Verdi- og måldokument for Norsk Siberian Husky Klubb
Verdi- og måldokumentet skal være førende for NSHKs styre, komiteer og frittstående verv.
Dette gjelder også arbeidsgrupper nedsatt av styret eller generalforsamlingen. NSHKs
fremste mål er i følge formålsparagrafen å:
”Fremme interessen for registrerte Siberian Husky som trekkhund, og bidra til at rasens
trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver,
hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet”.
Formålsparagrafen er nesten like gammel som klubben. NSHK ble stiftet i 1972, og
formålsparagrafen ble revidert i 1974 etter forslag fra Christen Rose Andersen. NSHKs styre
og komiteer har som et overordnet mål å følge formålsparagrafen. I tillegg skal NSHK være
en rasehundklubb som er engasjerende, inkluderende og åpen for medlemmene. Med
engasjerende mener vi at NSHK skal jobbe for at aktiv bruk av siberian huskies er
engasjerende og spennende. Med inkluderende menes at NSHK skal hele tiden forsøke å
favne hele medlemsmassen, slik at alle medlemmer, enten de har en-to hunder, er
hundekjørere eller driver med andre aktiviteter kan føle seg hjemme i klubben. Med åpen
mener vi at NSHK skal være transparent. Dersom enkeltmedlemmer har spørsmål angående
avgjørelser tatt i styre og komiteer skal saksbehandling gjøres kjent for medlemmene. NSHK
bør arbeide for å bli mer synlig i samfunnet. Det er viktig å profilere rasen på en positiv måte.
NSHK sikre en god og stabil økonomi gjennom fornuftig forvaltning av klubbens inntekter
og egenkapital.

Satsningsområder for 2014





Trekkhundprøver
Trekkhundchampionat
Helseundersøkelse blant oppdrettere av Siberian husky- innsamling av resultater
Helseundersøkelsen blant Siberian husky-eiere

Satsningsområder for 2015



Trekkhundprøver
Dommerkonferanse

Satsingsområder for 2016:



Trekkhundprøver
Arrangere oppdretterseminar om avl og oppdrett.

Satsingsområder for 2017



Trekkhundprøver
Satsningsområde helse

Tiltaksplan for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2014 – 2017
Tiltaksplan 2014
















Evaluere og styrke trekkhundprøven
Trekkhundprøvene er allerede innført. De neste tre årene vil styret bruke til å evaluere
og justere disse prøvene slik at de blir enklest mulig å bruke for medlemmene, lettest
mulig å gjennomføre for klubben som prøvearrangør, men samtidig innenfor de
rammer som gis av NKK.
En annen viktig del av trekkhundprøvene oppfølging av regler for tildeling av Norsk
Trekkhund Championat (NTCH). Disse reglene skal balansere ønsket om at kun de
beste trekkhundene blir tildelt championat samtidig som at dette skal være mulig å
oppnå uten å måtte hevde seg i toppen av Finnmarksløpet.
NSHK skal også aktivt oppfordre medlemmer til å delta på løp og trekkhundprøver,
samarbeide med andre klubber og forbund om løpsdeltakelse og informere om løp og
løpsdeltakelse via Huskybladet og hjemmesiden
Arbeide for økt deltagelse på faste aktiviteter i klubben
Styrke samarbeidet med Norsk Alaskan Malamute klubb (NAMK), Norsk
polarhundklubb (NPHK) og Norges hundekjørerforbund (NHF). NSHK kan som
raseklubb ikke være medlem av NHF, men styret mener NSHK bør samarbeide med
NHF på generell basis
Behandle og publisere data for helseundersøkelse blant oppdrettere
Utarbeide retningslinjer for avl
Arrangere valpeshow på høstsamlinga
Oppstart helseundersøkelsen blant Siberian huskyeiere. Det vil bli gjennomført en
Helse- og atferdsundersøkelse i regi av Norges Veterinærhøyskole med oppstart i
2014. Helseundersøkelsen er anonym og web-basert. Undersøkelsen vil pågå i ca 6-8
mnd og alle svar vil bli behandlet konfidensielt av veterinær Frode Lingaas ved
Norges Veterinærhøyskole/NMBU. En rapport blir utarbeidet til NSHK. Dette er en
kjempeviktig undersøkelse som kan gi oss pekepinn på hva som er styrker og
svakheter hos rasen, og selvsagt et viktig bidrag til videre avlsarbeid.
Rasespesifikke Avlsstrategier. Styret arbeider med dette dokumentet som er pålagt oss
av NKK men som selvsagt er en viktig del av klubbens 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.

Tiltaksplan 2015







Evaluere og styrke trekkhundprøven
o Gjenoppta arbeidet fra 2014
Helseundersøkelse blant Siberian husky-eiere, videre oppfølging av undersøkelsen
samt publisering av resultater.
Ekstra rasespesial i forbindelse med Euro Dog Show 2015
Gjennomføre en dommerkonferanse og drive aktiv opplæring av
utstillingsdommere
o Arbeidet med aktiv opplæring av dommerne har ligget brakk siden midten av
nittitallet. I forrige tiltaksplan-periode ble arbeidet tatt opp, men man har ikke
kommet i mål med å arrangere dommerkonferanse. Arbeidet tas med videre,
og vi sikter på å arrangere dommerkonferanse i 2015
o I den forbindelse må det lages dommerkompendium, søkes om støtte fra NKK.
En egen arbeidsgruppe bør arbeide med dette.
o NSHK må bli flinkere til å drive aktiv opplysningsarbeid rettet inn mot
dommere. ABU-komiteen i samråd med styret bør utarbeide gode rutiner for
hvordan dette skal gjøres
Valpeshow høstsamlinga

Tiltaksplan 2016






Evaluere og styrke trekkhundprøven
o Gjenoppta arbeidet fra 2015
Valpeshow høstsamlinga
Oppdretterseminar med fokus på genetikk, helse, gemytt og bruksegenskaper
NSHK mener det er viktig å ha med oppdretterne på laget når man skal forvalte rasen.
Kan vi nok om utfordringene ved avl og oppdrett? NSHK vil gjerne få til et seminar
hvor man kan lære mer om alle momentene ved oppdrett og avl. Hvilke valg man må
ta.
Oppfølging resultater fra helseundersøkelsen – diskutere veien videre med rasen
basert på den nye kunnskapen vi har ervervet oss gjennom helseundersøkelsene og
arbeidet med RAS

Tiltaksplan 2017




Evaluere og styrke trekkhundprøven
o Gjenoppta arbeidet fra 2016
Valpeshow høstsamlinga
Fokusområde helse
Seminar om øyesykdommer.
Seminar om allergi og immunsystem
Helsefaglig føljetong i huskybladet med blant annet intervjuer av fagfolk

