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Innkalling til årsmøte 2022 i Norsk Siberian Husky Klubb  

 

Søndag 22. mai, kl 11.00 – 15.00  

Sted: Skotten seter, Ringebufjellet   https://www.skottenseter.no  

 

Dagsorden  

1) Åpning av årsmøtet, godkjenne stemmerett for medlemmer og fullmakter, 

samt gi observatører rett til å være til stede 

 

2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to 

representanter til å undertegne protokollen  

 

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

4) Styret og komiteenes årsberetninger for 2021 

 

5) Regnskap for 2021 med revisors beretning 

 

6) Saksliste 

 

Sak 6-1) Utnevnelse av æresmedlem 

          Sak 6-2) Trekkhundprøveansvarlig – eget verv i styret 
 

          Sak 6-3) Tilnærming til NKKs reviderte lovmal med tillegg om regler for  

                     digitale årsmøter                                               

           

          Sak 6-4) Endring av NSHKs lover, §3-2 Møte og stemmerett 

           

          Sak 6-5) Endring av NSHKs lover, §3-4 Årsmøtets oppgaver 

           

          Sak 6-6) Budsjettforslag 

https://www.skottenseter.no/
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           Sak 6-7) Innføre eksteriørkrav til deltagelse på trekkhundprøve, samt 

renraset klasse på løp under raseklubbenes kontroll (NSHK og NP) 

            

           Sak 6-8) Innføring i dokumentet Norsk Kennel Klubbs utstillingsregler 

 

           Sak 6-9) Endring i dokumentet NKK utstillingsregler. Certifikat til 

hund(er) med CK i brukshund(kk)klasse 

 

           Sak 6-10) Sak som angår endring FCI rase nomenklaturen som behøves 

vedtak i FCI General Komité 

 

7) Kontingent for 2023 

 

8) Budsjett for 2023 

 

9) Valg 

 

 

Møte- og stemmerett på årsmøtet har:  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett. For å 

ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med medlem 

forstås kun person med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer 

som har betalt kontingenten senest tre (3) måneder før møtedato.  

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt. Medlemmer med fullmakter (maks to per 

medlem) må fremvise disse senest søndag 22. mai 2022 klokken 10.00 i møtelokalet. Fullmaktsskjema 

ligger ved sakspapirene.  

 

Vedlegg: Fullmaktsskjema  

 

Vel møtt!  

Hilsen Styret 
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4) Årsberetninger 2021  
 

 

 

Styrets årsberetning 2021 

 
Styret har fra 01.01.21 – 30.05.21 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Sigmund Alhaug 

Nestleder: Geir Rønning 

Sekretær: ubesatt 

Kasserer: Ivar Hordnes 

Leder Sportskomiteen: Line Løw 

Leder Redaksjonskomiteen: Tone B Hansen 

Leder Arrangements komiteen: Veronika Olijnyk 

Leder ABU-komiteen: Anita H. Engebakken-Fjell 

Media/medlemsansvarlig: Margareth Berentzen 

 

Fra 30.05.21 – 31.12.21:  

Leder: Sigmund Alhaug 

Nestleder: Geir Rønning 

Sekretær: Gro Britt Skarseth    

Kasserer: Ivar Hordnes 

Leder Sportskomiteen: Line Løw 

Leder Redaksjonskomiteen: Håvard Storli    

Leder Arrangements komiteen: Veronika Olijnyk 

Leder ABU-komiteen: Anita H. Engebakken-Fjell 

Media/medlemsansvarlig: Geir Bøyum    

 

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 11 styremøter i 2021, og møtene har vært avholdt på Teams på grunn av Covid-19.  

Vi hadde for første gang i klubben vår et digitalt årsmøte på Teams, den 30. mai, som Line Løw og 

Ivar Hordnes dro i land på sikkert vis.  

Det har vært jobbet med dyrevelferden, og ny konkurranseforskrift trådte i kraft 1/7-2021. NSHK er 

nå pliktig til å ha en godkjent dyrevelferdskontrollør (DVK) på alle arrangementer, både samlinger og 

løp. Vi har per dags dato 4 personer som er godkjente DVK’er, og i tillegg er det flere som ønsker å ta 

kurset for å bli DVK i nærmeste fremtid. 

I november ble det sendt inn høringssvar på den nye hundeloven til Landbruks- og matdepartementet.  

Sist, men ikke minst, ble det nye trekkhundprøveregelverket for polare raser endelig godkjent høsten 

2021. Dette trådte i kraft 1/1-2022 og er gyldig til 31/12-2026.  

 
Messer 

På grunn av Covid-19 har det ikke vær arrangert noen messer i 2021 heller. 

 

Samlinger og løp 

Det var heller ikke så mye som skjedde i 2021 av samlinger og løp på grunn av Covid-19, men vi fikk 

arrangert Spesialutstilling på Åstjern i september og høstsamling på Sataslåtten i oktober.  
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Styret har hatt gode møter på Teams gjennom hele året. Dette er praktisk siden ikke alle bor i 

nærheten av hverandre. Bildet er tatt i april 2022.  

 

 

Utdrag fra NKK sin Klubb Admin. som viser at antall medlemmer pr. 16.04.2022 er 578: 

 
 

 

 

 

 

 

Hamar 3. april 2022 

Sigmund Alhaug 

Leder NSHK 
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Årsberetning fra Sportskomiteen 
 

 

Sportskomiteen har bestått av følgende medlemmer fra 01.01.21 – 30.05.21: 

Leder: Line Løw 

Medlemmer: Jo Arne Brustugen, Marte Rotefoss, Runar Golimo Simonsen, Atle Eikevik, Knut Helge 

Reiersgård, Bjørn-Inge Bekkavik (Ingvild Aalberg Jørgensen – ressursperson) 

 

 

Fra 30.05.21 – 31.12.21: 

Leder: Line Løw 

Medlemmer: Jo Arne Brustugen, Marte Rotefoss, Runar Golimo Simonsen, Atle Eikevik, Bjørn-Inge 

Bekkavik, Ingvild Aalberg Jørgensen 
 

Nytt trekkhundprøveregelverk godkjent! 

Det nye Trekkhundprøveregelverket ble godkjent av NKK høsten 2021. Arbeidet med å revidere 

regelverket ble startet våren 2019 med en workshop (deltakere fra Sportskomiteen, ABU-komiteen, 

styret og noen eksterne) i august samme år. Som leder av Sportskomiteen har jeg tatt et ekstra ansvar 

for revideringen av Trekkhundprøveregelverket og ledet dette arbeidet på vegne av NSHK. Videre 

samarbeid med Norsk Alaska Malamutt Klubb (NAMK) og Norsk Polarhundklubb (NP) om 

fellesbestemmelsene resulterte i felles innsendelse av disse, og de reviderte rasespesifikke 

trekkhundprøvene, høsten 2019. Planen var at det nye Trekkhundprøveregelverket skulle vært klart fra 

sesongen 2021. I mellomtiden kom korona, og deler av NKK ble permittert. Det har derfor tatt et 

ekstra år å få dette godkjent i NKK. Trekkhundprøveregelverket gjelder i første omgang i 5 år, altså ut 

2026. Grunnet den nye Konkurranseforskriften for hund og hest som trådte i kraft 01.07.2021, ser vi at 

vi må jobbe videre med fellesbestemmelsene i 2022. 

 

Lenke til Trekkhundprøveregelverket  

 

 
 

 

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser: «Formålet skal fremme god velferd og 

respekt for hester og hunder som trenes til og brukes i konkurranser. Forskriften skal bidra til at 

dyrene ikke utsettes for fare og for unødvendige belastninger» 

NSHK sendte inn høringssvar på denne forskriften i 2018 (ført i pennen av daværende nestleder Frode 

Bakke og undertegnede). Den trådte i kraft 01.07.2021 og stiller en rekke krav til løp og arrangementer 

med hund. Blant annet er vi pliktige til å ha Dyrevelferdkontrollører (DVK) til stede på våre løp. Det 

har tatt tid å få på plass kurs i utdanning av DVK’er, blant annet fra Norges Hundekjørerforbund, så vi 

hadde ingen DVK på Høstsamlingen. 

 

https://www.nkk.no/getfile.php/131964797-1639035737/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Trekkhundpr%C3%B8ver%20polare%20raser.pdf
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Lenke til forskriften 

 

 
 

 

Høstsamling 8-10 oktober 2021 Sataslåtten, Ål 

 
7 Mountains Husky er klare til start! 

 

Høstsamlingen ble et meget vellykket arrangement, selv etter tidspunktets gjeldende smittevernregler. 

Vi hadde god dialog med vertskapet på Sataslåtten i forkant, og vi hadde leid et større telt basert på 

erfaringene fra 2020. Sosial distanse og en-metersregel skulle håndheves. Det viste seg at vi dessverre 

hadde tatt for lite i, og at teltet ikke hadde plass til alle til fellesgrillingen på lørdag. Heldigvis hadde 

Bergensgjengen mulighet til å improvisere, så selv om det ikke er ønskelig med to ulike leire på 

lørdagskvelden, så måtte det til for å overholde smittevernreglene. Bjørn-Inge Bekkavik og Ingvild 

Jørgensen var tidtakere. Undertegnede var starter og løpsleder. Runar G Simonsen ordnet med 

påmeldinger/start og resultatlister. Løpet ble arrangert i samme runde som tidligere år. Løypa er 

omtrent 5 km med kupert løypeprofil, stigende i starten og litt utfor mot slutten. Ganske bra underlag 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647
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mesteparten av løypa, noe dårlig underlag et kort strekke. Nytt av året var miljøklassen – tre ivrige 

damer løp med hver sin pensjonisthund. Artig å se! Medlemmer fra styret og andre komiteer, samt 

flere frivillige, hjalp til med å være funksjonærer i startområdet, løypevakter og i sekretariatet. Tusen 

takk til alle bidrag! Uten dere intet arrangement ☺ 

 

 
Tidtakere Ingvild Jørgensen og Knut-Inge Bekkavik i aksjon og deltakerne i miljøklassen 

 

De fleste løpsresultater ligger ute på hjemmesiden vår 

Gi oss gjerne beskjed dersom løp mangler – det kan hende vi er litt på etterskudd. Det er ikke alltid vi 

klarer å holde full oversikt over SH-spann som deltar på de ulike løpene. Vi er avhengige av at dere 

som utøvere melder fra til oss, slik at vi er mest mulig oppdaterte. 

 

Langdistansekomiteen 

Det ble besluttet på årsmøtet at det skulle nedsettes en langdistansekomité som skal jobbe under 

Sportskomiteen. Blant annet skal et av hovedformålene være å arrangere et langdistanseløp på 

minimum 250 km. Det ble oppfordret i årsmøtereferatet å melde sin interesse til Sportskomiteen. Pr. 

desember 2021 hadde ingen meldt sin interesse, så jeg tok kontakt med flere av forslagstillerne, samt 

noen ekstra. 

Forespurt og takket ja: Kenneth Monsen, Johanne Sundby, Asbjørn Hundere 

Forespurt: Håvard Okstad (takket nei), Rigmor Rønning Myrvang (takket nei), Jeger Bjørnson (takket 

delvis nei). Forespurt i 2022: Andrine Bordvik Alhaug (takket ja) og Jens Fladerer (takket ja) 

 

Sportskomiteens representant i langdistansekomiteen: Sigmund Alhaug 

Jeg skal kalle inn til første møte i juni 2022 (etter medlemmer av komiteens eget ønske), og etter dette 

regner jeg med at komiteen vil være ganske selvgående. 

 

Vintersamlingen og Dørstokkmila ble dessverre avlyst grunnet korona. 

WSA generalforsamling og WSA VM 2021 ble også avlyst grunnet korona 

http://www.siberian-husky.net/resultater/lop/
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Sportskomiteens eminente listefører (påmeldinger/resultater/diplomer) Runar G. Simonsen i aksjon på 
høstsamlinga 2021 

 
 

På vegne av sportskomiteen 

Sportsfaglig leder 

Line Løw 

Epost: line.low@medisin.uio.no 

 

 

 

 

Årsberetning fra Redaksjonskomiteen 

 
Redaksjonskomiteen har for perioden 01.01.21 – 30.05.21 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Tone B Hansen  

Redaktør: Johanne Sundby 

Medlemmer: Gro Britt Skarseth, Nina Finstad, Toril Wiik Johansen 

Webmaster: Runar Golimo Simonsen 

 
 

 

mailto:line.low@medisin.uio.no
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Fra 30.05.21 – 31-12-21:  

Leder: Håvard Storli  

Redaktør: Johanne Sundby  

Medlemmer: Nina Finstad, Brit Berntsen Reinsli, Toril Wiik Johansen, Linn-Elise Mindt 

Webmaster: Runar Golimo Simonsen 

 

I 2021 ble det utgitt to Huskyblader. Oda Eikeland Meidel Ramsdal utformet første utgaven, og 

Håvard Storli utformet andre utgaven av bladet.  

 

Redaksjonskomiteen har hatt flere digitale møter i løpet av året og har løpende kontakt med hverandre. 

 

Huskybladet sendes ut til alle medlemmer i NSHK. For å lage et medlemsblad er vi avhengige av stoff 

fra klubbens medlemmer, og det kan i noen tilfeller være en utfordring. Vi håper at enda flere 

medlemmer vil stille opp med tekster og bilder, slik at NSHK også i fremtiden kan utgi vårt 
medlemsblad.  

 

Redaksjonskomiteen ønsker å takke alle som bidrar med stoff til bladet.  
 

På vegne av redaksjonskomiteen 

Håvard Storli, leder 

 

  
 

 

 

 

 

 

Årsberetning fra ABU-komiteen  

Fra 01.01.2021 – 29.05.2021 har komiteen har bestått av: 

Leder: Anita H. Engebakken-Fjell 

Medlemmer: Rikke Bergendahl, Birgit Alhaug, Lene Halvorsen, Margrete Lund Johansen, 

trekkhundprøveansvarlig, ubesatt fra mai 2021 

Hågen Bjørgum, valpeformidler 
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Fra 30.05.2021 – 31.12.2021 har komiteen bestått av:  

Leder: Anita H. Engebakken-Fjell  

Medlemmer: Birgit Alhaug, Rikke Bergendahl, Lena Sparbo Vanvik 

Trekkhundprøveansvarlig – ubesatt frem til starten av januar 2022 da Cecilie Isaksen steppet inn 

Hågen Bjørgum, valpeformidler 

 

Kontakt med NKK 

Komiteen har tatt imot og behandlet henvendelser fra NKK om trekkhundprøver og utstillinger. 

Trekkhundprøveansvarlig som steppet inn ved årsskiftet 2021-22 nevner store problemer med 

kommunikasjonen med NKK, og mye problemer etter at NKK oppdaterte sitt system for registrering 

av prøver seinhøsten 2021. Dermed blir resultater fra trekkhundprøver registrert noe seinere enn håpet, 

da noe annet har vært umulig. 

 

Utstillinger 

Høsten gjorde NKK om på hele systemet angående søking for avholding av utstillinger og 

godkjenning av disse. Det nye systemet er noe uoversiktlig og vil ta litt tid til å bli innkjørt i, da man 

må tenke litt nytt sammenlignet med tidligere. Henvendelser kan komme så seint som 3 måneder før 

utstillingen avholdes, og må besvares innen 14 dager. Det kan også søkes så mye som 3 år før 

utstillingen avholdes.  Det er derfor vanskelig å vite hvor mange søknader man får inn i løpet av et år, 

og hva man bør godkjenne og avvise.  Med tanke på de to foregående årenes mange avlysninger 

grunnet Koronapandemien, har ABU i samråd med styret valgt å være litt rause med utstillingene for 

2022.  

 

Spesialutstillingen 2021 

Spesialutstillingen 2021 ble avholdt 25. og 26. september 2021 som en dobbeltutstilling. Det ble søkt 

NKK om at begge dager ble tellende som stor-cert, siden NKK hadde åpnet for dette grunnet de 

mange avlyste NKK (stor-cert) utstillinger i forbindelse med pandemien. Dette fikk vi innvilget.  

Hovedspesialen, hvor vandrepremien ble utdelt, var lørdag 25. september med dommer Karsten 

Grønås. Det var påmeldt 7 valper, 64 i offisielle klasser og 3 oppdrett på lørdag.  

 

 
BIR lørdag: Snowstream’s Melitaea Athalia,  BIM lørdag: Arctic Song’s AV Vinni 
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Søndag var dommer Marianne Holmli. Denne dagen var det påmeldt 8 valper, 40 i offisielle klasser og 

2 oppdrett. 

 
BIM søndag: Snowstream’s Mustela Eversmannii, BIR søndag: Snowstreams Magnolia Lilliflora 

 

Alle fra ABU bidro under riggingen av utstillingen, og vi fikk også hjelp fra andre som var til stede 

både med rigging og rydding. Takk til alle som stilte opp.  

Ringsekretær meldte frafall rett før utstillingen, og da ingen ble funnet som erstatter på lørdag, ble det 

til at ABU-leder (som er autorisert ringsekretær) steppet inn for de offisielle klassene, mens Wenche 

Ulleberg-Bøhmer var ringsekretær for valpene (hun er også autorisert ringsekretær).  Det var og frafall 

i arrangementskomiteen som skulle ordnet med fordeling av rom, salg av bruks og vafler etc. Lena 

Sparbo Vanvik påtok seg en del av disse oppgavene. Likevel ble det litt kaotisk fra arrangørsiden på 

grunn av frafallet.  Dette håper vi å unngå i fremtiden, blant annet med å ha flere som sier seg villige 

til å stille opp på forhånd.  

 

Valpeshow 2021 

Valpeshowet er stort sett samtidig med høstsamlingen, men da avstanden mellom de to 

arrangementene i 2021 ble så kort, grunnet flytting av spesialutstillingen pga koronapandemien, valgte 

vi å ikke kjøre et valpeshow dette året. I 2022 håper vi å få et normalår. 

 

Norsk Utstillingschampion 

I 2021 ble følgende hunder norsk utstillingschampion:  

Aslakksgårdens Varga Vinnare (svenskeid) 

 

Ingen norskeide hunder oppnådde norsk utstillingschampionat i 2021.  

 

Valpeformidling 

Hågen Bjørgum tar imot henvendelser om kull og valper. Det er en økning i pågangen fra mulige 

valpekjøpere. Det er også mange som tar kontakt angående hundehold, trening og foring. 

Paringer og valpeskjema legges ut på hjemmesiden. Det inviteres også til kennelbesøk for dem som 

bor i området. 
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Dommerkonferanse 

Det var planlagt en ny dommerkonferanse i september 2020, men denne ble utsatt til 2021 pga Covid-

19, og deretter videre utsatt til høsten 2022. Hvorvidt den blir gjennomført kommer an på om våre 

tiltenkte foredragsholdere fortsatt er tilgjengelige.   

 

Trekkhundchampionat 

I 2021 ble følgende hunder N TCH:  

Lokiboden’s Milk 

Trapline Explorer Velbe 

Trapline Youth of the Nation Lizzy 

Ulveheia’s Crash 

 

Trekkhundprøver 

Alle trekkhundprøver i 2021 ble avlyst, hovedsakelig pga koronapandemien. Et par ble avlyst på grunn 

av andre problemer med å få gjennomført løpene. 

 

Høsten 2021 gjorde NKK om på hele utstillings- og prøvesytemet, noe som gjør at prøver skal søkes 

om og resultatene registreres på en helt ny måte.  Resten av historien hører til årsrapporten 2022. 

 

På vegne av ABU-komiteen 

Anita Engebakken Fjell, leder  

 

 

 
 

Årsberetning fra Arrangementskomiteen 

 
Komiteen har for perioden 01.01.21 – 30-05.21 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Veronika Olijnyk 

Medlemmer: Marcus L. Smestad, Gitte Alhaug, Ine Marie Pedersen 

 

Fra 30.05.21 – 31.12.21: 

Leder: Veronika Olijnyk 

Medlemmer: Marcus L. Smestad, Ine Marie Pedersen, Gitte Alhaug, Kaya Slettemark, Håvard Okstad 

 

Året 2021 har også denne gangen bydd på utfordringer og avlysninger på grunn av Covid-19.  

Vintersamlingen ble avlyst, likeså Camp Villmark og Dogs4All. Dette er messer hvor klubben 

vanligvis er til stede og har stand.  

 

Vi fikk gjennomført spesialutstillingen på Åstjern og høstsamlingen på Sataslåtten.  

 

Veronika, leder i komiteen, var dessverre syk på spesialutstillingen og kunne ikke være til stede lørdag 

og søndag. Hun var oppom Åstjern en liten tur på fredagen for å organisere hvem som skulle bo hvor, 

hvor folk kunne campe og å starte opp grillene. De fra komiteen som var der og jobbet gjorde en bra 

jobb, har jeg fått vite.  

 

Høstsamlingen på Sataslåtten ble en vellykket samling. Klubben spanderte kanelboller og kaffe på de 

som var der. Lørdagen var det løp, og om kvelden felles grilling og hygge i teltet som dessverre ble litt 

for lite, da oppmøtet var veldig bra.  

 

På vegne av Arrangementskomiteen 

Veronika Olijnyk, leder 
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Resultatliste Høstsamlingen 2021 

 

 

 
 

 

 

NSHK høstsamling 2021
sluttresultat

# bib navn start tid inn løpstid +diff snitt

4,8 km vogn max 12-spann RNB1 Senior

1 1 Tone B. Hansen 10:00 10:13:02 0:13:02 22,1

2 2 Marcus Langberg Smestad 10:01:45 10:15:14 0:13:29 +0:27 21,4

3 3 Jens Fladerer 10:04 10:19:30 0:15:30 +2:28 18,6

4,8 km vogn 8-spann RNB1 Senior

1 5 Anne Spangen 10:08 10:22:42 0:14:42 19,6

2 4 Werner Eilertsen 10:06 10:22:35 0:16:35 +1:53 17,4

4,8 km vogn 6-spann RNB1 Senior

1 7 Johnny Blingsdalen 10:12 10:25:34 0:13:34 21,2

2 8 Veronika Olijnyk 10:14 10:27:50 0:13:50 +0:16 20,8

3 6 Turid Aandalen Lindberg 10:10 10:26:37 0:16:37 +3:03 17,3

4,8 km vogn 4-spann RNB1 Senior

1 9 Saskia van Es 10:16 10:27:36 0:11:36 24,8

2 10 Geir Johansen 10:18 10:29:52 0:11:52 +0:16 24,3

4,8 km sykkel 1 hund RNB1 Senior

1 12 Robin Jørgensen Bates 10:21 10:32:37 0:11:37 24,8

2 11 Martin Angelvik 10:20 10:32:41 0:12:41 +1:04 22,7

4,8 km sparkesykkel 2-spann RNB1 Senior

1 14 Veronica Strand 10:23 10:32:36 0:09:36 30,0

2 13 Stein Inge Rønning 10:22 10:34:28 0:12:28 +2:52 23,1

3 115 Elisa Kroeze 10:24 10:39:21 0:15:21 +5:45 18,8

4 16 Tim Kroeze 10:25 10:40:42 0:15:42 +6:06 18,3

4,8 km sparkesykkel 1 hund RNB1 Senior

1 17 Anette Reiakvam 10:26 10:39:19 0:13:19 21,6

2 km snøreløping 1 hund RNB1 Senior

1 26 Marcus Langberg Smestad 11:08 11:14:52 0:06:52 17,5

2 21 Robin Jørgensen Bates 11:03 11:10:58 0:07:58 +1:06 15,1

3 23 Håvard Storli 11:05 11:13:28 0:08:28 +1:36 14,2

4 25 Stein Inge Rønning 11:07 11:15:50 0:08:50 +1:58 13,6

5 18 Jennifer Fiennes 11:00 11:09:38 0:09:38 +2:46 12,5

6 20 Mariska Maria Johanna Kroeze-Pieterse 11:02 11:12:26 0:10:26 +3:34 11,5

7 24 Bente Sofie Alhaug 11:06 11:16:38 0:10:38 +3:46 11,3

8 22 Elisa Kroeze 11:04 11:15:55 0:11:55 +5:03 10,1

9 19 Stine Ohrvik 11:01 11:13:10 0:12:10 +5:18 9,9

NSHK – 09.10.2021
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NSHK høstsamling 2021
sluttresultat

# bib navn start tid inn løpstid +diff snitt

2 km snøreløping 1 hund rekrutt RNB1 Junior

1 27 Live Kroeze 11:09 11:17:56 0:08:56 13,4

2 30 Mats Osa 11:12 11:22:37 0:10:37 +1:41 11,3

3 29 Sofie Osa 11:11 11:22:00 0:11:00 +2:04 10,9

4 28 Vilde Osa 11:10 11:22:37 0:12:37 +3:41 9,5

bib navn start tid inn løpstid snitt

2 km snøreløping miljøklasse

31 Tora Kleven 11:20 11:38:57 0:18:57 6,3

32 Turid Aandalen Lindberg 11:20 11:42:32 0:22:32 5,3

33 Vigdis Eriksen 11:20 11:38:14 0:18:14 6,6
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5) Regnskap for 2021 med revisors beretning 

 

 

3200 NSHK effekter

3211 Annonser

3220 Medlemskontingent

3223 Høstsamling

3225 Spesialutstilling

3230 Trekkhundprøver

3445 Grasrotandel

4390 Beholdningsendring, vidersalg

6553 Programvare, årlig vedlikehold

6821 Huskybladet

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.

6861 Samlinger

7220 Støtte til lokallag

7360 Messer

7370 WSA

7500 Forsikringspremier

7770 Bank og kortgebyrer

8051 Renteinntekt bankinnskudd

8070 Annen finansinntekt

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Periode Akkumulert

 

Driftsinntekter

3 300,00 3 300,00

450,00 450,00

195 700,00 195 700,00

1 650,00 1 650,00

11 475,00 11 475,00

100,00 100,00

20 642,30 20 642,30

233 317,30 233 317,30

Driftskostnader

-3 300,00 -3 300,00

-3 034,00 -3 034,00

-48 275,45 -48 275,45

-15 935,80 -15 935,80

-40 158,07 -40 158,07

-9 182,50 -9 182,50

-3 825,00 -3 825,00

-7 860,33 -7 860,33

-4 335,00 -4 335,00

-720,25 -720,25

-136 626,40 -136 626,40

Driftsresultat 96 690,90 96 690,90

Finansielle poster

612,27 612,27

402,00 402,00

1 014,27 1 014,27

Ordinært resultat før skatt 97 705,17 97 705,17

Ordinært resultat 97 705,17 97 705,17

Årsresultat 97 705,17 97 705,17

Resultatrapport
NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB (NSHK) 

898611752

Utskrevet av Ivar Hordnes 23.04.2022 19:07:55 Visma eAccounting

Side 1 av 1
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Konto Inntekter Budsjett Resultat Noter

3200 Effekter 3 000 3 300

3211 Annonser 5 000 450 1

3220 Kontingenter 160 000 195 700

3221 Vintersamling 20 000 0 2

3222 Dørstokkmila 6 000 0 2

3223 Høstsamling 6 000 1 650

3225 Spesialen 50 000 11 475 3

3230 Trekkhundprøver 2 000 100

3445 Grasrotandel 20 000 20 642

3900 Andre driftsinntekter 1 000 0

8051 Renter 2 000 612

8070 Utbytte fra Gjensidige 0 402

SUM INNTEKTER 275 000 234 332

Konto Kostnader Budsjett Resultat Noter

4390 Beholdningsendring, varelager 0 3 300

6550 Driftsmaterialer 3 000 0

6553 Programvare, årlig vedlikehold 0 3 034

6580 Effekter 10 000 0

6585 Premier 20 000 0

6821 Huskybladet 65 000 48 275 4

6860 Møter/Kurs/Seminar 70 000 15 936

6861 Samlinger 57 000 40 158

7220 Støtte til lokallag 20 000 9 183

7230 Støtte til WSA deltakelse 30 000 0

7231 Støtte til LD løpskjøring 0 0

7290 Trekkhundprøver 2 000 0

7360 Messer 30 000 3 825

7370 WSA 40 000 7 860

7500 Forsikringer 0 4 335

7770 Nettbank 1 500 720

SUM KOSTNADER 348 500 136 626 5

-73 500 97 705

Noter:

1) Krav til kennellene ble ikke sendt ut

2) Kansellert pga Covid-19

3) Mangler oppgjør fra NKK, kr. 27349

4) Kun 2 utgivelser

5) Reduserte kostnader pga Covid-19

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

2021Norsk Siberian Husky Klubb
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1460 Innkjøpte varer for videresalg

1900 Kontanter

1904 Avsetning til helseundersøkelse i 2015

1920 Driftskonto

1921 Plasseringskonto

2050 Annen egenkapital

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Omløpsmidler

5 251,56 -3 300,00 1 951,56

3 705,00 0,00 3 705,00

-20 000,00 20 000,00 0,00

174 803,50 100 392,90 275 196,40

386 644,23 612,27 387 256,50

550 404,29 117 705,17 668 109,46

 

SUM EIENDELER 550 404,29 117 705,17 668 109,46

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

-550 404,29 -20 000,00 -570 404,29

 

Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 -97 705,17 -97 705,17

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -550 404,29 -117 705,17 -668 109,46

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -550 404,29 -117 705,17 -668 109,46

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB (NSHK) 

898611752

Utskrevet av Ivar Hordnes 23.04.2022 19:08:04 Visma eAccounting

Side 1 av 1
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Norsk Siberian Husky Klubb 

Revisjonsberetning NSHK’s regnskap for 2021 

Jeg har gjennomgått NSHK’s regnskap for 2021 og funnet det i orden. 

Regnskapet er oversiktlig og detaljert, og gir et godt bilde av økonomien til klubben. 

Jeg har ingen merknader til regnskapet, og anbefaler at årsmøtet fastsetter dette som 

NSHK’s regnskap for 2021. 

 

Svatsum, 25.04.2022                                         Trond Hafel 
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6) Saksliste 
 

Sak 6-1: Utnevnelse av æresmedlem 
 

Forslagsstiller: Styret med unntak av Line Løw 

Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE. 

Forslag:  

Line Løw utnevnes til æresmedlem av NSHK. 

 

Begrunnelse:  

Line Løw har siden tidlig på 2000-tallet har bidratt svært mye til utvikling av klubben 

gjennom sitt arbeid som sekretær og leder av klubben, samt flere perioder som leder av 

Sportskomiteen. Gjennom Line sitt arbeid har klubbens daglige virke blitt systematisert ved å 

etablere gode rutiner og strategier for klubben, planer for samlinger, arbeidsinstrukser, tettere 

samarbeid mot NKK og de andre polarhundklubbene, samt at klubben har blitt mer 

transparent gjennom bedre referater og protokoller fra styre- og årsmøter. I tillegg har Line 

drevet frem viktige aktiviteter med tanke på utvikling og avl av rasen, som f.eks. 

helseundersøkelsen og Trekkhundprøvene. Line har ikke bare vært fremsynt, men har også 

hatt evnen til å se tilbake og lære av historien, og er uten tvil den lederen som de siste 20 

årene har klart å samle klubben på tvers av forskjellige meninger og interesser. I tillegg har 

Line vist at hun er en dyktig sledehundkjører med gode resultater i WSA mesterskap, Alpen 

Trail, Norway Trail, og ikke minst på vår egen Huskysamling. Dette har bl.a. resultert i at 

Line har mottatt en rekke Trekkhundchampionater. 

 

 

Sak 6-2: Trekkhundprøveansvarlig – eget verv i styret 

 

Forslagsstiller: Styret 

Krever kvalifisert flertall: 2/3 av stemmene, blanke stemmer teller. 

 

Trekkhundprøvene har over tid blitt et av de viktigste verktøy NSHK har for å sikre 

bruksegenskaper og funksjon for den arbeidende Siberian husky. Styret i NSHK ønsker at 

vervet som Trekkhundprøveansvarlig trekkes ut av ABU-komiteen og blir et eget verv i 

styret. Ansvaret som medfølger oppgaven, og viktigheten av oppgaven, tilsier at dette vervet 

burde være en selvstendig funksjon, og den ansvarlige for trekkhundprøvene bør derfor sitte i 

styret. Trekkhundprøveansvarlig kan ved behov oppnevne 1-2 personer som kan avlaste og 

hjelpe Trekkhundprøveansvarlig med registrering av prøveresultater. Disse personene skal 

godkjennes av styret. 

Tillegg: 

I § 3-4 i NSHK sine lover står følgende: I ABU-komiteen kan det være inntil 7 medlemmer 

pluss leder.  

 

Hvis forslag 6-2 om å trekke trekkhundprøveansvarlig ut av ABU blir godkjent av årsmøtet, 

spørres det årsmøtet om styret i samarbeid med valgkomitéen kan konstituere ett (1) ekstra 

medlem i ABU frem til neste årsmøte hvor dette medlemmet vil være på valg.  

(Erfaringene fra bl.a. spesialutstillingen i 2021, med til dels manglende bemanning, har vist 

at det er behov for leder pluss 7 medlemmer i ABU.) 
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Sak 6-3: Tilnærming til NKKs reviderte lovmal med tillegg om regler for 

digitale årsmøter   

 
Forslagsstiller: Styret      

Krever kvalifisert flertall: 2/3 av stemmene, blanke stemmer teller. 

 

Forslag: 

NSHK godkjenner regler for digitale årsmøter som ble lagt til i NKK sin lovmal etter RS-

møtet i 2021. 

 

Ny lovtekst, med tillegg uthevet i blått: 

 

§3-1 Høyeste myndighet 

Siste avsnitt er lagt til og lyder som følger: 

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som 

sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og 

stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en 

betryggende metode for å autentisere avsenderen. Forøvrig gjelder retningslinjer for 

avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre. 

 

§3-2 Møte og stemmerett 

Første avsnitt har fått et tillegg, etter siste komma, og lyder som følger: 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes [og har vært 

medlem i minst 12 uker] har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet 

avholdes fysisk, eller helt eller delvis digitalt. 

 

§3-3 Innkalling 

Listen over informasjon som skal følge innkallingen er utvidet med ett punkt som lyder som 

følger: 

Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at 

møtet skal avholdes digitalt. 

 

Begrunnelse: 

Alle klubber er pålagt å følge NKK sin lovmal. Når denne nå blir oppdatert med tillegg, må 

NSHK derfor også ta disse tilleggene inn i sine lover. NSHK kan gjøre 

tilpasninger/justeringer, men disse må da i en ny runde godkjennes av NKK.  

 

 

Sak 6-4: Endring av NSHKs lover, §3-2 Møte og stemmerett 

 
Forslagsstiller: Styret 

Krever kvalifisert flertall: 2/3 av stemmene, blanke stemmer teller. 

 

Forslag:  

Følgende tekst legges til i nest siste avsnitt i §3-2 Møte og stemmerett: Fullmakter er IKKE 

tillatt dersom årsmøtet avholdes helt eller delvis digitalt. 

 

Ny lovtekst blir da som følger, med tillegg uthevet i blått: 
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Medlemmer har mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Maksimalt antall 

fullmakter pr fremmøtt medlem er to fullmakter pr medlem. Fullmakter er IKKE tillatt dersom 

årsmøtet avholdes helt eller delvis digitalt. 

 

Begrunnelse: 

Fullmakter er et tilbud til medlemmer som ikke har råd eller mulighet til å reise over 

lengre distanser for å delta på årsmøtet. Digitale møter gir nå også disse mulighet til å delta 

direkte på årsmøtet. 

Forslaget forutsetter at tilnærming til NKK sin lovmal under sak 6-3 blir vedtatt.  

 

 

Sak 6-5: Endring av NSHKs lover, §3-4 Årsmøtets oppgaver 

 
Forslagsstiller: Styret 

Krever kvalifisert flertall: 2/3 av stemmene, blanke stemmer teller. 

 

Forslag:  

NSHK tillater benkeforslag ved personvalg som et unntak fra hovedregelen. Tredje siste 

avsnitt i paragrafen endres som følger: 

 

Gammel lovtekst: 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak 

når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset 

til to kandidater.)[1] 

Fotnote: 
[1] Klubber må velge om de ønsker unntak i henhold til bestemmelsen 

 

Ny lovtekst, med endringer uthevet i blått: 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det har på årsmøtet i 2022 blitt vedtatt at det kan 

gjøres unntak fra hovedregelen dersom det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater 

eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to (2) kandidater. Begrunnelse for unntak skal 

protokollføres og forankres i spesielle behov for kontinuitet i klubbens drift. 

 

Begrunnelse: 

Dette avsnittet i paragrafen ble benyttet under årsmøtet i 2021, men den gang med en rekke 

innsigelser fra medlemmer som mente at avsnittet ble feiltolket, kanskje spesielt på bakgrunn 

av fotnoten som er overført fra NKKs lovmal til NSHKs lover. Ifølge en artikkel som er 

publisert på NKK sine hjemmesider (se nedenfor), skal tekst i parentes, samt fotnote, brukes 

som veiledning for klubbene, og ikke kopieres til klubbens lovtekst.  

 

Se https://www.nkk.no/aktuelt/den-nye-lovmalen-article110900-991.html. Følgende tekst er 

klippet inn fra denne artikkelen: 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7557403941651744508__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7557403941651744508__ftnref1
https://www.nkk.no/aktuelt/den-nye-lovmalen-article110900-991.html
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Utdrag fra gjeldende revisjon av NKK sin lovmal: 

 

 
 

Sak 6-6: Budsjettforslag 

 
Forslagsstiller: Valgkomiteen v/ Jeger Bjørnson 

Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE. 

 

Forslagstiller ønsker at det avsettes 20.000 NOK i neste års budsjett til reisetilskudd for 

bidragsytere i komiteer, eller til andre nøkkelpersoner, som har ekstra lang reisevei til 
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klubbens arrangementer. Dette vil kunne bidra til økt engasjement og deltakelse av frivillige i 

klubben, og det vil gjøre det lettere for medlemmer i hele landet å påta seg verv i klubben. 

Forslagsstiller ber styret løse hvordan et slik tilskudd skal løses i praksis og hvilke 

reguleringer som skal være gjeldende for et slikt tilskudd.   

 

 

Sak 6-7: Innføre eksteriørkrav til deltagelse på trekkhundprøve, samt i 

renraset klasse på løp under raseklubbenes kontroll (NSHK og NP) 

 
Forslagsstiller: Lena Vanvik 

Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE. 

 

Krav til hund for deltagelse på trekkhundprøver er at hunden har 

oppnådd minst Good på utstilling før den stiller på trekkhundprøve, 

eller i klasse for reinrasede hunder, dersom klassen 

bestemmes/kontrolleres av NKK tilknyttet raseklubb. 

Alternativt til Good fra utstilling kan hunden måles før start av en 

godkjent person opplært i å ta høydemål av hunder. Kravet til høyde 

kan avvike med + 1 cm uten at hunden får startnekt. 

 

Begrunnelse: 

Da vi har trekkhundprøver som nesten utelukkende måles i fart på de 

deltagende hunder, ønsker vi et eksteriørkrav for å sikre at rasen 

ikke blir avlet alt for stor, eller uten polare trekk, i jakten på fart 

for å oppnå trekkchampionat, eller for å prestere så godt som mulig 

mot ikke-registrerte og ikke-polare hundetyper. 

 

Enkelte hunder i vår rase er altfor høye i forhold til standardens 

krav, og noen mangler også polare trekk, eller på andre måter faller 

utenfor det som er rasetypisk. Et raseforvalteransvar som NSHK har, 

innebærer at de hunder som oppnår gode premieringer på trekkhundprøver 

også bør være innenfor standard når det gjelder størrelse, polare 

karakteristika og andre eksteriøre detaljer. Dette kravet er oppfylt 

med en Good fra utstilling. 

 

Siden ikke alle vil ha mulighet til å stille ut sine hunder av ulike 

årsaker, kan kravet også innfris ved at hunden blir målt før løpet 

starter. På denne måten kan man i det minste sortere ut de som er over 

størrelse og utenfor standard. Det gis tillatelse til +1 

cm på høydekravet, siden målingen vil foretas utendørs.  Måling skal 

foretas av en person som er opplært i høydemåling av hunder, og med 

en målestav som er allment godkjent for relativt nøyaktig måling av 

høyde hos hunder. 
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Sak 6-8: Innføring i dokumentet Norsk Kennel Klubbs utstillingsregler 

 
Forslagstillere: Eveline Koch og Karsten Grønås 
Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE.  

 

Forslagstillerne ber NSHKs årsmøte om å 

foreslå til NKK v/NKKs sunnhetsutvalg og standardkomité at NSHK ønsker følgende 

innføring i Norsk Kennel Klubbs utstillingsregler, kapittel 11. Generelle regler for kvalitets- 

og konkurranseklasser, 

side 13 under §11.18 Spesielle forhold og side 14 under § 11.20 Finalekonkurranser:  

Siberian Husky har ikke anledning til å delta i gruppefinalene. Rasen skal kun bedømmes på 

rase nivå. 

 

Siberian husky skal kun kvalitetsbedømmes og konkurrere på rasenivå på terminfestede 

utstillinger.  

Den har ikke anledning til å delta i finalekonkurranser for Best i Gruppen (BIG) og Best in 

Show (BIS). 

 

Bakgrunn til forslag: 

I september 2021 har FCI General Komité avvist å godkjenne siberian husky som arbeidende 

rase. Argumentasjon fra FCI General Komité: 

«Show typen er mye representert og det er store forskjeller mellom typene. (show vs work)».  

 

Begrunnelse: 

Gjennom å få mindre fokus på konkurranse på utstillinger vil vi oppnå at forskjellen mellom 

typene (show vs work) minskes. Rasen siberian husky ble til pga. sitt bruksområde som 

sledehund (og konkurranse i løpskjøring) ikke pga. konkurranse i utstillinger. Utstillinger er 

til for å få en bedømmelse av hunden opp mot rasebeskrivelsen, og det bør være primærfokus. 

Vi håper med dette forslag at forskjellen mellom typene blir mindre, fordi fokus på 

konkurranse på utstilling tones ned, og siberian husky blir mindre attraktiv som kun en 

utstillingshund. 

Det gir også tydelig signal til utstillingsarrangør og allround-dommere at rasen skal 

bedømmes av rasespesialister og ikke av allround-dommere. 

 

Vi håper at NSHK vil fremme dette forslaget til NKKs særkomité, og om det skulle behøves, 

til NKKs Hovedstyre, eventuelt NKKs Representantskapsmøte. 

 

 

Sak 6-9: Endring i dokumentet NKK utstillingsregler. Certifikat til 

hund(er) med CK i brukshund(kk)klasse 

 

Forslagstillere: Eveline Koch og Karsten Grønås 

Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE. 

 
Forslagstillerne ber NSHK årsmøte å: 

foreslå til NKK v/NKK sunnhetsutvalg og standardkomité at NKK åpner opp for tildeling av 

flere certifikat enn kun til beste hannhund og beste tispe. Hunder av rasene med tilleggskrav 

som stilles i brukshundklasse, og som får tildelt champion kvalitet (CK), bør automatisk får 

tildelt certifikat. (Om raseklubbene så ønsker) 
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Konsekvens: 

Flere hunder per utstilling kan få certifikat. Dermed vil flere hunder kunne oppnå norsk 

utstillingschampionat (under forutsetning at de har oppnådd tilleggskrav), og det blir mindre 

fokus på konkurranse-elementet på utstillinger.  

 

Hensikt med utstillingene er en bedømmelse opp mot rasestandarden. De er primært til for å 

få en kvalitetsbedømmelse av den enkelte hund. En hund som holder eksellent kvalitet overfor 

rasestandarden, og har oppnådd brukskrav, bør få certifikat uavhengig av plassering og hvor 

mange hunder som stilles i klassen, eller deltar på utstillingen.  

 

Utstillingschampionat skal være oppnåelig for de hunder som har vist seg å være gode hunder 

på sitt bruksområde og holder eksellent kvalitet overfor rasebeskrivelsen.  I standardens første 

avsnitt står det at siberian husky er en arbeidende rase. Vi vil at flere hunder som har meritter 

fra trekkhundprøvene kan få certifikat på utstilling og oppnå utstillingschampionat. 

 

Forslaget kan trekkes fra årsmøtet på forhånd om styret anser at det ikke blir vedtatt av NKK, 

fordi et lignende forslag ble stilt av Norsk Elghund forbund i 2016 og avvist av NKK med 

bakgrunn i NKKs lover og delegasjonsprinsipper. 

Men forslagstillerne oppfordrer NSHK å se på konkrete tiltak for å minske kløften mellom 

showtype og brukstype generelt og spesifikt på utstillinger. 

 

Forslag til redigering i NKKs utstillingsregler i rødt 

11. Generelle regler for kvalitets- og konkurranseklasser 

§11.13 Beste Hannhundklasse – BHK / Beste Tispeklasse – BTK  

Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK. 

Konkurransebedømmelse – 4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. 

Certifikat (cert) deles ut i BHK/BTK til (de) beste hund(er) som ikke er norsk 

utstillingschampion (herunder hunder som fyller kravene, men ennå ikke har fått godkjent sitt 

championat). Hunder tildelt CK fra brukshund(konkurranse)klasse får tildelt certifikat 

uavhengig plassering i BHK/BTK klassene. 

Reservecert tildeles den nest beste ikkechampion etter de samme kriterier. Kun de to beste 

hundene som ikke er norske champions kan konkurrere om cert/res.cert. Om disse to er 

fullcertet deles ikke cert/reserve cert ut.  

Reserve cert. deles kun ut til hunder fra annen klasse enn brukshund(konkurranse)klasse. 

Hundene behøver ikke være plassert i BHK/BTK. Med «fullcertet» menes hund som ikke kan 

nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. 

 

12. Premie definisjoner 

12.8 Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)  

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn, og så 

uvesentlige feil, at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-

cert, til hunden bak cert-vinneren(e), som vil telle som cert dersom cert-vinneren(e) er 

fullcertet (se pkt. 11.13), eller skulle bli diskvalifisert. Også reserve-certvinneren må 

tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, dersom det er påkrevd for 

rasen. 

 

Vi håper at NSHK vil fremme dette forslaget til NKKs særkomité, og om det skulle behøves, 

til NKK Hovedstyre og/eller NKK Representantskapsmøte 
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Sak 6-10: Sak som angår endring FCI rase nomenklaturen som behøver 

vedtak i FCI General Komité 

 

Forslagstillere: Eveline Koch og Karsten Grønås 

Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE. 

 

Forslagstillerne ber NSHKs årsmøte om å 

foreslå for NKK Standard komité at NKK skal foreslå endring av FCI rase nomenklaturen til 

FCI Standard Komité samt FCI General Komité: 

Å endre opprinnelsesland for siberian husky fra USA til Nordøst-Russland, Siberia. 

Å anerkjenne USA som rasens utviklingsland og la Norge være rasens beskytter (inntil videre 

pga at Russland sanksjoneres).  

 

Begrunnelse: 

Å jobbe videre for rasen siberian husky i FCI blir lettere om et FCI-medlemsland får ansvar 

for rasen. Pga at rasens opprinnelsesland USA ikke er medlem i FCI, er det FCI General 

Komité som bestemmer i særskilte saker som ellers er opprinnelseslandets ansvar. Det har vist 

seg å være vanskelig, pga at FCI General Komité har medlemmer fra ulike land som ikke har 

noen interesse av sib.husky som brukshund, men hvor rasen er en av de mest populære 

utstillingsraser, f.eks. i Sør-Amerika, Afrikanske og Asiatiske samt tropiske land. 

  

FCI har sitt eget rase-inndelings-system og egne standarder, og er uavhengig av USA. 

Siberian husky tilhører seksjon 1: Nordiske Sledehunder i FCIs nomenklaturen. 

 

Det var en nordmann som hadde en viktig rolle i rasens historie i USA. Norge er et veiledende 

land for rasens bruksområde som sledehund. 

(Nordisk Kennel Union er beskytter for en annen russisk rase; samojed (som ble mest utviklet 

i non-FCI land UK), Danmark er beskytter for grønlandshund). 

 

Forslag: 

Country of origin of the breed Northeastern Russia, Siberia 

Country of development of the breed Alaska, New England, United States of America 

Country of patronage of the breed Norway 
 

http://www.fci.be/en/nomenclature/5-Spitz-and-primitive-types-270.html#270 
 

 

 

7) Medlemskontingent for 2023 
 
Forslagsstiller: Styret 

Forslaget krever alminnelig flertall: 50% + 1 stemme, blanke stemmer teller IKKE. 

 

Styret foreslår at NSHKs klubbkontingent forblir på samme nivå som i 2021-22; kr 350.  

(+ grunnkontingenten til NKK på kr 294, totalt kr 644 for ett vanlig medlemskap i NSHK.) 

Husstandsmedlemmer vil fortsatt kun koste kr 50.  

http://www.fci.be/en/nomenclature/5-Spitz-and-primitive-types-270.html#270
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8) Budsjett for 2023 

 

2023

Konto Inntekter Budsjett Resultat Budsjett Budsjett

3200 Effekter 3 000 3 300 3 000 3 000

3211 Annonser 5 000 450 5 000 5 000

3220 Kontingenter 160 000 195 700 170 000 190 000

3221 Vintersamling 20 000 0 20 000 15 000

3222 Dørstokkmila 6 000 0 6 000 6 000

3223 Høstsamling 6 000 1 650 6 000 6 000

3225 Spesialen 50 000 11 475 50 000 40 000

3230 Trekkhundprøver 2 000 100 2 000 2 000

3445 Grasrotandel 20 000 20 642 20 000 20 000

3900 Andre driftsinntekter 1 000 0 0 0

8051 Renter 2 000 612 2 000 2 000

8070 Utbytte fra Gjensidige 0 402

SUM INNTEKTER 275 000 234 332 284 000 289 000

Konto Kostnader Budsjett Resultat Budsjett Budsjett

4390 Beholdningsendring, varelager 0 3 300 3 000

6550 Driftsmaterialer 3 000 0 3 000 3 000

6553 Programvare, årlig vedlikehold 0 3 034 3 000 3 000

6580 Effekter 10 000 0 10 000 5 000

6585 Premier 20 000 0 20 000 5 000

6821 Huskybladet 65 000 48 275 60 000 60 000

6860 Møter/Kurs/Seminar 70 000 15 936 50 000 20 000

6861 Samlinger 57 000 40 158 150 000 50 000

7220 Støtte til lokallag 20 000 9 183 20 000 20 000

7230 Støtte til WSA deltakelse 30 000 0 50 000 50 000

7231 Støtte til LD løpskjøring 0 0 50 000 50 000

7290 Trekkhundprøver 2 000 0 2 000 2 000

7360 Messer 30 000 3 825 10 000 10 000

7370 WSA 40 000 7 860 30 000 30 000

7500 Forsikringer 0 4 335 5 000 5 000

7770 Nettbank 1 500 720 1 000 1 000

SUM KOSTNADER 348 500 136 626 464 000 314 000

-73 500 97 705 -180 000 -25 000ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

20222021Norsk Siberian Husky Klubb
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9) Valg 
 

 

Innstilling fra valgkomiteen 2022-23 
 

 

 

Styret  

 

Leder: Sigmund Alhaug – Ikke på valg 

Nestleder: Geir Rønning– gjenvalg 2 år. 

Sekretær: Gro Britt Skarseth – Ikke på valg 

Kasserer: Ivar Hordnes – gjenvalg 2 år 

Adm/media: Geir Bøyum- Ikke på valg 

 

 

Redaksjonskomiteen  

 

Leder: Håvard Storli – Ikke på valg. 

Redaktør: Linn-Elise Mindt- ny 2 år  

Medlem: Johanne Sundby – gjenvalg 2 år  

Medlem: Wiebke Höfers – ny 2 år 

Medlem: Brit Berntsen Reinsli- ikke på valg 

Medlem: Toril Wiik Johansen – gjenvalg 2 år 

 

Webmaster: Runar Golimo Simonsen. 

 

 

Sportskomiteen  

 

Leder: Line Løw – Ikke på valg 

Medlem: Jo Arne Brustugun – ikke på valg 

Medlem: Marte K. Rotefoss – Ikke på valg 

Medlem: Jonny Blingsdalen- ny 2 år 

Medlem: Runar Golimo Simonsen- ikke på valg 

Medlem: Atle Eikevik – gjenvalg 2 år 

Medlem: Bjørn-Inge Bekkavik – gjenvalg 2 år 

Medlem: Ingvild Aalberg Jørgensen – ikke på valg  
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ABU komiteen   

 

Leder: Marcus L Smestad – Ny 2 år  

Medlem: Birgit Alhaug – Gjenvalg 2 år 

Medlem: Rikke Bergendahl – Ikke på valg 

Medlem: Saskia Van Es – ny 2 år  

Medlem: Lena Sparbo Vanvik – Ikke på valg. 

Medlem: Håvard Okstad – ny 2 år   

Trekkhundprøveansvarlig: Cecilie Isaksen 

Vara (valpeformidler): Hågen Bjørgum – gjenvalg 2 år 

 

 

Arrangementskomiteen  

 

Leder: Veronika Olijnyk – Ikke på valg 

Medlem: Christian Platou- ny 2 år 

Medlem: Gitte Alhaug– gjenvalg 2 år  

Medlem: Margareth Berentzen- ny 2 år 

Medlem: Ine Marie Pedersen – gjenvalg 2 år 

Medlem: Kaya Slettemark- ikke på valg 

 

 

Valgkomiteen 

  

Leder: Jeger Bjørnson – Ikke på valg 

Medlem: Asbjørn Hundere – gjenvalg 2 år  

Medlem: Wenche Ulleberg-Bøhmer - ny 2 år  

Vara: Terje Frode Bakke – gjenvalg 1 år  

 

 

 

 

 

 

 

Takk for fremmøtet og vel hjem! 
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FULLMAKT VED NSHKs ÅRSMØTE 2022  

 

_________________________________________  

__________________ (navn og medlemsnummer)  

har med dette fullmakt til å stemme på mine vegne på NSHKs årsmøte 

2022.  

Fullmakter må fremvises senest søndag 22.mai 2022 klokken 10.00 i 

møtelokalet.  

 

________________ (dato)  

 

_________________________________________ (navn)  

_________________________________________ (navn i blokkbokstaver)  

__________________ (medlemsnummer)  

 


