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Norsk Siberian Husky Klubb 

    

Saksliste  

 

 

Formål:  Styremøte NSHK  Referat nr.:  1/2016  

Sted:  Hos Tone Beate Hansen  Møtedato:  20.01.2016  

Referent:  Marianne Larsen        

Navn  Rolle  Kode   Tilstede  

Jan Kolpus  leder  JK   NEI  

Lina Stabbetorp  fungerende leder  LS   X  

Irene Borgen  kasserer  IB   X  

Marianne Larsen  sekretær  ML   Via Skype  

Stine Oppegaard  Media/medlemsansvarlig  SO   X   

Trond Lereng  leder redaksjonskomitéen  TL   X   

Kenneth Monsen  leder sportskomitéen  KM   x   

Tone Beate Hansen  leder ABU-komitéen  TBH   X   

Kristin Ranem Rønsdal  leder arrangementskomitéen  KRR   X   

Sak  Tekst     Ansvar  Frist  

1/16 Godkjenning av møtereferat 3/2015  

Føre på ansvar og frist i referatet. Løpsmeriteringene for 2015 er ferdig men ikke 
publisert. Lina og Johnny følger opp trekkhundprøvene, publiserer på våre sider og 
tar det med NKK. Anita må sende inn listen over godkjente utstillinger 2017 senest 
28/1 så styret får godkjent den innen 1. februar. Revidering av regelverk og 
trekkhund prøver. 

 

KM 

TL 

LS 

TBH 

 

2/16 Klubbens arrangementer  

Dørstokkmila, om dette for all fremtid er et klubbløp i regi av NSHK eller lokallag 
(tenker etter WSA-EM). NSHK står for Dørstokkmila også til neste år, men det må 
være flere som stiller opp tidligere fra alle tre klubbene. På sikt er dette et 
arrangement som bør over på lokallagplan igjen. 

  

3/16  Dommerkonferanse 2015 og 2016  

Protokoll. Kommer til godkjenning av styret og skal da sendes til alle dommerne og 
til NKK. 

Vedta ny dommerkonferanse, og bestemme tidspunkt og område: 

VEDTAK: Holdes i 2018. Sende ut takk m/protokollen og samtidig sjekke med 

dommerne når på året det passer best, april eller september. Må også begynne å 
tenke på foredragsholder. 

  

TL 

 

 

LS/SO 

 Ila 
uke 4 

4/16 

Spesialutstillingen 

VEDTAK: Norsk Siberian Husky Klubb vil i fremtiden prioritere dommere som har 

deltatt på klubbens dommer konferanse i klubbens regi.     

5/16 

Brukskrav for NUCH 

Styret foreslår egen sak til årsmøtet, forslag diskuteres på neste styremøte. 
TL, LS, TBH 

 

6/16 WSA EM 2017 

Brev til WSA med våre krav for å arrangere WSA EM 2017. Styret støtter innholdet i 
brevet som Johnny har skrevet. Det oversettes av SO og KM. 

Regelverk, vaksinasjon, oppdatering mm  

“7.5.3.3 All dogs brought to the race area shall be vaccinated against Rabies, 
Distemper, Hepatitis, Leptospirosis, Parvovirus and Kennel cough. Certificates must 
be presented upon....” 

WSA har i regelverket sitt at alle hunder skal være vaksinert mot en del sykdommer 
som norske hunder som konkurrerer i Norge ikke trenger å være vaksinert mot 
(Rabies og leptospirose). Vil regelverket deres si at norske hunder som skal gå 

 

KM 

 



 

2 
Norsk Siberian Husky Klubb 

mesterskap i Norge må vaksineres mot rabies og leptospirose? Er det slik at norske 
hunder som skal delta på løp i Tyskland er nødt til å være vaksinert mot 
leptispirose? 

Kenneth skriver brev med informasjon til alle deltakerne som er uttatt til 2016. Den 
enkelte deltakerne er selv ansvarlig for å følge reglene i forhold til vaksiner. 

7/16  Camp Villmark 2016 – Dogs4All  

Ble vedtatt at vi har stand inne på Camp Villmark mars/april og sjekker mulighetene 
for å ha stand ute på Dogs4All som er på høsten  

SO  

8/16  RAS, Oppdretterundersøkelse og Helseundersøkelse 

Anita H. Engebakken og Monika Sundseth blir bedt om å bidra med 
diverse statistikker. Stine, Trond og Tone utarbeider klubbens RAS. 

Seminar på NKK den 22. februar hvor Anita deltar. RAS skal være 
ferdig til midten av august. 1. mai er siste frist for besvaring av 
helseundersøkelsen. SO publiserer datoen på nettsider mm. 

SO 

TBH 

TL 

 

9/16 Innkalling til Årsmøte 

Skal i Huskybladet som skal ut rett etter vintersamlingen. Det samme må 
invitasjonen til spesialen 

LS 

TBH/AE 

 

10/16  Rapporter fra styre og komiteer 

Må skrives av lederne i komiteene, frist rett etter vintersamlingen 

Alle  

11/16  Godkjenne NSHKs delegater til WSA i Frauenwald 

VEDTATT: Svein Dufseth MD, Trond Hansen MD, Gro Teslo Sprint, Atle Eikevik 

Sprint, Andrine Alhaug Sprint  

   

12/16  Tildele WSA-støtte fra sponsor  

VEDTATT: Egen komite, som i fjor (Kenneth, Stine, Marianne og Tora) 

  

13/16 Uttaksløp for WSA 2017 

VEDTAK: Vintersamlingen og Hamar hundekjørerfestival. 

  

14/16 Premiering av beste Nordic Breed 

VEDTAK: Finnmark, Femund begge distanser, Hamar md sprint, Troms Quest md. 

Min 3 startende i hver klasse i md og sprint. Deles ut på årsmøtet. Kenneth snakker 
med Bent-Joachim i lokallag Nord-Norge. 

  

15/16 Eventuelt  

Tone skriver brev til NKK vdr deres valg av dommere på NKKs utstillinger.  

NSHK bør også oppfordre alle som arrangerer utstillinger for vår rase om å bruke 
dommerne som har deltatt på klubbens dommerkonferanse(r). 

Yvonne Dåbakk forespørres om foredrag fredag kl 19.00 på Vintersamlingen. Irene 
kontakter henne. 

Tone og Trond skriver til NKK ang oppretting av teksten i Rasestandaren. 

Valpeformidlingsskjema. Det må gjøres noen endringer i skjema, og 
Valpeformidleren må sjekke at opplysningene er korrekte. 

K2 betaling.1250 kr på Femund. Får beskjed ift Finnmarks løpet på fredag. Ca 
samme sum.  

 

 


