Verdi- og måldokument for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2010 - 2013
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 mener vi
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 2010:
o Trekkhundprøven
o Styrke klubbarbeidet og effektivisere
driften av NSHK
o Styrke samarbeidet med de andre
polare raseorganisasjonene som
Norsk Polarhundklubb (NP) og Norsk
Alaskan Malamute Klubb (NAMK)
o Få til et samarbeid med Norges

Hundekjørerforbund (NHF)
o Gjennomføre en helseundersøkelse
basert på RAS-undersøkelsen gjennomført i Sverige
Satsningsområder for 2011:
o Trekkhundprøven
o Gjennomføre en dommerkonferanse
og drive aktiv opplæring av dommere
o Oppfølging av helseundersøkelsen
o Styrke og konsolidere samarbeidet
med NP, NAMK og NHF
Satsningsområder for 2012:
Jubileumsår - klubben er 40 år
o Trekkhundprøven
o Gjennomføre jubileumsløp, jubileumsutstilling (dobbeltutstilling)
o Utarbeide jubileumseffekter
Satsningsområder for 2013:
o Trekkhundprøven
o Arrangere en løpsfestival sammen
med NP og NAMK

Tiltaksplan for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2010 – 2013
Tiltak for 2010:
Etablere trekkhundprøvene
● 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 er å etablere 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.
● Aktivt oppfordre medlemmer til å delta
på løp, samarbeide med andre klubber
og forbund om løpsdeltakelse og informere om løp og løpsdeltakelse via
Huskybladet, hjemmesiden og NING.
Videreføring av premiering av beste
klubbmedlem med SH- spann i åpne
løp.
Styrke klubbarbeidet og effektivisere
driften av NSHK
● Styret har satt som mål at driften av
klubben skal effektiviseres slik at det
blir:
■ Mindre belastning på de enkelte
styremedlemmer
■ Mer attraktivt å påta seg verv i
klubben
■ Bedre gjennomføring av eksiste-
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rende aktiviteter
■ Bedre kapasitet til å sette i gang
nye aktiviteter
● Måten vi ønsker å gjøre dette på, er å:
■ Etablere et årshjul der alle aktiviteter med tilhørende gjøremål og
tidsfrister er listet opp på en oversiktlig måte, slik at det er enkelt for
alle som har verv å holde rede på
når man skal starte forberedelse til
samlinger og liknende.
■ Revidere instruksene til alle komiteene slik at disse stemmer overens med de aktivitetene som står i
årshjulet.
■ Dra inn ressurser blant medlemmene i spesielle prosjekter og
midlertidige komiteer der helt spesifikke oppgaver skal løses.
Eksempel er Arbeidsgruppen for
Chips og Registrering
Styrke samarbeidet med de andre
polare raseorganisasjonene som
Norsk Polarhundklubb (NP) og
Norsk Alaskan Malamute Klubb (NAMK)
● De tre klubbene har en del felles interesser, og bør derfor kunne samarbeide tettere om felles saker.
● Styret er i dialog med NP og NAMK om
et tettere samarbeid når det gjelder å
fremme interessen for løp med registrerte renrasede polarhunder (siberian
husky, samojedhund, grønlandshund
og alaskan malamute). Det er allerede
avviklet et møte mellom disse tre
klubbene og representant fra Inter-

national Federation of Sleddogs (IFSS)
for å forsøke å avklare hvordan uttaket
av de renrasede polarhundene skal
foretas.
● NSHK skal i samarbeid med NP og
NAMK forsøke å få på plass en barmarkskarusell høsten 2010 hvor medlemmer blir oppfordret til å delta på alle
vogn- og sykkelløp arrangert av de tre
klubbene. Sammenlagt seier (tre løp) i
de to klassene vil bli premiert. Styret
mener at barmarksløp ofte har en
mindre barriere å komme over for medlemmer som ikke har kjørt løp før.
Dette vil på sikt øke deltakelsen på
hverandres barmarksløp.
● NSHK skal i samarbeid med NP og
NAMK ta sikte på å gjennomføre en
løpsfestival på snø i 2013
Få til et samarbeid med Norges Hundekjørerforbund (NHF)
● NSHK kan ikke som rasehundklubb
være medlem av NHF. Men styret
mener at NSHK bør få til et samarbeid
med NHF – både når det gjeldet uttak
av renrasede polarhunder til VM og på
generell basis. I framtiden ser styret for
seg at NSHK i samarbeid med NP og
NAMK kan arrangere noen få terminfestede løp på barmark og snø med lav
terskel for deltakelse av våre medlemmer.
Gjennomføre en helseundersøkelse
basert på RAS-undersøkelsen gjennomført i Sverige
● NSHK bør i likhet med sin søsterorganisasjon i Sverige gjennomføre en
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spørreundersøkelse angående RAS –
rasespesifikke avlsstrategier. I Sveriges RAS-dokument står det at; hver
rase bør ha en rasespesifikk avlsstrategi som kan være en veiledning for
langsiktig avl som fører til mentalt,
funksjonelt og eksteriørt sunde hunder.
Den skal motvirke avl som leder til
syke, svake og/eller defekte hunder.
Styret mener at NSHK bør ta tak i
dette, og se for seg rasens utvikling
ikke bare i et kortsiktig perspektiv.
Dette er en stor og tidkrevende oppgave men styret mener at denne spørreundersøkelsen bør gjennomføres
allerede høsten 2010. Materialet som
fremkommer av denne undersøkelsen
bør bearbeides videre i 2011. Styret vil
i stor grad samarbeide med den
svenske siberian husky klubben om
utførelse og bearbeidelse av materialet.
Tiltak for 2011:
Evaluere og justere trekkhundprøven
● Videreføre arbeidet fra 2010
Gjennomføre en dommerkonferanse og
drive aktiv opplæring av utstillingsdommere
● Arbeidet med aktiv opplæring av
dommerne har ligget brakk siden mid-

ten av nittitallet! Dette synes styret at
det bør gjøres noe med. Styret ønsker
at det arrangeres en dommerkonferanse i november 2011.
● Det må nedsettes en arbeidsgruppe på
generalforsamlingen i 2010 (som kan
utvides) som kan jobbe med å arrangere denne dommerkonferansen. Styret anser denne jobben for stor for styret alene og en arbeidsgruppe bør
inneholde kompetente medlemmer
som kan gjøre en innsats for at konferansen blir best mulig. Dommerkompendium må utarbeides men vil i
størst mulig grad basere seg på det
nye svenske dommerkompendiumet.
Karsten Grønås har takket ja til å holde
foredrag på dommerkonferansen.
● NSHK må bli flinkere til å drive aktiv
opplysningsarbeid rettet inn mot
dommere. ABU-komiteen bør utarbeide gode rutiner for hvordan dette
skal gjøres.
Oppfølging av helseundersøkelsen
● Styret vil gjennom året bearbeide
materialet kommet inn fra spørreundersøkelsen høsten 2010 og fremlegge resultatet i Huskybladet og på
hjemmesiden ved utgangen av 2011.
Styrke og konsolidere samarbeidet med
NP, NAMK og NHF
● Styret vil jobbe videre med å konsoli-

Nye klubbeffekter:
Drikkeflasker med
NSHK-logo og gripetak, i flere farger
Kr 40,- pr stk

dere og videreutvikle samarbeidet med
NP, NAMK og NHF.
Tiltak for 2012 - Jubileumsåret:
Evaluere og justere trekkhundprøven
● Videreføre arbeidet fra 2010
Jubilumsarbeid
● Klubben fyller 40 år! I den sammenheng ønsker styret å gjennomføre en
rekke tilstelninger som jubileumsløp,
dobbeltutstilling med ønske om spesialdommere fra England og opptrykking
av jubileumseffekter.
Tiltak for 2013:
Evaluere og justere trekkhundprøven
● Videreføre arbeidet fra 2010
Arrangere en løpsfestival (sprint,
mellomdistanse og nordiske grener)
sammen med NP og NAMK
● Flere medlemmer i de respektive raseklubbene har ved flere anledninger
snakket om at det hadde vært moro å
fått til en løpsfestival for og med
registrerte polarhunder. En arbeidsgruppe bestående av representanter
fra de tre rasehundklubbene bør bli
nedfelt i løpet av 2010 slik at dette
arbeidet kan begynne tidlig.

Hettegenser i diverse farger,
leveres i størrelsene
S-M-L-XL-XXL, også i
barnestørrelser.
Kr 250,-

Alle jakker/T-skjorter/gensere leveres
med NSHK-logo på
forsiden og hundemotiv på ryggen.
Hettejakker med
glidelås i svart
eller marineblå,
leveres i størrelsene
S-M-L-XL-XXL, også
i barnestørrelser.
Kr 300,-

Klistremerke
ca 7x10 cm,
som på flasken

Musematte
med blåøyd
husky

Kr 20,- pr stk
Kr 80,Alle klubbeffekter bestilles
hos klubbens materialforvalter

Kopper/krus
med NSHK-logo
og hundespann
Kr 80,- pr stk
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