuda´s Easyrider 1 pr, nr 1 
Kimura´s Mery poppins 1 pr, nr 2 
Kimura´s Pure pleasure Bryt 
 
1 rottweiler kl3 
Beste i klassen 
Rottriver´s Balocco 3 pr, nr 1 
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27.10.18 
Vårt 3 LP stevet var I Drammen hundepark. Vi delte dagen vår med utstillingskomiteen, hvor 
de hadde rasespesial. For at det skulle bli plass i hallen til oss begge, så startet LP kl 09, og 
var ferdig ca kl 16.00, hvor rasespesialen overtok. 
 
Det var totalt 34 påmeldte, derfor skaffet vi en dommer til 
 
Ringpersonell for dagen 
Dommer: Lene Berntsen kl1 og FCI og Arild Berntsen kl2 og 3 
Ringsek: Elisabeth Isaksen 
Skriver: Veronica Rui 
 
Av de påmeldte så var det totalt 5 rottweiler påmeldt, 4 startene 
 
2 rottweilere kl1 
Beste  
Heizelwood Konzo 1pr, nr 5 
Alarica vom Herzweil 10 pl 
 
1 rottweiler kl2 
Beste 
Handy Handsome 3 pr, nr 7 
Ambolt´s Sukkersøt , ikke møtt 
 
1 rottweiler kl3 
Beste 
Rottriver´s Balocco 3 pr, nr 5 
 
LP Komiteén 
Iselin Østby Holen  
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2.3.4 Brukskomiteen 

Antall startende fordelt på brukshundprøver, kåringsprøver og RIK prøver. 

NBF Stevner: 

Sporprøve 12/5-18. 2 stk i klasse D, 6 stk i klasse C 

Sporprøve 13/5-18. 4 stk i klasse D, 6 stk i klasse C 

Sporprøve 16/6-18. 4 stk i klasse D, 4 stk i klasse C, 3 stk i klasse B, 9 stk i klasse A 

Sporprøve 17/6-18. 4 stk i klasse D, 4 stk i klasse C, 2 stk i klasse B, 9 stk i klasse A 

Sporprøve 22/9-18. 11 stk i klasse C, 10 stk i klasse B 

Sporprøve 23/9-18. 8 stk i klasse D, 14 stk i klasse A  

Kåringsprøver: 

Kåringsprøve 12/5-18. 2 stk 

Kåringsprøve 13/5-18. 1 stk 

Rik prøver: 

Rik prøve 30/9-18.     Ipo1, 6 stk 

                         Ipo2, 3 stk 

Ferdselsprøve 30/9-18       3  stk 

NM Bruks 2018: 

Norsk Rottweilerklubb var teknisk arrangør for NM i bruks 2018. Vi ønsker og rette en stor 

takk til sporleggere, figuranter, resultatservice/sekretariat, sjåfører, kioskvakter, 

kommandanter, skrivere.                    Uten dere hadde vi ikke blitt kåret til tidenes NM. 

Antall påmeldte 2018: 

NBF: 154 stk 

Kåringsprøve: 3 stk 

Rik prøver : 12 stk 

Totalt 10 rottweilere starter nbf prøver i 2018 fordelt på 25 starter. 

Antall påmeldte til prøver har vært rekordstort i sporprøver. Antall påmeldte til kåringsprøver 

har gått litt ned. Vi fikk også fått et fint antall på våre rik prøver. 

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 2019, og håper vi ser dere på noen av stevnene våre. 

Brukskomiteen                                                                                                                                                                

Norsk Rottweilerklubb 
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2.3.5 Mentaltestkomiteen 

 

Mentaltestkomiteen har bestått av Camilla Aguilar, Sten Hofstad og Bereth Slagstad.  

Mentaltestkomiteen har i år arrangert tre helger med mentalbeskrivelse, en med FA og en med 

K-test. I år har mange meldt forfall på tester de har vært påmeldt til og en del har ikke hatt 

med stamtavle, slik at de ikke har fått delta på beskrivelse/test.  

 

 

Mentalbeskrivelse hund (MH) 

5-6 mai Beskrivere: Helge Aasmul og Karen Vetaas 14 hunder 

25-26 august Beskrivere: Helge Aasmul, Karen Vetaas, Heidi Lernæs og 

Line Torp. 

13 hunder 

22-23 september Beskrivere: Helge Aasmul og Karen Vetaas 14 hunder 

26 rottweilere ble beskrevet, og 18 gjennomførte beskrivelsen. 

 

 

Funksjonsanalyse (FA) 

6-7 oktober Dommere: Gunnar Olsen og Terje Bøvelstad 15 hunder 

11 rottweilere deltok, og 10 bestod. 

 

Karaktertest (K-test) 

27 oktober Dommere: Jorulf Brudeseth og Trond Egil Groth 6 hunder 

3 rottweilere deltok, og 2 bestod. 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Rik ansvarlig 
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RIK aktiviteten i klubben har vokst sakte men sikkert også i 2018. Det er svært gledelig at vi 

ser en økende interesse for sporten og ikke minst økt fokus på å jobbe med Rottweileren i RIK 

programmet. Dette gjenspeiles i at vi nå ser flere ekvipasjer som tar sine RIK prøver.  

 

Aktive treningsgrupper som trente RIK direkte inn under Norsk Rottweilerklubb i 2018 var: 

 

● TG Lier 

● TG Indre Østfold 

● TG Slagen 

● TG Bore 

 

Norsk Rottweilerklubb har arrangert 5 RIK prøver i 2018. NM IPO for Rottweiler ble 

arrangert i begynnelsen oktober og TG Slaget var teknisk arrangør på vegne av klubben. Det 

ble ikke kåret noen “Norges Mester IPO” i år, men det var flere lovende rottweiler-ekvipasjer 

i de lavere klassene. De kommer i 2019!  

 

Gunni Iversen & NuCH BH IPO3 Kimuras Powerade deltok på FCI NM IPO, men fikk stang 

ut i sporet. De deltok også på IFR VM i Nederland og endte der på en 28 plass, med en svært 

flott Gruppe - B Lydighet. Vi gratulerer! 

 

Fra dommere og deltakere har vi fått gode tilbakemeldinger på arrangementene. Ikke er de 

bare teknisk godt planlagt og gjennomført, men prøvene er også publikumsvennlige og det gir 

markedsføring for sporten og rasen vår. Tusen takk for innsatsen. 

 

Fra og med 01.01.2019 har det kommet nytt reglement for RIK, og IPO navnet er byttet ut 

med IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung) eller Internasjonalt 

Brukshundprogram på godt norsk!  

 

Det er for terminåret 2019 planlagt 4 prøver og ønsker de startende lykke til!  

 

For Norsk Rottweilerklubb 

Tor Andre Breivikås 

RIK-Ansvarlig 

 

 

 

  



17 

 

3.0 Regnskap 

 

3.1 Kommentar 

 

Erfaringene fra 2017 viste at det å ha en ekstern regnskapsfører var uheldig, da regnskapet ikke 

viste tilstrekkelig transparens og forståelse av klubbdriften. Styret valgte derfor å føre 

regnskapet internt for regnskapsåret 2018.  

Resultatregnskapet for klubben viser et driftsresultat for 2018 på kr 159.513,04. Hoveddelen av 

dette er generert av hovedklubben samt brukskomitéen. Klubbens totale beholdning av varer og 

bankinnskudd har økt med 38% i løpet av 2018, opp til kr 577.100,75. 

Som i 2017 har styret hatt fokus på å holde sine egne kostnader så lave som mulig, noe som 

gjenspeiles i resultatregnskapet.  

Driftsresultatet for 2018 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 

 

Thomas Linder 

Kasserer 
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3.2 Resultatregnskap for 2018 

 
 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

3.3  Balanseregnskap 2018 
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3.4 Resultat- og balanserapport detaljert 
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h 

 

 

 

3.6 Revisjonsberetning 

 

Ikke mottatt fra revisor per 3 mars 2019  

Legges som eget vedlegg så snart beretningen foreligger.  
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4.0 Innkomne saker 

 

4.1 Forslag fra Anders Romark & Christina Tronstad 

Larsen  

Vi vil legge fram et forsalg. 

Å endre kriteriene for å bli norsk utstillings champion. 

Av di 3 cert som behøves må minst et bli tatt av rasedommer listet i ifr/ADRK eller på NRK 

spesial show... 

Begrunnelse for forslaget er som følger: 

I Norge har vi alt for mange utstillinger rundt i landet med ukvalifiserte allround dommere, å 

kanskje 1-3 påmeldte hunder,,,  

Å bli champion er fryktelig enkelt om man gidder reise litt rundt på disse små utstillingene, i 

tillegg synker påmeldinger til våre spesialer da det ikke er et must å stille der,,  

Å bli champion er ikke noe alle skal kunne klare å bli, kun de beste da en champion tittel blir 

promotert som avls grunnlag.  

Så for å opprettholde en viss standard på våre championer, i tillegg til å gi folk en grunn til 

komme på våre spesialer ser vi denne endringen nødvendig,, 

Styrets kommentar: 

Styret har forståelse for det fremsatte forslaget, men forslaget om det blir vedtatt, vil skape 

uforholdsmessig utfordringer og belastninger for utstillere som har tilhold utenfor det 

sentrale østlandet, all den tid spesialer og utstillinger med IFR/ADRK dommere og 

spesialdommere arrangeres på østlandet. Dette vil også kreve at vi inndeler dommere hos 

NKK på en annen måte noe som vil kunne møte motstand hos NKK. 

 

Styret stiller seg ikke bak forslaget. 
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4.2 Forslag fra styret avelskriterer  

 
Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH). MH skal være utført mellom 12-24 mnd 

for å være godkjent, og uten diskvalifiserende feil. Godkjent ZTP i henhold til ADRKs 

regelverk.eller godkjent MT(Korning) ansees som tilfredsstillende.  

 

Styret foreslår følgende endring i teksten  

 

5. Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH). MH skal være utført mellom 12-24 

mnd for å være godkjent, og uten diskvalifiserende feil. Godkjent ZTP eller BSE i henhold til 

ADRKs regelverk.eller godkjent MT(Korning) ansees som tilfredsstillende. 
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5.0 Valg 

 

5.1 VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE 2018 

 

 
 

5.2 PRESENTASJON AV KANDIDATER: 

PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR STYRET: 
 

Øyvind Jensen (Nestlederkandidat) 

Jeg heter Øyvind Jensen. Bor i Rakkestad og kommer opprinnelig fra Sarpsborg. 

Jeg jobber som industri mekaniker og montasjeleder på AS Industri-Hydraulikk i Fredrikstad. 

Jeg er oppvokst med hund, og fikk min første hund når jeg var 6 år. Jeg har i dag 1 

Rottweilere, på 3 år, hun har klasse A spor, og C rundering. 

godkjent ferdselsprøve. 

I Norsk Rottweilerklubb har jeg nå vært styremedlem, i 4 år samt i Brukshundkomiteen, i 8 år. 

Å blir spurt om videre verv som nestleder, setter jeg stor pris på. 

Jeg er motivert og vil fortsette å gjøre en innsats for klubben, samt å fremme aktiviteter for 

medlemmer slik at Rottweileren kommer frem som en meget god brukshund. 
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Mariann Johansson (Nestlederkandidat) 

Mitt navn er Mariann Johansson. Jeg er leder for utstillingskomiteen i Norsk Rottweilerklubb 

og har hvert det i flere år nå. Jeg har også hvert i styret i forskjellige verv og i avelsrådet i 

klubben tidligere. Jeg bor på Kolbotn i Akershus sammen med samboer, 3 barn og en 

rottweiler tispe. Jeg har både konkurert og stilt frem champions og brenner for rasen. Jeg er 

utdannet figurant innenfor mental og skydds, autorisert ringsekretær og har også gått 

opplæring sammen med tysk rasespsialist på bse. Til daglig jobber jeg i ett internatsjonalt 

selskap som markeds og kontor sjef noe jeg trives veldig med. 

 

 

Thomas Jensen Linder (kasserer) 

Mitt navn er Thomas Jensen Linder, og kommer fra Sarpsborg. Jeg 

studerer for tiden til bachelor i Økonomi/Administrasjon ved Handelshøyskolen ved NMBU i 

Ås, og går nå 2.året. Hittil har jeg tatt en rekke fag med høy relevans i forhold til vervet dere 

søker; 

Økonomistyring 

Driftsregnskap/Budsjettering 

Årsregnskap 

Skatterett 

Bedriftsøkonomi 

Bruk av Excel for økonomer 

Har også tatt en rekke andre økonomiske fag; 

Mikro- og makroøkonomi 

Statistikk 

Finansiering/Investering 

Organisasjonsteori 

 

I samtlige av fagene kan jeg vise til meget gode resultater. Jeg er for tiden hjelpelærer ved 

universitetet i faget Finansiering/Investering, samt at jeg var hjelpelærer i Mikroøkonomi 

høsten 2014. Jeg har over gjennomsnittet gode matteferdigheter, og er godt kjent med 

oppsett og føring av økonomiske budsjetter. Som nevnt i faglisten er jeg også godt kjent med 

Excel. 

Jeg har per dags dato ansvaret for kontroll og revidering av Studenttingets økonomireglement 

ved NMBU. Jeg er også næringslivsansvarlig ved Handelshøyskolens linjeforening, som 

innebærer å holde skolen i kontakt med ulike bedrifter og avtale bedriftspresentasjoner etc. 

Bortsett fra dette har jeg ingen tidligere relevant arbeidserfaring, men er villig til å ta på meg 

alt av praktisk arbeid som kan øke min kompetanse innenfor økonomifaget. Således er jeg 

motivert og veldig interessert i å gjøre en god jobb. 

 

 

 

Rita Røsberg (Revisor) 

Jeg heter da altså Rita, og jobber til daglig siden 1,5 år tilbake, 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 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 
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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 revisor for 

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

 

 

Ole Bjørn Rui (Styremedlem) 

58 år, bosatt i Stokke i Vestfold.  Gift Har en 2 år gammel Rottweiler hann. 

Ansatt hos en stor maskinentreprenør, arbeider med kalkulasjon av anbud, og har mange års 

erfaring med anleggsledelse / prosjektledelse. Innehar lang erfaring fra anleggsbransjen. 

Tidligere også offshore – transport – bygg.  

I fritiden er det Rottweiler (Aiko) som tar det meste av tiden. Vi trener IGP og lydighet, men 

vi finnes også på en og annen utstilling. Jeg er oppvokst med hund av flere raser, med de siste 

har vært Rottweilere. En herlig rase som gir mye tilbake. Både jeg og min bedre halvdel 

tilbringer mye tid sammen med godgutten i huset.  

 Sammen med en noen andre trener jeg IGP på Slagenbanen. TG-Slagen som i snart 2 år har 

vært Treningsgruppe under Norsk Rottweilerklubb. er nå organisert med et fullverdig styre, 

og registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Jeg er valgt leder i TG-Slagen. TG-Slagen.   

Resten av min fritid fylles med MC. Jeg driver med restaurering og ombygging, men klarer 

også å få kjørt 10-15.000 km hver sommer. Har som regel 3-4 stk. til enhver tid.  Som 

styremedlem i Norsk Rottweilerklub kan jeg bidra med god arbeidskapasitet og erfaring fra 

flere typer verv i ulike foreninger.  

 

 

Mariann Johansson (Varamedlem) 

Prestasjon ligger under nestleder kandidat. 

 

Elisabeth Giske (Varamedlem) 

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 som nærmer seg 10 mnd. 

Jeg har alltid vært opptatt av dyr og hund generelt, og hatt stor interesse for rottweiler spesielt. 

Jeg fikk min første hund for snart 10 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.  
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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. 

 

 

Tor Andre Breivikås (Varamedlem) 

Jeg heter Tor Andre Breivikås, er 46år. Jeg bor og jobber i Oslo sammen med min familie og 

2 rottweilere. Til daglig går tiden med til jobb som utreder i If Skadeforsikring, familie og 

hundetrening. 

 

Jeg har siden jeg fikk min første Rottweiler i 2006 vært aktiv innen bruks, sport og tjeneste 

med mine Rottweilere. Alle mine hunder har jeg trent og merittert innen RIK/IPO/IGP, samt 

at jeg har trent og godkjent en hund som militær tjenestehund. 

 

Jeg har hatt flere verv i Norsk Rottweilerklubb, og sitter nå som RIK ansvarlig i klubben. Min 

motivasjon til å hjelpe klubben er knyttet til to anliggende. 

• Først og fremst for å se til at vi sikrer og forvalter Rottweileren som rase og 

brukshund. 

• Sekundært å se til at klubben er ryddig og etterrettelig ovenfor klubbens medlemmer 

og interessenter 

• Bidra til et positivt og aktivt hundehold i klubben. 

 

 

 

 

PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR VALGKOMITEEN: 
 

Jorulf Brudseth (Leder) 

Hei, mitt navn er Jorulf Brudeseth og er 44 år. Jeg bor i Lardal i vestfold og er uføretrygdet. 

Jeg har sittet i forskjellige verv i Norsk Rottweiler klubb de siste 20 årene. Har 2 Rottweilere 

og en Schaferhund. Jeg har forskjellig utdannelse igjennom NKK som instruktør kurs trinn 1, 

figurant i mentaltester, testleder og dommer i K-test. Ellers gått flere rik grunnkurs og tatt 

figurant kurs i Ipo. Og diverse andre utdannelser med hund som blant annet instruktør 

utdannelse ved Fjellanger hunde skole. Jeg er opptatt av at Rottweileren blir ivaretatt som 

brukshund og at man ser den komplette hunden. Både ser rasetypisk ut, mentalitet, helse og 

bruksegenskaper. 

Janne Lund (medlem 2 år) 

Jeg heter Janne Lund, er 50 år. Jobber til daglig som sluttkontrollør i Harald A Møller A/S. 

Er gift og har 3 barn, 2 hunder og 2 katter. 

Fikk min første Rottweiler i 1988, og har vel vært medlem i rottweilerklubben siden da. 

Har jobbet aktivt med rasen i lydighet og konkurrert en del siden den gangen. Bruks og 

utstilling er noe jeg og hundene har holdt på med fordi vi synes at det er gøy, men nå er det 

brukshund sporten som fenger meg mest. 

Har i dag en rottweiler gutt på 4 år som jeg trener aktivt innen IPO/IGP, vi har gått noen 

prøver å klart våres mål, hittil. 
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Jeg tror og håper jeg kan gjøre en god jobb med ett verv i valgkomiteen i Norsk Rottweiler 

Klubb. 

 

 

Gunn Merete Bergli (medlem 1 år) 

Snart 37 år fra Biri, har pr dags dato ingen rottweiler, da min siste rottweiler døde nå 8 februar 

2019 pga komplikasjoner etter operasjon. 

Rottweiler er alltid en rase som har fasinert meg, både med utsende, lynne og hva den er ment 

til å brukes til. Har reist til mange land se denne rasen i både utstilling og bruks i flere år.  

Jeg Utdannet innenfor Reiseliv og 

Markedsføring, men Jobber som selger i Telenor Bedrift pr dags dato å trives godt der, Jobber 

også som frivillig redaktør i Rottweiler Posten pr dags dato, 

Føler jeg kjenner mange innenfor Rottweiler miljøet, som både driver med utstilling og bruks, 

og føler og tror jeg kan gjøre en god jobb som medlem i valgkomiteen, der jeg nå har sittet i 2 

år allerede. 

 

 

John Steinvik (varamedlem) 

45 år, hatt rottweiler i mange år,  

Trener aktivt i IPO/IGP, opptatt av rasens beste. 

Sittet i styret i 3 år, og som leder i 2 år. 
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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) 

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. 
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• 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 10. 

mars 2019. 

• Det er ikke mulig å sende inn stemmeseddel på E-post eller fax.  

• 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 GF2018 

Print ut stemmeseddelen. Marker med kryss for den/de kandidater du vil stemme på, eller 

stryk de du ikke ønsker å stemme på. Følg så instruks for forhåndsstemmer 

 

Hovedstyret: 

 

 Nestleder: Øyvind Jensen På valg-NY-2år 

 Nestleder: Mariann Johansson På valg-NY-2år 

 Kasserer Thomas Jensen Linder På valg-NY-2år 

 Styremedlem  Ole Bjørn Rui På valg-NY-2år 

 Varamedlem: Mariann Johansson På valg-NY-1år 

 Varamedlem: Elisabeth Giske På valg-NY-1år 

 Varamedlem: Tor Andre Breivikås  På valg-NY-1år 
 

 
 
Valgkomite: 

 Leder  Jorulf Brudseth På valg-utfyllingsvalg-

1år 

 Leder Anders Romark På valg-utfyllingsvalg-

1år 

 Medlem  Gunn Merete Bergli På valg-NY-1år 

 Medlem  Janne Lund På valg-NY-2år 

 Medlem  Rune Østensen På valg-NY-2år 

 Varamedlem John Steinvik  På valg-NY-1år 

 
 
Revisor: 

 

 Revisor: Rita Røsberg På valg-NY-1år 

 Vararevisor  Marit Edvarsen På valg-NY-1år 

 
 

 


