Årsberetning 2013
Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar
2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på
Bryn 8. mars 2014.

1. Styrets og avlsrådets sammensetning
Etter valg på årsmøtet 2013 har styrets sammensetning vært som følger:
 Leder:
Marianne Nordengen (2013-2015)
 Sekretær:
Gro C. Havnen (2013-2015)
 Kasserer:
Bente Lyngfoss (2010-2014)
 Styremedlem:
Oda Wennerstrand (2010-2014)
 Styremedlem:
Cathrine Hansen (2012-2014)
 Varamedlem:
 Varamedlem:

Tor Slemdal (2013)
Mona I. Lindstad (2013)

Avlsrådet har i 2013 hatt følgende sammensetning:
 Marianne Haga (ansvarlig for den daglige driften)
 Marianne Nordengen
 Elisabeth Hanssen
 Bente Lyngfoss (avlsrådets representant i styret)
 Toril Goksøyr

2. Andre verv tilknyttet klubben i 2013
 Valgkomitè:
 Revisor:

Tine Therese Berg og Hege Solhaug
Kari Zimmer

3. Styrets arbeid
Det har vært avholdt fire (4) protokollførte møter i styret. I tillegg har styret møttes på
ulike arrangement og korrespondert per e-post og telefon.

Styret har i perioden arbeidet med:
 Organisering av klubbens virksomhet deriblant:
o Korrespondanse med NKK
o Svare på spørsmål fra medlemmer og andre som er interesserte i rasen
o Salg og innkjøp i Pro-shop’n
o Avlsarbeid
o Svare på forespørsler fra utstillingsarrangører
 Medlemsaktiviteter:
o Planlegging, organisering og gjennomføring av kooikerutstilling i Drammen
hundepark 8. juni 2013.
o Organisering og gjennomføring av sosial samling for utstillingsdeltagere
/NoKo-medlemmer i etterkant av kooikerutstillingen
o Planlegging og gjennomføring av DOGS4ALL Norges Varemesse 16.-17.
november
o Kooikersamling i Fredrikstad i 14. september
o Planlegging og organisering av kooikerutstilling i Drammen hundepark 7.
juni 2014.
 Kompetanseheving
o Tre1 av styremedlemmene deltok på dommerseminar for kooiker (omtalt
under pkt. 8).

4. Avlsrådets arbeid
Avlsrådet har avholdt ett (1) avlsrådsmøte. I tillegg har det vært møter i forbindelse med
ulike arrangementer og en ustrakt bruk av e-postkorrespondanse. Fire1 medlemmer av
avlsråder deltok på dommerseminar for kooiker (omtalt under pkt. 8). Foruten
dommerseminaret har to medlemmer vært på siste del av NKKs oppdretterskole (kurs 2).
Avlsrådet har i perioden arbeidet med:
 Å planlegge, organisere og gjennomføre dommerseminar (omtalt under pkt. 8)
 Å utarbeide nye brosjyrer for kjøp av valp og bruk av hannhunder/tisper i avl
 Å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som skal være et verktøy for å
sikre sunn hundeavl av kooikere i Norge i fremtiden
 Valpeformidling
 Oppdateringer om helse/sykdom
 Oppdatering av Clubregisteret.

5. Økonomi
NoKo har fremdeles grei økonomi. Både i 2012 og i 2013 gikk klubben i underskudd.
Dette var i henhold til oppsatt budsjett. Målet for 2014 er at resultatregnskapet skal være i
1 To personer som deltok på dommerseminaret sitter både i styret og i avlsrådet.

balanse. De største utleggspostene i 2013 (utover faste utlegg) var årets rasespesial og
dommerseminar. Kontingenten har ikke vært økt på flere år. Det vises for øvrig til
gjennomgang av regnskapet 2013.
6. Medlemsutvikling
Per januar 2014 hadde NoKo 220 medlemmer. I fjor på samme tidspunkt var det
registrert 232 medlemmer. Medlemstallet anses som relativt stabilt.

7. Medlemsaktiviteter/tilbud
 Rasespesial (utstilling) i Drammen 8. juni 2013
Totalt ble det påmeldt 36 kooikere. Rasespesialist Astrid Straaijer fra Nederland
var dommer. Styret var svært godt fornøyd med deltagelsen, og har fått flere
positive tilbakemeldinger om arrangementet.
 Sosial samling i Drammen 8. juni 2013
I etterkant av rasespesialen ble det arrangert sosial samling for medlemmer av
NoKo med gratis servering av pølser og kaker. Det var svært god deltagelse på
arrangementet.
 DOGS4ALL Norges Varemesse 16.-17. november
NoKo hadde egen stand med informasjon og sosialt treffsted for kooikereiere og
for andre som var interessert i rasen. Standen var av dobbel størrelse (dvs.
tilsvarende som i 2012) og ble godt besøkt.
 Kooikerturer/kooikersamlinger
Den 20. april var det flere samtidige kooikersamlinger rundt om i landet (deriblant
Oslo, Trondheim, Karmøy og Mosjøen). I løpet av året har klubbens medlemmer
for øvrig arrangert enkelte kooikerturer/kooikersamlinger ulike steder i landet.
 Web og medlemsblad
o Styremedlem Oda Wennerstrand har vært ansvarlig for NoKos
hjemmesider (www.kooikerklubben.com).
o Medlemsbladet KOOIKER’N har hatt fire utgivelser i 2013. Marit Johansen
har vært redaktør siden julenummeret 2010, men ga seg som redaktør
ved årskiftet 2013/2014. Styret ønsker å takke henne stort for det arbeidet
hun har gjort for klubben.
 Facebookaktivitet – Norske Kooikere/Kooikerprat
o Norske Kooikere er Kooikerklubbens facebookside hvor klubben formidler
diverse informasjon. Oda Wennerstrand er administrator.
o Kooikerprat er en aktiv facebookgruppe som per januar 2014 har 462
medlemmer. Gruppen samler norske kooikereiere, oppdrettere og de som
er interessert i å lære mer om rasen. Facebookgruppen er en uformell
gruppe med lav terskel for å dele bilder og historier og å stille spørsmål.

Det er ikke nødvendig å være NoKo-medlem for å være medlem av
Kooikerprat.

8. Dommerseminar
Den 15. november (i forbindelse med DOGS4ALL) ble det avholdt dommerseminar i
Lillestrøm for dommere som dømmer kooiker. Klubben gikk bredt ut med invitasjon til
kurset, og til sammen deltok (rundt) 15 personer hvor ni var dommere.
Seminarforeleser var rasespesialist Jan Andringa fra Nederland. Han hadde en
gjennomgang av rasestandaren med bildeeksempler av både ønsket og mindre
ønsket raseeksteriør. Tilbakemeldingen fra dommerne var at kurset var nyttig, men at
det gjerne kunne vært et større fokus på vellykket raseeksteriør.

Styret i NoKo 2013 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.

Oslo, februar 2014
Marianne Nordengen (leder)
Gro C. Havnen (sekretær)
Bente Lyngfoss (kasserer)
Oda Wennerstrand Svendsen (styremedlem)
Cathrine Hansen (styremedlem)
Tor Slemdal (vara)
Mona I. Lindstad (vara)

