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NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 
SIGMUND ALHAUG Leder SA  JA 
GEIR RØNNING Nestleder GR JA 
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 Tekst   

56/21 Oppfølging av vedtak fra styremøte 11/10 og 25/10  
 
Langdistansekomite:  
LL er i gang med å spørre aktuelle kandidater om å bli med i 
komiteen. 
 
Jubileum:  
Styret har vedtatt opplegget for jubileet i grove trekk. 
Informasjon til medlemmene kommer så fort alt er klart.  
 
Høringssvar til den nye hundeloven (frist 26/11):  
Det kom en del innspill på styremøtet i dag. GR sender også 
GBS innspill på e-post. GBS lager et utkast til høringssvar 
som sendes alle i styret for godkjenning før det blir sendt 
inn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57/21 Debriefing spesialutstillingen 

Det har kommet noen tilbakemeldinger på at utstillingen 
var mangelfullt planlagt. Leder av arrangementskomiteen 
ble syk og forhindret i siste liten.  AEF og Lena Sparbo 
Vanvik (LSV) i ABU ble derfor alene om mange av 
oppgavene på Åstjern. IH og SA hjalp til så godt de kunne. Et 
alternativ hadde vært å avlyse utstillingen, men det hadde 
ikke vært særlig greit. 

Det er for få mennesker i ABU. Det mangler for eksempel 
trekkhundprøveansvarlig. I tillegg jobber valpeformidler kun 
som valpeformidler, og ett medlem er kun rådgiver (er 
ønsket i ABU på grunn av sin erfaring). Dette vil da si at det 
bare er tre reelle medlemmer igjen til å drifte en stor 

  



utstilling. LSV skulle være utstillingsleder, men fikk mange 
flere oppgaver på kort varsel. Bl.a. mat til ringpersonell, 
fordele hytter etc. AEF måtte steppe inn som ringsekretær 
på kort varsel fordi ringsekretæren ble syk rett før 
utstillingen. Det var umulig å finne en annen erstatter på så 
kort varsel. Det kom også folk som ikke hadde bestilt 
overnatting på forhånd, så det ble ekstra arbeid med å 
fordele rom.  

Konklusjonen blir at det trengs flere medlemmer i ABU-
komiteen. I tillegg må vi forsøke å hanke inn flere 
medlemmer som kan hjelpe til. Det er ekstra utfordrende 
for ABU på spesialen, siden mange bare kommer, stiller ut 
og drar igjen. På høstsamlingen og vintersamlingen er folk 
der over flere dager, og det er lettere å få folk som kan 
hjelpe til, uten at de nødvendigvis er medlem i en komite.  

Årsmøtet har krympet ABU, så det må også tillate flere 
medlemmer i komiteen. Dette bør opp som sak på neste 
årsmøte. 

I tillegg ble det foreslått å sette ned en “arbeidskomite” for 
å få flere hjelpere til alle samlingene, men da særlig til 
spesialutstillingen. LL, leder i sportskomiteen, mener det er 
passe med folk i sportskomiteen, og komiteen har også fått 
funksjonærhjelp av flere andre på løpene, så høstsamlingen 
og vintersamlingen har gått greit å arrangere.  

             
58/21 Vintersamling Johnsgård  

Styret mener det er nødvending å reise dit på befaring, helst 
etter at det har kommet snø. Det er første gang klubben 
skal ha vintersamling på Johnsgård. Det er forhold ved 
løypene som må sjekkes ut. Atle Eikevik i Sportskomiteen vil 
overta litt av løpsansvaret som IH har hatt tidligere, og han 
bør også være med på befaring hvis han har mulighet.  

SA kontakter Johnsgård og sjekker om der er ledig helgen 
17-19/12 og hva det vil koste for styret å være der den 
helgen. Vi ønsker da å ha både løypebefaring og styremøte. 
Hittil har alle møtene til dette styret vært på Teams. Det er 
viktig å sjekke ting som om løypene egner seg for storspann 
f.eks. (Det er andre ting en må tenke på med løyper i 
forhold til et stort hundespann kontra når en går på ski; 90 
graders svinger etc. Vi har hørt at der er bra med skiløyper 
på Johnsgård.)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 



 

 
59/21 Klubbeffekter for salg  

Vi ble enige om at SA bestiller opp t-skjorter, hettegensere 
og collegegensere med trykk i tillegg til klistremerker med 
NSHK-logo.  

            

  

60/21 WSA årsmøte  
 
LL informerer: Møtet avholdes 2. desember. Stedet ligger ca 
8 mil utenfor Brussel. Det har vært ganske stor interesse fra 
medlemmer i klubben for å delta på WSA-mesterskap. Det 
er ca 10 stk. fra NSHK som ønsker å delta på VM i Sverige.  
Agenda på årsmøtet: Bl.a. angående prøvesamarbeidet som 
har vært mellom WSA og IFSS, løpsreglement, søknader om 
å bli godkjente løpsdommere, valg av styremedlemmer 
m.m. Det er frist til 11/11 å melde inn saker.  
 
 

  

61/21 NSHK årsmøte 2022  
 
Det ble diskutert om NSHK skal ha digitalt årsmøte i 2022, 
eller om vi skal ha fysisk oppmøte i forbindelse med 
spesialutstillingen.  
Votering: 2 for digitalt møte, 4 for fysisk møte og 1 blank. 2 
var ikke til stede.  
Resultat: årsmøtet blir på søndagen i forbindelse med 
spesialutstillingen. Dato blir opplyst om når reserveringen 
av stedet er klar. 
 
 

  

62/21 Eventuelt  
 
AEF informerer: Det har kommet en e-post til ABU fra et 
medlem i klubben med spørsmål om en utstilling som 
Polarhundklubben skal arrangere i 2022 i Nord-Norge kan få 
stor-cert.  
Styret mener NSHK sin spesialutstilling bør ha stor-certet. Vi 
kan søke NKK om å få et ekstra stor-cert pga jubileum neste 
år, men det er ikke sikkert vi får det. Stor-cert kan uansett 
ikke deles ut hvis Polarhundklubben står som arrangør. Stor-
cert skal kun deles ut av raseklubb (NSHK) eller av NKK. 
Styret mener klubbens spesialutstilling, og da særlig i 
jubileumsåret, skal ha stor-certet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NSHK er ikke fremmed for å avholde spesialen i Nord-Norge 
et år, men dette må i tilfelle avklares flere år i forkant. En 
kan også samarbeide med Polarhundklubben angående 
dato og sted, hvor f.eks. NSHK har sin spesialutstilling den 
ene dagen, og NP sin utstilling en annen dag.  
AEF svarer på e-posten. 
 
VO: Foreslår å kjøpe en PC som sekretæren kan bruke.  
ABU trenger PC til utstilling, eller sportskomiteen for å 
notere resultater på løp. Sekretærting lagres i skyen, så der 
er ikke behovet så til stede. Det er ikke greit å ta med jobb-
PC på samlinger f.eks. AEF brukte sin private PC under 
spesialen, men kasserer IH hadde gitt tilsagn til at hun 
kunne kjøpe en billig PC hvis hun ikke ville bruke sin egen.  
 
LL informerer: Klubben trenger å innhente tilbud på nye 
merker/skilt til løypene på løp. Vi ønsker skilt av god 
kvalitet. Atle Eikevik (AE) innhenter pris.  
 
LL informerer: Siden IFSS og WSA arrangerer langdistanse 
VM i 2022: Deltakerne må ha et DID-nr, og det koster 45 
euro pr kjører. Noen har allerede et DID-nr gjennom 
Hundekjørerforbundet, mens de som ikke har det fra før, får 
en annen tallkode. LL melder på alle som skal representere 
NSHK, slik at alle får et «NSHK DID-nr» som klubben betaler 
på forhånd, og så må vi diskutere hvor mye vi skal sponse i 
etterkant. NSHK må også betale startkontingentene til 
sprint og MD på forhånd, og utøverne vil bli fakturert i 
etterkant.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


