Årsrapport fra styret 2013-2014
Styremøter har blitt avholdt privat og på samlinger. Det har blitt avholdt 4 styremøter i perioden.
Hjemmesiden
Styret har fått gode tilbakemeldinger på den nye hjemmesiden. Den oppdateres ofte og styret
forsøker å få ut nyheter av stort og smått. Hjemmesiden kan alltid forbedres og vi har gjort enkelte
endringer etter innspill fra medlemmer.
Samarbeid med andre klubber og forbund
 Samarbeidet med Norsk Alaskan Malamutt Klubb (NAMK)fungerer greit. Spesielt gjelder
dette lokallagene/avdelingene fra Oslo og Akershus i begge klubber.
 Samarbeidet med Norsk Kennel Klub (NKK) fungerer til tider bra. Spesielt gjelder dette
enkelte avdelinger/komiteer i NKK. Andre avdelinger/komiteer i NKK er veldig vanskelige å
samarbeide med, hvor gjentatte henvendelser og purringer fra NSHK ikke blir besvart.
 Samarbeidet med Norsk Polarhundklubb (NP) har fungert svært dårlig. Men NSHK har
mottatt en henvendelse fra Avdeling Midt-Norge om å være medarrangør på Rørosløpet
2014. Det hadde vi ikke kapasitet til. Men vi håper at et nytt styre vil vurdere dette for 2015.
 Samarbeidet med Norges Hundekjørerforbund (NHF) er veldig vanskelig da vi ikke kan være
medlem av Norsk Idrettsforbund. Men vi er åpne for henvendelser fra NHF.
 Samarbeid med Hamar trekkhundklubb. Lokallaget Oslo og Akershus med hjelp frå styret
samarbeider med Hamar trekkhundklubb om moro og rekruttløpet Dørstokkmila
 Det ble ikke avholdt en løpsfestival slik NSHK ønsket i henhold til Tiltaksplanen. Samarbeidet
med NAMK og NP er ikke sterkt nok utviklet til at vi kan påta oss et arrangement av slik
karakter.
Messer
Styremedlemmer har bistått Arrangementskomiteen på DOGS4ALL og Villmarksmessen.
Helseundersøkelsen blant oppdrettere 2013
Helseundersøkelsen blant oppdrettere 2013 har blitt sendt ut til alle som har oppdrettet et eller flere
kull i perioden 2006-2013. Skjema med følgebrev ble sendt ut til ca 100 oppdrettere. Det har
kommet inn en rekke svar. Foreløpig svarprosent er på ca 45 %. Styret har kalkulert med lav
svarprosent da flere av oppdretterne som har mottatt skjema kun har oppdrettet et kull og kanskje
ikke lenger driver med Siberian husky. Imidlertid er svarprosenten blant de oppdretterne som har
holdt på i mange år og som derfor har oppdrettet et stort antall kull skuffende lav. Styret håper dette
vil bedre seg med en utvidet frist til 1.juni.
Helseundersøkelsen blant eiere 2014
Styret har foretatt en henvendelse til Norges Veterinærhøyskole for å få gjennomført en helse- og
atferdsundersøkelse blant Siberian huskyeiere i regi av Norges veterinærhøyskole. Dette er et ledd i
arbeidet med Rasespesifikke Avlsstrategier. Flere raseklubber har benyttet seg av dette tilbudet (37
stk), og styret håper med dette å belyse enda flere sider av styrker og svakheter med avlsarbeidet på
Siberian husky.
Rasespesifikke Avlsstrategier
Styret arbeider med dette dokumentet som er pålagt oss av NKK men som selvsagt er en viktig del av
klubbens langsiktige mål med rasen. RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling,
dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale
områder er rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. Det er
viktig å prioritere de områdene det skal fokuseres på, og videre lage en plan for hvordan klubben vil
sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.

Akkurat nå arbeider styret med å innhente data om rasens populasjon, helse, mentalitet og
bruksegenskaper, atferd og eksteriør.
Samlinger
Samlingene har vært avholdt etter planen. Det er godt fremmøte på alle samlingene. Det er gledelig.
Det er mange som bidrar på samlingene i tillegg til ansvarlige komiteer og styret. Det setter vi
selvsagt veldig stor pris på.
Ellers har styret drevet med ordinært klubbarbeid som:
 Drift av klubben
 Økonomihåndtering
 Håndtering av henvendelser og høringer
 Medlemsverving
På vegne av styret
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