INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015
Søndag 24.5 fra 10.00-14.00, Frya leir
Dagsorden
1) Åpning av årsmøtet ved leder Line Løw
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styrets og komiteenes årsberetninger
5) Budsjett og regnskap med revisors beretning ved kasserer Irene Borgen
6) Saksliste
7) Valg
Møte- og stemmerett på årsmøte har:
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Sak 5) Budsjett og regnskap med revisors beretning

Til årsmøtet i NSHK 2015

REVISORBERETNING
Regnskapet viser et solid overskudd for regnskapsåret 2014.
Kr. 20.000 ble avsatt til helseundersøkelsen og beløpet skulle vært ført som utgift i
2014. Klubben har ikke mottatt faktura fra NKK, dermed er summen videreført til
2015.
Høstsamlingen gikk i pluss for første gang.
En del inntekter er høyere enn budsjettert, dermed ses det en differanse i regnskapet
mellom budsjett og resultat.
Konklusjonen er at klubbens økonomi er god.

Son, 23.04.2015

Kirsten Ribu
Revisor

Sak 6) SAKSLISTE

SAKER TIL NSHKS ÅRSMØTE SØNDAG 24.5.2015
SAK 1 KONTINGENTSATS
Forslagsstiller: Styret
Styret i NSHK foreslår at kontingentsatsene holdes på dagens nivå. Altså ingen endring fra 2013.
SAK 2 RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSKAP OG VERV - LOVENDRING
Forslagsstiller: Styret
Styret ønsker en presisering i lovene våre under Kap 2 Medlemskap og krav til dette. Vi foreslår en ny paragraf som
handler om medlemskap og valgbarhet til verv.
§2-6 Medlemskap og valgbarhet til styreverv.
For å være valgbar til styreverv kreves gyldig medlemskap eldre enn tre (3) mnd.
Å ha en slik klausul er vanlig i flere raseklubber og er også i henhold til hva Norsk Kennel Klub anbefaler. Lengden på
denne karantenen varierer fra klubb til klubb. Vi foreslår tre måneders karantene
SAK 3 EKSTRA BEVILGNING TIL PROFILERINGSARTIKLER
Forslagsstiller: Styret
Styret ønsker at årsmøtet bevilger kr. 20.000 ekstra til profilering. På generelt grunnlag trenger klubben en oppgradering av profileringsartikler. Planen er nye plakater (de gamle har vi hatt i 6 år), et par seil til, noen ekstra produkter til Europautstillingen og diverse småprodukter som klistremerker mm.
Det var ikke budsjettert at klubben skulle gå i overskudd 2014, men etter avsetninger til 2015 (kr 11.000 til dommerkonferanse og 20.000 til helseundersøkelse) har allikevel klubben et overskudd på ca. Kr. 45.000. På grunn av
klubbens gode økonomi håper vi å få gjennomslag for forslaget.
SAK 4 FORSLAG TIL NSHKS ÅRSMØTE 2015 OM Å ARRANGERE WSA EM 2017
Forslagsstiller: Line Løw
Jeg foreslår herved at årsmøtet vedtar at styret i NSHK skal søke om avholde WSA EM i 2017 med Hamar Trekkhundklubb som teknisk arrangør. Det forutsettes at Hamar trekkhundklubb vedtar dette på sitt årsmøte 7.mai 2015.
Det er NSHK som er medlem av WSA og som således må søke om å avholde et EM og skrive kontrakt med WSA.
Styret må også skrive kontrakt med Hamar Trekkhundklubb angående gjennomføring av arrangement og fordeling
av inntekter.
Det var ca. 200 startende på VM i 2015 og ca. 250 startende på EM i 2013. WSA har fast startkontingent på 90 EURO (2015) hvor 30 EURO går til WSA og 60 EURO går til arrangør.
På kostnadssiden må man beregne kostnader til dopingkontroll, to assistenter til å hjelpe til ved dopingkontroll,
overnatting for medlemmer av styret i WSA som er offisielle deltakere på arrangementet i tillegg til vanlige utgifter
ved større arrangement.
SAK 5 FORSLAG OM AT ÅRSMØTET LEGGES TIL RETT ETTER UTSTILLINGEN
Forslagsstiller: Trond Lereng
Dette fordi erfaring viser at folk gjerne vil fort hjem på søndag. Det kan jo også tenkes at noen flere vil vente med å
reise til etter årsmøte hvis det holdes lørdag ettermiddag/kveld.
Er klar over at det kan bli litt stritt for de som er involvert i utstillingen, men tror det vil være bra å ha bedre tid til
årsmøte.

SAK 6 LEGGE UT ALLE STYREMØTEREFERATER PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE
Forslagsstillere: Terje Frode Bakke og Trond Lereng
Styret i Norsk Siberian Husky klubb skal legge ut alle sine styremøtereferater på klubbens hjemmeside. Dette for å
bedre informasjonen og kommunikasjonen til klubbens medlemmer.
SAK 7 ENDRING AV TREKKHUNDPRØVENE
Forslagsstiller: Birgit Bordvik Alhaug
Jeg synes reglene for trekkhundmeritteringen ikke fungerer slik den er ment å gjøre.
Mitt eksempel er Femundløpet 400 km i 2014 der beste siberian spann bare oppnådde fullført, på en god plassering.
Mitt forslag er at om det er nok siberian spann så kan en lage en egen resultatliste ut i fra disse spannene. Om det ikke
er nok siberian spann i en klasse så må tidene justeres slik at det er mulig å oppnå en merittering på beste spann.
SAK 8 EGNE LØPSKLASSER FOR REGISTRERTE POLARE RASER, ALT. MERKET MED RNB/PB/C/SH
Forslagstillere: Trond Lereng, Kristin Heltberg Lereng, Terje Frode Bakke, Viggo Jørgensen, Tora Kleven
Bakgrunn for forslaget
Norsk Siberian Husky Klubbs lover har som formål «å fremme interessen for registrerte siberian huskyer som trekkhund, og på den måten bidra til at rasens trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import,
trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet».
Det er viktig for rasen at flest mulig hunder testes med tanke på rasens bruksegenskaper som sledehund. Det er
derfor viktig å motivere for dette. En objektiv test av hundens trekkegenskaper får man kun ved å delta på løp. Det
har i de siste årene vært en økende interesse blant norske Siberian huskyeiere å delta på løp både i Norge, Sverige
og internasjonalt. Ikke minst på de løpene hvor det er egne klasser for registrerte polarhunder slik at man konkurrerer på like vilkår. Det tyder på at egne klasser er en viktig motivasjonsfaktor for å stille på startstreken.
Se artikkel i Huskybladet nr. 1 / 15, som er vedlagt – vedlegg I
Forslag
For å fremme rasen siberian husky i både Norge og internasjonalt er det ønskelig at de registrerte polarhundene
synliggjøres i de norske, nasjonale og internasjonale trekkhundløpene på en bedre måte slik det gjøres ellers i Europa. Styret skal derfor gå i dialog med alle involverte og inkluderende forbund som Norges Hundekjørerforbund
(NHF), Norsk Kennel Klubb (NKK), International Federation of Sleddog Sport (IFSS), World Sleddog Association
(WSA) og aktuelle løpsarrangører for å tilkjennegi klubbens positive holdning til løp hvor de polare rasene deltar.
Dersom det er hensiktsmessig er det ønskelig at styret også inkluderer og samarbeider med de andre polarhundklubbene.
Styret skal aktivt og kontinuerlig jobbe for:
Egne klasser for registrerte polarhundraser
At det opprettholdes egne klasser i IFSS VM langdistanse, mellomdistanse og sprint.
At løpsarrangører merker deltagerlistene / resultatlistene med PB/NB/RNB/C og evt. SH på alle løp.

Sak 7) VALG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VERV I NSHK 2015
Leder
Nestleder

Jan Kolpus
Lina Stabbetorp

På valg for to år
På valg for ett år

Kasserer
Sekretær

Irene Borgen
Marianne Larsen

Ikke på valg
Ikke på valg

Administrasjon/media
Stine Oppegaard
Nyopprettet, og det kreves 2/3 flertall, som styremedlem
Redaksjonskomiteen
Redaktør

Sportskomiteen
Leder

Trond Lereng
Bård Bakås
Erik Solli Teigen
Mari Schjelderup Tømmerås
Linda Marie Monsen Vassdal
Lena Sparbo Vanvik
Alexandra Mink

På valg for to år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg for to år
På valg for to år

Kenneth Monsen
Atle Eikevik
Terje Dietrichson
Ivar Hordnes
Morten Farstad
Didrik Lantz

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg for to år
På valg for to år
På valg for to år

Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU-komiteen)
Leder
Tone Beate Hansen
Birgit Bordvik Alhaug
Hågen Bjørgum, Valpeformidler
Lina Stabbetorp
Rikke Bergendahl
Anita H. Engebakken
Ingrid Stigen Tomter
Mariann Pedersen Høidahl
Arrangementskomiteen
Leder

Revisor
Vara

På valg for to år

Kristin Ranem Rønsdal
Siv Nordal Hansen, Materialforvalter
Sigmund Alhaug
Gro Britt Skarseth
Mari Skår, Barn og ungdom
Camilla Kerler-Günther
Jon Bakke

Ikke på valg
Ikke på Valg
På valg for to år
På valg for to år
På valg for to år
På valg for to år
På valg for ett år
På valg for ett år

På valg for to år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg for to år
På valg for to år

Kirsten Ribu
Trond Hafel

Kunngjøring til Årsmøte
Jan Kolpus har gått ut av valgkomiteen etter å ha blitt innstilt som leder i NSHK.
Toril Wiik Johansen ble derved fullverdig medlem i komiteen.
Valgkomiteen, 1. mai 2015
Terje Frode Bakke, leder

Jo-Arne Brustugun

Toril Wiik Johansen

Vedlegg I
Sak 8: Artikkel i Huskybladet nr 1/2015
KLASSER ELLER IKKE KLASSER? Hva ønsker medlemmene?
Fra tid til annen diskuteres det om man skal ha egne klasser for de registrerte polarhundrasene eller ikke. Eventuelt om spannene skal være merket PB (Pure Breed), RNB (Registered Nordic Breed), C (Siberian Husky), eller SH
(Siberian Husky). Det er mange meninger om dette, og mange argumenter for og i mot. Dette er noe alle medlemmene av klubben bør sette seg inn i, og ta stilling til.
Norsk Siberian Husky Klubbs lover har som formål «å fremme interessen for registrerte siberian huskyer som trekkhund, og på den måten bidra til at rasens trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import,
trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet».
Det er viktig for rasen at flest mulig hunder testes med tanke på rasens bruksegenskaper som sledehund. Det er
derfor viktig å motivere for dette. En objektiv test av hundens trekkhundegenskaper får man kun ved å delta på løp.
Det har i de siste årene vært en økende interesse blant norske siberian husky eiere å delta på løp både i Norge, Sverige og internasjonalt. I vinter var det for eksempel flere norske spann som konkurrerte i WSA VM i Østerrike, hvor
det ble kåret en norsk verdensmester, Trond Hansen, i mellomdistanse. Interessen for å delta er særlig stor på de
løpene hvor det er egne klasser for registrerte polarhunder slik at man konkurrerer på like vilkår. Selv om vi som
kjører siberian spann også kan hevde oss godt i konkurranse med alaskans, så er det en kjensgjerning at vi ikke har
noen reell mulighet til å slå de aller beste alaskans. I konkurranse med hounds vil nok siberian husky komme sist.
Også innenfor langdistanse viser det seg å være stor interesse for å delta på løp hvor det er egne klasser. Det kunne
man se på både IFSS VM Femundløpet 2011, hvor det ble en norsk verdensmester, Cato Lunde på F 400, og nå på
årets IFSS VM FL 500 RNB med deltagelse fra både Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike og Spania. Eveline Koch, som
kjørte for Sverige, ble verdensmester med norske hunder, og bronsen gikk til Norge med Marte S. Jørgensen.
Dessverre var det en mangelfull, og rotete prosess i forkant av årets IFSS VM fra flere hold. Derfor var det kun et
norsk spann som fikk plass, og stilte til start. Imidlertid var det flere andre som også ville ha startet om det hadde
vært mulig.
I Sverige arrangeres det vært år mange sprint – og mellomdistanseløp med klasseinndeling, og deltakelsen er stor.
For eksempel på Vildmarksracet (2 x 60 km) er det egne klasser, og det er alltid mange norske kjørere som tar turen
over grensa. På langdistanseløpene Tobacco Trail og Amundsen Race merkes de renrasede spannene med PB / NB
(Pure Breed / Nordic Breed). Begge løpene gir også premie til beste renrasede spann. Noe som selvsagt motiverer
til ekstra innsats. Dette har bidratt til at det har vært en formidabel økning av siberian huskys på løp i Sverige.
Vi vet at noen av dagens langdistansekjørere er uenige i at man skal ha egne klasser, eventuelt merke spannene.
Men dette dreier seg ikke om den enkelte kjører, det handler om rasens fremtid som trekkhund. Det handler om
rasen, og ikke menneskene. Vi har alle med andre ord et kollektivt ansvar for å bevare rasen. Dette enten man har
en hund, mange hunder, kjører løp, eller ikke kjører løp. Dessuten kan man jo melde på i den klassen man vil. Er
man i mot egne klasser så står man jo fritt til å kjøre i klasse A / åpen klasse.
Det er helt vanlig i all annen idrett med klasseinndeling, så hvorfor ikke i sledehundsporten? Det hevdes fra motstandere at man er redd for å starte sist, at man ikke vil ha et «B – stempel», at man ikke vil særbehandles, at man
vil være «en av gutta», at det er likhetstanken som gjelder osv. Nå har det aldri skjedd at de registrerte polarhundene har måttet starte sist i langdistanseløp når det har vært klasseinndeling, eventuelt merking av spannene, så vi
ser ingen grunn til at det blir innført. De andre argumentene ser vi heller ikke kan være avgjørende sett i forhold til
hva som gavner rasen. Dessuten sammenligner vi oss uansett alltid tidsmessig med de andre spannene, og selvsagt
med hverandre. Og like; det kan vi aldri bli.
Det er for øvrig bare i Norge og Alaska som ikke har klasseinndeling. Ellers i sledehundsporten er det helt vanlig.
Dette tror vi også kan påvirke rekrutteringen. Voksne folk vil vel ta den plassen de får med et smil, men ungdom vil

vel ikke like og alltid komme langt ned på resultatlista?
Det er selvsagt mange fordeler ved å kjøre blandingshunder. Man slipper å forholde seg til lover og regler pålagt av
Norsk Kennel Klubb, man slipper å ta hensyn til rasestandarder, og det er et langt større utvalg av avlsdyr. Slik kan
man komponere sin egen «løpsmaskin» med kun dette for øye. Mens vi som har valgt en registrert rase har langt
flere hensyn å ta.
Det er også verdt å merke seg at selv de mest ihuga motstandere av egne klasser selv melder seg på, og kjører i
RNB klassen for i det hele tatt å få kjørt. Og i ettertid er de selvsagt stolte over medaljer i edelt metall. Dette i stedet
for å havne lenger ned på resultatlista slik at rasen vår fremstilles som en middelmådig trekkhund, noe den ikke er
såfremt det ligger et solid avlsmateriale i bunn, og den ellers gis tilstrekkelig med trening osv.
Tidligere var det kun tillatt å konkurrere med FCI - registrerte hunder. Dette ble imidlertid endret på midten av 80 –
tallet. Da ble det åpnet opp for uregistrerte blandingshunder, og de fleste hundekjørere gikk derfor over til den type sledehund.
Det ble vedtatt på årsmøte i fjor at NSHK, på vegne av de polare rasene i Norge, skulle gå inn som medlem i World
Sleddog Association (WSA). Dette er en organisasjon for kennelklubbregistrerte polarhundraser. NSHK betaler en
årlig avgift til WSA, og da kan norske kjørere delta på løp i regi av WSA, slik altså flere norske spann gjorde i år da de
konkurrerte i WSA VM i Østerrike.
International Federation of Sleddog Sport (IFSS) favner alle trekkhunder enten de er registrert eller ikke.
Norges Hundekjørerforbund (NHF) ligger under Norges Idrettsforbund, og NSHK kan ikke som rasehundklubb være
medlem av NHF. Vi er tilknyttet NKK. Men likevel må NSHK ved styret være en pådriver overfor NHF i saker som
vedgår oss. Derfor må styret ta kontakt med NHF for å fremme klubbens synspunkter.
Håper med dette at alle klubbens medlemmer engasjerer seg enten man har få eller mange hunder. Dette handler
som sagt om et kollektivt ansvar for å bevare rasen.

Trond Lereng, Kristin Heltberg Lereng, Tora Kleven, Viggo Jørgensen og Terje Frode Bakke.

