
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 5/2017 

Sted: Sataslåtten Møtedato: 08.10.2017 
Referent: Anne Spangen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

STINE OPPEGAARD Leder SO Ja 
FRODE BAKKE Nestleder FB Ja 
ANNE SPANGEN Sekretær AS Ja 
SASKIA VAN ES Kasserer SVE Ja 
DIDRIK LANTZ leder sportskomiteen DL Ja 
CHARLOTTE ANDERSEN leder redaksjonskomiteen CA Nei 
CATHRINE VAKSDAL TOFT leder arrangementskomiteen CVT Ja 
CECILIE HUSEBØ-ISAKSEN leder ABU-komiteen CHI Ja 

 

Sak Tekst Ansvar Frist     

 Godkjenning av saksliste.  
Godkjent 

  

 Anke avvist trekkhundprøve Rune Dalby og Bente Andersen 
Tora Kleven kom med innlegg, diskusjon i styret. NKK svarer ikke 
på våre henvendelser om anken. Styret stemte over 2. 
alternativer. 

1. Styret opprettholder avvisningen av trekkhundprøvene 
fordi det er utfyllers ansvar å fylle ut korrekt skjema, og 
her er utfylt skjema ikke i henhold til reglementet. Vi 
henviser til svar til NKK av 21.09.17 

 
2 for, 3 mot, 2 blanke 
 

2. Styret anerkjenner den opprinnelige avvisningen, men i lys 
av en helhetsvurdering velger styret å godkjenne 
trekkhundprøvene. * 
 

3 for, 2 mot, 2 blanke 
 
* Vi forventer fortsatt svar fra NKK på våre spørsmål om hvem i 
NKK som har godkjent at anken sendes inn flere uker etter frist, og 
på hvilket grunnlag. 
 
Terje Frode Bakke ba om å få protokollert at han var imot å 
behandle saken i styret før den var ferdigbehandlet av NKK. 
 
Pr 27.11.2017 har vi til tross for flere purringer ikke mottatt noen 
begrunnelse for at NKK aksepterer mottak av anke fire uker etter 
fristen i henhold til deres eget regelverk. 

SO 31.10 



 Er det Oslo og Akershus lokallag som skal arrangere 
Dørstokkmila eller skal sportskomiteen i klubben arrangere? 
Stine fortalte opprinnelsen om Dørstokkmila som har vært 
arrangert av Oslo og Akershus Lokallag i samarbeid med NAMK 
lokallag men ble et klubbsarrangement i forbindelse med et mulig 
WSA prøve VM på Lillehammer. Diskusjon. Styret er enig i at det 
er lokallag som skal arrangere Dørstokkmila. Men moderklubben 
kan tre støttende til som ved alle andre lokallagsløp. 

SO 15.10 

 Prøver i Dogweb 
Jeg har et forslag når det gjelder registrering av prøver i Dogweb.  
I dag kommer det kun fram premie og snittfart. jeg synes det blir 
mer interessant om man får mer plassering og antall startende i 
tillegg. 
snittfart vil variere ut fra terreng og føre/vær. Plassering vil 
påvirke trekkhundprøver så klart, men er også interessant i seg 
selv. 
Tone B Hansen 
Styret bifaller forslaget 

SO ASAP 

 Møte med NKKs Dommerutdanningskomite 
Stine, Frode og Cecilie fra styret møter sammen med Tone om 
hun godtar det. 

SO ASAP 

 Klubbens aktiviteter fremover 
Dogs for all 14.11. Vi må finne noen til å kjøre hunder. 
Høstsamling på sne. Syningen, avstemming på FB, Er Per Øyvind 
Teige villig til å kjøre opp løyper? 
Vintersamling på Grimsbu. Per Harald Nymark foredrag 
Spesialen vår 2018. 
Høstsamling 2018 vedtar Sataslåtten 

 
SO 
DL 
 
SO/DL/CV
T 
CHI 
CVT 

 

 Gå gjennom styremøterederatet før møtes oppheves. 
Ok, sendes allikevel ut på mail for godkjennelse før det legges ut 
på hjemmesiden. 

AS ASAP 

 Gå gjennom referat fra forrige møte, sjekke om ting er gjort. ok  

 Gå gjennom saker som er godkjent på mail mellom møtene. 
Se egen liste nedenfor. 

Ok  

 Trekkhundprøveløp 
ABU har laget et forslag til liste over trekkhundprøveløp. Frist for 
innsendelse er 31.10.2017, Styret må godkjenne dette på mail. 

CHI/AS ASAP 

 
 

Saker godkjent via mail mellom styremøte nr 4) 26.07.2017og nr 5) 08.10.2017 
Mnd Tekst Godkjent 

mail 
Godkjent 
Styremøte 

jul.17 Styremøtereferat fra møtet 26.07.2017 godkjent FB, SVE, 
YD, CVT, 
DL 

ok 

aug.17 NSHK stiller med en person på møte med mattilsynet om 
tilsynsprosjekt 2018 hunder som bor ute 

SO,AS,YD, 
FB, CVT 

ok 

sep.17 Styret støtte opptil 5 personer med 500,- til kurs i 
valgkomitearbeid 14.10.2017 kl.10-16 

CVT, SO, 
AKS, SVE 

ok 



(kurset ble avlyst av NKK pga få påmeldte) 

sep.17 Innkjøp av tau og spleisesett til kurs på høstsamlingen 2017. SO, AS, 
CVT, YD, 
FB, SVE, 
DL 

ok 

 


