
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 5/2021 

Sted: Teams Møtedato: 18.08.2021 
Referent: Gro Britt Skarseth Neste møte:                   30.08.2021  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

SIGMUND ALHAUG Leder SA  JA 
GEIR RØNNING Nestleder GR NEI 
GRO BRITT SKARSETH Sekretær GBS JA 
IVAR HORDNES Kasserer IH JA 
LINE LØW leder sportskomitéen LL JA 
HÅVARD STORLI leder redaksjonskomitéen HS NEI 
ANITA ENGEBAKKEN-FJELL leder ABU-komitéen AEF JA 
VERONICA OLJINYK leder arrangementskomitéen VO JA 
GEIR BØYUM media/medlemsansvarlig GB JA 

 
 

Sak    

33/21 Spesialutstilling Åstjern, 25-26/9-21 
 
Det ble diskutert praktiske detaljer angående 
spesialutstillingen. 
Folk kan kontakte AEF hvis de har problemer med 
påmeldingen som er digital. 
Premieglassbeholdningen sjekkes og det suppleres 
eventuelt med nytt. Vi ønsker ikke å ettersende premier. 
Det blir for dyrt.  
Det vil koste 375 kr for ordinære klasser på utstillingen og 
250 kr for valper. Det har vært samme pris siden 2018. 
(ved digital påmelding) 
Begge utstillingsdagene ligger inne på NKK sin terminliste. 
 
 

  

34/21  Eventuelt: 

1)Ang. Høstsamlingen: 

Gjennomføring av høstsamlingen ble diskutert. Invitasjon 
vil bli sendt ut en av de nærmeste dagene. Det vil bli satt 
opp deltakerpremier på Huskysprinten. Det vil bli leid telt 
for premieutdeling og felles grilling på lørdag. 

Barn og hund avlyses da høstsamlingen og 
Spesialutstillingen blir arrangert med så kort mellomrom. 

            

 
 
 
 

 
 
 

 2)Trekkhundprøveregelverket   



Trekkhundprøveregelverket er til godkjenning hos NKK, og 
det har kommet signaler om at godkjenningsprosessen 
snart er ferdig behandlet.   

 

 3)WSA generalforsamling 

LL informerte: Det er ikke reservert møtelokale på hotellet 
som er booket til generalforsamlingen. LL undersøker med 
WSA om generalforsamlingen enten blir avlyst eller flyttet.  

 

4)Jubileumsnummer Huskybladet 

Johanne Sundby har tatt kontakt med tidligere ledere og 
medlemmer for å få inn stoff til jubileumsnummeret. 

Styret samler inn opplysninger om hunder som har 
oppnådd trekkhund- eller utstillingchampionat og sender 
dette inn til redaksjonen. AEF tar på seg å samle inn bilder 
og opplysninger (kort tekst) om utstillingchampionene fra 
de siste 10 år. LL og VO samler inn for 
trekkhundchampionene.  Det skal etterspørres 
opplysninger om hunder på hjemmesiden og på facebook.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


