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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) Styret og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning ved kasserer Irene Borgen
6) Budsjett 2016
7) Saksliste
8) Valg
Saker må være sekretær Marianne Larsen i hende senest fredag 24. april 2015.
Sendes enten pr epost til toyalarsen@hotmail.com eller som vanlig post til:
Marianne Larsen
Austadveien 325
3748 Siljan
Forslag på kandidater til verv må være leder av valgkomiteen Frode Bakke i
hende senest fredag 24. april 2015.
Sendes på epost til frode@isslottet.com
Fullstendig saksliste og valgliste vil bli publisert på hjemmesiden og sendt ut med
vanlig post.
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
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ÅRSRAPPORT FRA STYRET 2014-15
Styremøter
Styret har hatt 3 styremøter i perioden.
Styremøter har kun blitt avholdt utenom samlinger denne perioden. En del
diskusjoner og avgjørelser har blitt
gjort på epost.
Samarbeid med Norsk Alaska Malamut Klubb (NAMK), Hamar
Trekkhundklubb (HTK) og Oslomarka Trekkhundklubb (OMTK)
Dette samarbeidet har fungert veldig
bra.
To løp har blitt gjennomført i løpet av
året, hvor lokallaget i Oslo og Akershus har stått for den praktiske gjennomføringen på vegne av NSHK.
Sykkel- og vognløpet på Mangen – det
såkalte Halloweenløpet sammen med
NAMK.
Moro og rekruttløpet Dørstokkmila (i
samarbeid med HTK).
Halloweenløpet ble avviklet for femte
gang med mange startende. God stemning og uhøytidelig ramme på løpet.
Oslomarka Trekkhundklubb er interessert i å være med på dette løpet i
fremtiden.
Dørstokkmila ble arrangert for fjerde
gang, med stadig flere deltakere. Dessverre måtte NAMK trekke seg fra
Dørstokkmila på grunn av uenighet i
sitt styre. Vi håper likevel at det gode
samarbeidet vil fortsette i fremtiden,
og at de vil komme tilbake som medarrangører. HTK stiller opp som vanlig med gratis løyper og kafeteriadrift.
Det har blitt tatt initiativ mellom Hamar trekkhundklubb og NSHK om å
lage en karusell for ferske og veteraner
med Hamar Hundekjørerfestival, Dørstokkmila og et klubbmesterskap arr
av Hamar. Dette arbeidet er helt i
startgropa, men kan være god rekruttering for sporten.
Samarbeid med Norsk Kennel Klub
(NKK)
NKK er en både og organisasjon å
jobbe med. Noen avdelinger er veldig
tungrodde mens andre fungerer meget
godt. Av de som fungerer godt er registreringsavdelingen og veterinærteamet. Organisasjonsavdelingen er ok men
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jobber noe sakte, muligens for lite
folk? Trekkhundprøvene er den delen
vi sliter mest med opp mot NKK. Det
er lenge siden vi ble lovet at vi skulle
få et system som gjorde at meriteringene ville komme opp når man så på
stamtavler i Dogweb. Meningen var jo
at dette kunne benyttes i avlsarbeid når
man lette etter f.eks gode hannhunder
eller valper etter meritterte foreldre.
Leder Line Løw har vært på avls- og
oppdretterkurs som også omhandler
mye om avlsstrategier i raseklubber.
Anita Engebakken, medlem av ABUkomiteen skulle også ha vært tilstede,
men måtte trekke seg. Line Løw og
leder av arrangementskomiteen, Stine
Oppegaard, skal på kommende dialogmøte med NKK.
NKKs medlemsblad, Hundesport,
hadde presentasjon av siberian husky i
det siste bladet i 2014, og rapport fra
vår Vintersamling i det første nummeret i 2015.
Samarbeid med World Sleddog Association (WSA)
Styret har etter årsmøtevedtak gjort de
nødvendige forberedelser for å sende
søknad om medlemskap til WSA. Søknaden ble sendt høsten 2014 og vi ble
tatt opp som prøvemedlem. Dette resulterte i at et norsk landslag for første
gang deltok på et WSA mesterskap.
WSAs generalforsamling bli avholdt i
Frauenwald, hvor også neste WSA VM
vil finne sted i 2016. NSHK er forpliktet til å stille med representanter på
dette møtet, og det er naturlig at det er
leder og sportskomiteens leder som
deltar på dette.
Dommerkonferanse
Styret arbeider i nært samarbeid med
ABU-komiteen og arrangementskomiteen om Dommerkonferansen 2015.
Informasjonsbrev har blitt sendt ut til
alle dommere som er autorisert på vår
rase. Det svenske kompendiet vil bli
sendt ut senere til alle dommere som
faglitteratur før konferansen. Foredragsholdere er Karsten Grønås og
Annika Uppstrøm.
Messer
Flere av styrets medlemmer har bistått
arrangementskomiteen på Dogs4All
2014, og skal bistå på Villmarksmessen

2015. Arrangementskomiteen gjør en
fantastisk jobb med å utvikle NSHKs
messestands. De har blitt veldig profesjonelle. De er godt besøkte (Dogs4All
over 18 000 besøkende og vant prisen
for Beste rasestand), og er god reklame
for rasen vår.
Atferd- og helseundersøkelsen og
oppdretterundersøkelsen
Atferd- og helseundersøkelsen har blitt
utviklet i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole. De har en rekke standardspørsmål som de spør alle raser,
samt at vi har fått kommet med noen
spesifikke for vår rase. Undersøkelsen
kunne vært bedre, og vi ser at vi burde
ha arbeidet mer med noen av spørsmålene. Men vi er i hvert fall i gang.
Norges Veterinærhøyskole vil bearbeide dataene når det har kommet iunn
nok data. Det er vårt ansvar å sørge
for at grunnlaget for bearbeidelse av
dataene blir best mulig. Det betyr at vi
alle må svare!
Vi håper å få publisert resultatene fra
Oppdretterundersøkelsen i neste Huskyblad.
Samlinger
Samlingene har vært avholdt etter planen, Vintersamling, Spesialutstilling,
Høstsamling med valpeutstilling og
Høstsamling på snø.
Lokallag
Klubben har i flere år hatt lokallag i
Oslo og Akershus og Hamar og Omegn. Lokallaget i Nord-Norge ble nedlagt, men det ble opprettet ett nytt
lokallag i Troms. I tillegg ble lokallaget
i Hordaland og Rogaland formalisert.
Lovmal
Styret sendte inn våre nye lover etter
den ekstraordinære generalforsamlingen i 2012. Den har blitt godkjent av
NKK uten kommentarer den
16.02.2015. Lovene er publisert på
klubbens nettsider.
Det har vært avholdt årsmøte, i tillegg
til et ekstraordinært årsmøte.
Skjelbreia, 05.04.2015
for styret
Line Løw, leder
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Å RS R A P P O RT F R A KO M I T E E R 2 0 1 4 - 1 5
Årsrapport fra Sportskomiteen

Under selve løpet var det flott vær.

Som vanlig ble vi svært godt ivaretatt
av vertskapet, og de satte særlig stor
pris på at vi klarte å avholde arrangementet til tross for vanskelige forhold.
Kenneth Monsen (leder)
Terje Dietrichson
Pga snømangel ble løypene endra til 45
km, 24 km og 8 km. Siste dagen ble 45
Atle Eikevik
Karl Martin Furre (ikke vært på samlinger) km endra til 24 km grunnet teknisk
Ivar Hordnes
vanskelig løype, dette ble avtalt i samråd med kjørerne. Lokal scooterfører
og Ivar Hordnes gjorde som vanlig
Sportskomiteens hovedoppgaver har
vært:
kjempeinnsats med løypenettet, som
var avgjørende for at det i det hele tatt
var gjennomførbart.
Arrangere slede- og snørekjøringsløp
på Vintersamlingen, dvs Huskyløpet
Deltakelse: 40 (39 i 2014) deltakere
(50 km), sprint (10km) og rekruttefordelt på 13 (15 i 2014) klasser
ringsløp (10 km)
Sportskomiteen har, siden siste årsmøte, bestått av:

Arrangere uformelt barmarksløp selvvalgte klasser på høstsamlingen
Bidratt til gjennomføringer av trekkhundtester
Sportskomiteen har ikke avholdt egne
møter, men har kommunisert via email, telefon og på samlingene.
Høstsamlinga på Sataslåtten, 4.
oktober 2014
Vi fortsatte å avholde høstsamlingen
på Sataslåtten i Hallingdal, som sist år.
Her er det en runde på 4,8 km som er
perfekt for løpsarrangering, ingen møteproblematikk, og ingen venting på
spann som skal komme tilbake etter å
ha snudd.
Det var god deltakelse med klasser for
vogn, sykkel, kickbike og løping, til
sammen 49 (41 i 2013) deltakere fordelt på 14 (15 i 2013) klasser.
Høstsamlinga ble avholdt med ny leder for sportskomiteen – Kenneth
Monsen. Dette ble ilddåpen, og den
største jobben er og blir å holde kontroll på løpsresultat/printe start/
resultatlister og diplomer. Med hjelp
av Johhny Blingsdalen gikk dette fint.
Vintersamling, Grimsbu, 20.-21.
februar 2015
Vintersamlingen ble også i 2015 lagt til
Grimsbu Turistsenter i Folldal. Denne
gangen ble det en utfordring å sikre
gode løyper, grunnet lite snø samt mye
snøsmelting i dagene rett før løpet.
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Valdres, 07.04.2015
For sportskomiteen
Kenneth Monsen
Årsrapport 2014 fra Avls-, bruks og
utstillingskomiteen
Komiteen har i styreåret bestått av:
Leder: Tone Beate Hansen
Valpeformidler Hågen Bjørgum
Anita H. Engebakken
Turid Aadalen Lindberg
Lina Stabbetorp
Rikke Bergendahl
Birgit B. Alhaug
Spesialutstilling 2014
Spesialutstillingen ble avholdt på Sataslåtten 24. mai 2014 med svenske
Anna Thörnlöv som dommer. 23 valper og 78 voksne hunder var påmeldt
utstillingen.
Valpeshow 2014
Komiteen arrangerte med hjelp fra
styremedlemmer Valpeshow på høstsamlinga 2014. Marianne Lund dømte.
14 valper var påmeldt valpeshowet.
Dommerkonferanse 2015
ABU arbeider sammen med styret mot dommerkonferanse for rasen i
2015. Vi fått positiv tilbakemelding fra
Karsten Grønås om at han kan delta
som hovedforedragsholder og at Annica Uppstrøm kan være innleder. Dommerkompendie fra Sverige vil bli benyttet denne gangen. Dommere som
er autoriserte for rasen er underrettet

om å holde av datoen.
Trekkhundchampionat
Lina Stabbetorp har hatt ansvaret for
at de hunder som det søkes om trekkhundchampionater for har de kvalifikasjoner som trengs sammen med ansvarlig i NKK. Rosetter deles ut under middagen på spesialutstillingen.
NTCH-hunder presenteres i Huskybladet på initiativ fra redaktøren av
Huskybladet.
Trekkhundprøver
Lina Stabbetorp har også hatt ansvar for
å sette opp terminlista for trekkhundprøver, ta i mot påmeldinger på
trekkundprøver og registrere resultatene.
Kontakt med NKK
Komiteen har tatt i mot henvendelser
fra NKK vedrørende rasen, oppdrett,
autorisering av dommere og annet.
Brukshundklasser på utstilling
Tone Beate Hansen har vært ansvarlig
for å sjekke resultater for de som melder hunder på i brukshundklasser, slik
at de har nødvendige kvalifikasjoner. I
2014 fikk rasen sine første BIR og
BIM brukshund.
Siberian husky på utstillinger, behandling av søknader om å få ha
med rasen på utstilling
Anita H. Engebakken har som tidligere besvart henvendelser fra hundeklubber om å ha med rasen på utstillinger. Vi har tidligere år fordelt etter
geografi og tidligere påmeldingstall,
samt tidligere dommerbruk.
Valpeformidling
Hågen Bjørgum tar i mot henvendelser
fra folk som er interessert i valp av
rasen vår. Parringer og kull legges ut
på hjemmesiden.
Spesialutstillingen 2015
Anita H. Engebakken og har også ansvaret for det meste av det administrative (dogweb) før årets spesialutstilling.
Ellers har alle i ABU komiteen ansvarsoppgaver i forbindelse med årets
spesialutstilling på Frya i mai.
Spesialutstilling 2015 EDS2015
Komiteen jobber sammen med styret
og arrangementskomiteen med å forberede en ekstra spesialutstilling i for-
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bindelse med European Dog Show
2015. Utstillingen blir på Lillestrøm i
begynnelsen av september (se invitasjon i Huskybladet). Dommer er Karsten Grønås. Det blir stor-cert for rasen på denne utstillinga. Europautstillingen erstatter også den årlige
Dogs4All messen. Klubben kommer
til å bygge opp en stor stand/leir utenfor en av inngangene med lavvo og
mange hundespann, istedenfor å ha
stand inne.
Harestua, 07.04.2015
for ABU-komiteen
Tone Beate Hansen
Årsrapport fra Redaksjonskomiteen
Redaksjonen fikk etter årsmøte i mai
2014 frafall av flere sentrale medlemmer og besto derfor en periode av kun
3 medlemmer: leder Anne-Katrine
Kroken, Jeger Bjørnson og Linda M.
Vassdal. Under ekstraordinært årsmøte
på høsten 2014 ble 3 nye medlemmer
valgt inn og komiteen var fulltallig og
har resten av året bestått av, i tillegg til
allerede nevnte: Bård Bakås, Mari
Schjelderup Tømmerås og Erik Solli
Teigen. En god spredning av redaksjonen geografisk: fra Svalbard i nord til
Akershus i sør.
Siden årsmøte i fjor har det vært utgitt
4 nummer av Huskybladet. 1 med Johanne Sundby som redaktør og resterende med undertegnede. Utgivelsene
har vært noe forsinket, men invitasjoner til faste samlinger og rapporter er
sendt til medlemmer i tide. Stine Oppegaard har redigert alle utgivelser.
Det er her hovedtyngden av arbeidet
med bladet ligger. Det har ikke latt seg
gjøre å skaffe andre til å hjelpe til med
redigering.
Utgivelsene har vært innholdsrike og
med variert stoff. Bladets størrelse har
ligget på mellom 60-84 sider. Peak
Print AS i Oslo trykker bladet. Hvert
nummer trykkes i mellom 500-600
eksemplarer og sendes alle medlemmer
i NSHK, samt delt ut på de ulike messene der NSHK har hatt stand.
Medlemmene i redaksjonen har fortrinnsvis kommunisert på mail eller via

PM på Facebook, men alle har ikke
profil der. Det har kommet inn mye
stoff til bladet, både fra medlemmer av
komiteen og ikke minst, andre medlemmer. Redaksjonen takker for alle
flotte bidrag til Huskybladet.
Næroset 07.04.2015
for Redaksjonen
Anne-Katrine Kroken
Årsrapport fra Arrangementskomiteen
Komiteen har bestått av følgende
medlemmer:
Stine Oppegaard (leder)
Siv Hansen (materialforvalter)
Sigmund Alhaug
Camilla Kerler-Günther
Jon Bakke
Kristin Ranem Rønsdal
Gro Britt Skarseth
Mari Skår
Klubbens faste aktiviteter
Arrangementskomiteen er mer eller
mindre involvert i alle klubbens samlinger og arrangementer. Vintersamlingen på Grimsbu og de to messene
klubben deltar på, Camp Villmark
(tidligere Villmarksmessen) (april) og
Dogs4All (november) krever en del
forberedelser på forhånd. På samlingene hjelper de av komitemedlemmene
som er tilstede til der det er behov for
det. På de to messene er vi så heldige
at mange av klubbens medlemmer
stiller opp og hjelper til, både på stand,
med hundekjøring, på raseparader og
valpeshow. Uten så mange medlemmer som stiller opp, hadde det ikke
vært mulig for klubben å være tilstede
på disse to messene.
Camp Villmark og Dogs4All
Norsk Siberian Husky Klubb har opparbeidet seg gode avtaler med Norges
Varemesse som er arrangøren av begge messene. Vi betaler lite for selve
standen, men må leie utstyr som disk,
teppe, strøm mm. På Dogs4All arrangerer vi hundekjøring for besøkende de
to dagene messen pågår. I 2014 vant
klubben prisen for beste rasestand.
Camp Villmark finner sted i løpet av
fire dager, og der deltar vi på raseparaden og oppfordrer medlemmer til å
stille opp på valpeshowet.

Mye av jobben består av å sørge for at
standene er bemannet med en god
kombinasjon av medlemmer som har
kunnskaper og erfaringer med mange
hunder og hundekjøring, til noen som
kan besvare spørsmål fra de som
”kun” har familiehunder, er nye siberian husky-eiere eller vurderer å skaffe
seg en siberian husky.
Vintersamlingen
På Vintersamlingen har vi ansvaret for
kiosksalg, loddsalg med gevinster og
ellers hjelper vi til der det måtte være
behov for det.
Komiteen har deltatt
En eller flere medlemmer av komiteen
har vært representert på alle klubbens
samlinger og messer.
Rapporter
Rapporter fra alle samlingene er å finne i tidligere utgaver av Huskybladet
og i den enkelte komites årsrapport.
Presse
Leder av arrangementskomiteen er
også utpekt til å være klubbens pressekontakt.
I forkant av samlinger blir det sendt ut
pressemeldinger om klubbens aktiviteter. Det har ført til noe lokal pressedekning. Det bør være mulig å få mer
pressedekning, men da må vi bli flinkere til å selge inn historier på forhånd.
Medlemmene oppfordres til å sende
oss tips om personer eller hendelser vi
kan gi videre til pressen eller settes på
trykk i Huskybladet.
Redigering av Huskybladet
Leder av arrangementskomiteen har
også fungert som redigerer av Huskybladet, uten at dette ligger som en
oppgave i Arrangementskomiteen.
Oslo, 08.04.2015
for Arrangementskomiteen
Stine Oppegaard, leder
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