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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    

1/22 Oppfølging av vedtak fra styremøte 20/12-21: 

 

- Langdistansekomite:  

LL: Følgende medlemmer har sagt ja til å bli med i 

langdistansekomiteen: Kenneth Monsen, Johanne Sundby og 

Asbjørn Hundere. Rigmor Rønning Myrvang og Jeger Bjørnson er 

i tenkeboksen av personlige årsaker, og Håvard Okstad ønsker 

ikke å være med i komiteen. I tillegg stiller SA fra 

styret/sportskomiteen. LL kaller inn til første møte i juni, etter 

løpssesong og tursesong, og overlater videre arbeid til komiteen.  

 

- Nye merker/skilt til løyper:  

Atle Eikevik (AE) har kjøpt inn metallskilt. Skiltene er dyre, men 

klubben trenger skilt, så dette er en nødvendig utgift, og AE 

sponser i tillegg skiltene med 50%. Det er 5 gule skilt, 20 røde 

skilt, 25 blå skilt, pluss løypekryss-skilt. Skiltene skal brukes på 

vinterløp, ikke bankes i bakken på barmark (høstsamlingen f.eks.), 

og bør vare i mange år fremover. 

 

- Dyrevelferdskontrollør (DVK): 

LL har spurt Hundekjørerforbundet (NHF) om det er greit for oss i 

NSHK å ta det kurset som ligger på deres side. En må i tilfelle 

melde seg opp til kurset gjennom LL, som kontakter den 

ansvarlige i NHF, for å få bevis på at en har tatt det. GB har tatt 

kurset og kan være dyrevelferdskontrollør på vintersamlingen. 

Flere i styret kommer til å ta kurset. 

 

- Effekter/salgsside Huskybladet:  

SA: Alt av effekter som er bestilt er klart. SA tar bilder og sender 

HS for publisering i bladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/22 Vintersamlingen   

Johnsgård turistsenter skal begynne å kjøre løyper denne uken, for 

det har kommet litt snø. Angående covid er det foreløpig et 

problem å arrangere samlingen slik som smittevernreglene er nå, 

 

 

 

 



bl.a. pga plass under middagen og antall mennesker. Det må 

komme lettelser fra myndighetene hvis vi skal kunne ha samlingen 

som planlagt. Vi bør avlyse minst 20 dager før pga alt det 

praktiske. Neste styremøte på Teams blir mandag 7. februar, og da 

avgjør vi om samlingen må avlyses eller ikke, eventuelt om vi kun 

skal ha løp der og ikke ordinær samling.  

SA har igjen forsekker fra Åstjern som kan brukes til premier. LL 

foreslår å kjøpe en sparkesykkel som loddes ut på startnummer. 

Dette blir vedtatt. Den kjøpes ikke inn før en ser om samlingen 

blir noe av. Vi får låne kjøkkenet på Johnsgård til å steke vafler, 

lage kaffe etc. Loddsalg blir sannsynligvis ikke lov pga coronaen. 

Vi kan eventuelt ha loddsalg på spesialen eller høstsamlingen i 

stedet da dette er noe barna synes er gøy. VO opplyser at det kun 

er henne selv som kommer på samlingen fra 

arrangementskomiteen. Det er imidlertid flere i styret som tilbyr 

seg å hjelpe VO med arrangementet.  

 

3/22 Spesialutstillingen  

 

Sally Leich vil gjerne dømme utstillingen, men hun er skeptisk 

pga coronaen, innreiseregler/karantene etc., så hun ønsker ikke å 

bekrefte enda om hun kan komme. AEF tar kontakt med reserven. 

Vi blir enige om å tilby å dekke dommerhonoraret til reserven 

uansett (kr 1200) hvis vedkommende reserverer lørdagen.  

 

 

 

 

 

4/22 Høringssvar NKK 

Ja/nei til øvre grense for maksimal innavlsgrad på lik eller 

høyere enn 12,5% (svar til NKK innen 5. mars) 

 

Vi diskuterte dette også på forrige møte. Anbefalingen i dag er å 

ikke ha høyere innavlsgrad enn 6,25%, og det er ikke lov å ha over 

25 %. Styret ønsker at flest mulig av siberian husky-kullene blir 

registrerte, og mener at det også i svært sjeldne tilfeller kan være 

hensiktsmessig å kunne ha en innavlsgrad over 12,5% for å få 

frem visse egenskaper. En må da selvsagt være veldig bevisst på å 

avle ut etterpå. Vi mener og at en som en regel må kunne stole på 

oppdretterne, men kanskje heller sende bekymringsmelding til 

NKK på en oppdretter som f.eks. avler med innavlsgrad over 12-

15% gjentatte ganger. Per i dag er dette ikke et problem for vår 

rase.  

Et enstemmig styre ønsker å beholde grensen som den er i dag.  
GBS svarer NKK. 

 

 

 

 

 

 

 

5/22 VM-deltakelse 

11 personer har meldt seg på langdistanse i Särna, og disse har og 

betalt startkontingenten selv. (Der er to fra malamutklubben og en 

fra polarhundklubben blant de 11.) MD og sprint er i Østersund. 

NSHK må her melde på deltakerne og betale startkontingenten. 

LL har bedt om 8 startplasser i MD og sprint og har betalt 8 

ganger 45Euro som må betales inn på forhånd. LL lager en 

 

 

 

 



fordelingsnøkkel og støtter økonomisk alle som er fra NSHK. Det 

ser nå ut som om VM blir arrangert, men med strenge 

smittevernregler.  

 

6/22 Landslagsjakke  

 

LL foreslår å ha en treningsjakke/skijakke, med norsk flagg og 

klubbens logo, som landslagsjakke til våre medlemmer. LL kan 

spørre malamutklubben og polarhundklubben om de er 

interesserte i å sponse sine deltakere. SA hører med Bekken & 

Strøm AS angående eventuell sponsing og pris på 20 jakker.  

 

 

 

 

 

7/22 Vil klubben gi støtte til TD-utdanning (teknisk delegat)? (Vi 

gir allerede støtte til utdanning av utstillingsdommere.) 
 

Saken utsettes til et senere møte.  

 

  

8/22 NKK-representant på jubileet?  

 

NKK har som tradisjon å sende en representant til feiringen av 

klubber som har store jubileer. 50 års-jubileum kvalifiserer til 

dette. Vi vil invitere en NKK-representant til spesialen eller 

høstsamlingen pga covid og per i dag usikker vintersamling. Vi 

synes imidlertid det er synd at ikke NKK kan komme til 

vintersamlingen og se hundekjøring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/22 Referat fra møte med Hundekjørerforbundet  

ang. WSA/klubb/komite for RNB-hunder 

 

LL: Både IFSS (International Federation of Sleddog Sports) og WSA 
(World Sleddog Association) arrangerer mesterskap, men IFSS 
arrangerer for alle typer hunder (klasse A), også uregistrerte, 
mens WSA arrangerer for kennelklubb-registrerte polare raser, 
RNB (Registered Nordic Breed). Organisasjonene har imidlertid 
begynt å samarbeide. IFSS har åpnet for RNB på sine 
arrangement, og Polardistans (WSA langdistanse-VM 2022) har 
åpnet opp for klasse A. Det er fortsatt forskjellig påmelding. 
Klasse A meldes på gjennom NHF og RNB gjennom NSHK som er 
medlem av WSA. Det er nå forslag om at NHF kan ha en komite 
som samordner dette, og det er positiv stemning i NHF angående 
dette. Det er kanskje naturlig at NHF blir medlem i WSA i 
fremtiden i stedet for NSHK. Det skal lages et informasjonsskriv 
hvor NHF kommer med et tilbud på struktur angående 
organiseringen. LL er med på å utarbeide et felles skriv som hun 
sender styret i NSHK på høring, før det blir sendt til de andre 
klubbene for polare raser.                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

10/22 Klage fra medlem  

 

Et medlem har sendt to ulike klager til styret hvor vedkommende 

mener NSHK forfordeler alle som bor i Sør-Norge / på Østlandet. 

Medlemmet foreslår bl.a. økonomisk støtte til medlemmer i Nord-

  

 



Norge som vil dra på samlinger i Sør-Norge, eventuelt at klubbens 

samlinger iblant blir lagt til Nord-Norge. Medlemmet klager også 

over fordeling av utstillinger, og da spesielt en utstilling hvor 

vedkommende mener siberian husky burde vært satt opp. Styret 

har svart vedkommende detaljert på første klage, og AEF på vegne 

av ABU har svart angående utstillinger.  

Styret foreslår dessuten at man som medlem selv er aktiv, danner 

lokallag, arrangerer samlinger etc. En kan da søke klubben om 

økonomisk støtte til arrangementer.  En kan og levere inn forslag 

til årsmøtet.  

 

11/22 Ang. ABU og Trekkhundprøveansvarlig Skal styret fremme 
forslag til årsmøtet om a) å utvide ABU med ett medlem b) at 

trekkhundprøveansvarlig er et eget verv i styret uavhengig av 

ABU-komiteen? og bør trekkhundprøveansvarlig ha en vara?  

ABU bør utvides med minst ett medlem. Det er for få folk som 

kan hjelpe til f.eks. på spesialen. AEF formulerer et forslag til 

årsmøtet som blir sendt til styret for godkjenning i god tid før 

årsmøtet.  

De fleste i styret mener det bør være en trekkhundprøveansvarlig 

som sitter i styret, og som har en vara, slik at det til enhver tid er 

minst to personer som kan systemet. Det ble og diskutert hvorvidt 

trekkhundprøvene bør ha en egen komite, bestående av leder og to 

medlemmer, hvor lederen i komiteen sitter i styret. LL formulerer 

et forslag til årsmøtet som blir sendt til styret for godkjenning i 

god tid før årsmøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/22 Eventuelt 

1) Firmaet lilbit AS ønsker å promotere NSHK i sin artikkel 

som omhandler siberian husky. Styret ønsker ikke dette. 

GBS svarer Sæther. 

2) Alle klubber tilsluttet NKK vil få ny e-postadresse fra 

NKK. NSHK fortsetter som før med de adressene klubben 

allerede har og videresender post fra den nye NKK-

adressen til klubbens generiske adresse.  

3) Det har kommet forslag fra Johanne Sundby om ikke 

klubben kan arrangere høstsamling på snø i det nye 

løypenettet i Flendalen. Styret selv har ikke kapasitet til 

dette, men mener det kan være noe for den nye 
langdistansekomiteen å ta tak i.  

4) LL: Det er nytt system med trekkhundprøvene hos NKK, 

og det er vanskelig å få prøveresultatene registrerte 

foreløpig. Mulig klubbens leder må ta kontakt med NKK 

hvis trekkhundprøveansvarlig Cecilie Isaksen ikke får svar 

fra dem. Oppdatering: NKK har ringt Cecilie i dag, 

tirsdag. De jobber med saken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


