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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 JA 
ANITA ENGEBAKKEN-FJELL leder ABU-komitéen AEF JA 
VERONICA OLJINYK leder arrangementskomitéen VO JA 
GEIR BØYUM media/medlemsansvarlig GB JA 

 
 
Sak Tekst 

28/22 Oppfølging av saker fra styremøte 14.03.22 

 

- Karsten Grønaas har sagt ja til å fortsette som FCI-representant på vegne av NSHK.  GBS 

sender inn forslag på Karsten Grønaas til NKK innen fristen 10/4-22.  

 

29/22 Dørstokkmila oppsummering 

Det var godt samarbeid mellom styrets medlemmer i de ulike komiteene, og totalt sett var 

Dørstokkmila et vellykket arrangement. Litt få startende i forhold til tidligere år, men 

hyggelig stemning. Dørstokkmila blir antagelig arrangert samme helg på Hamar også neste år, 

og så må vi ta en evaluering av tidspunktet etter det. Været var i varmeste laget, men fordelen 

med å ha løpet sent i sesongen, i forhold til i januar som tidligere år, er at da unngår vi en del 

av de konkurransesugne hundekjørerne som ofte tok dette som et treningsløp tidlig i sesongen. 

Meningen er at det skal være et lavterskelløp hvor også nybegynnere er velkomne. Der var til 

stede DVK (dyrevelferdskontrollør) og stevneveterinær, og den nye konkurranseforskriften 

ble fulgt. Frode Bakke stilte opp på kort varsel som DVK, da den opprinnelige DVK’en 

meldte avbud i siste liten.  

 

30/22 Nye arbeidsinnstrukser styreposisjoner, komiteer og trekkhundprøveansvarlig 

Saken utsettes til neste møte. Alle bes sende sine forslag til instrukser for sine respektive 

komiteer til alle styremedlemmer på e-post i god tid før neste møte, slik at alle kan stille 

forberedt. 

 

31/22 Styrets årsberetninger  

 

Er under arbeid og nærmest klare.  

 

 

 

 



32/22 Lovtekstene  

Lovendringene som ble vedtatt på årsmøtet 2021 skal settes inn i lovene som deretter skal 

sendes til NKK for godkjenning. IH skriver endringen inn i lovene og sender til NKK for 

godkjenning. 

 

33/22 Styret sine forslag til årsmøtet 

Forslagene er under arbeid og nærmest klare. 

 

34/22 Spesialutstillingen 

 

Hornsjø skal brukes til flykningemottak, og styret har nettopp fått beskjed om at vi ikke kan 

holde Spesialen der likevel. Styret arbeider iherdig med å finne nytt sted, og flere aktuelle 

steder er allerede under vurdering. 

 

GB har sagt ja til å være DVK på spesialen.  

 

GBS poster på hjemmesiden og facebook at Hornsjø er avlyst. Sender e-post til alle 

medlemmer når nytt sted er endelig bestemt.  

 

35/22 NKK Høring -mal for fellesbestemmelser   

 

Veldig mye av det som står i utkastet til de nye fellesbestemmelsene for prøver passer ikke for 

oss. LL har formidlet dette til NKK. NKK mener vi uansett må kommentere på deres mal. 

Eksempler på bestemmelser i NKK-malen som ikke er brukbare for oss er f.eks. vedtaket om 

helligdagsfred i romjulen og på påskeaften, og at DVK og løpsleder skal være samme person.  

Mye av det som står om dommer under prøver er heller ikke relevant for oss.  

LL utarbeider et høringsforslag som styret kan behandle i god tid før fristen til NKK. (NKK 

sin svarfrist er 6/6-22) 

Vi må i tillegg be NKK om et dialogmøte, f.eks. i august. 

 

36/22 Eventuelt 

 

-Johanne Sundby etterspør ekstra midler til jubileumsnummeret av Huskybladet som er tenkt 

å inneholde flere sider og fargebilder.  

Dette blir godkjent av styret.  

Redaksjonen ønsker å fortsette med fargebilder også i fremtiden og kun to nummer pr år med 

god kvalitet på innholdet. Det er veldig vanskelig å få inn nok stoff til flere enn to blader. Det 

er flere som er enige i dette, men noen mener at det kan være fire litt tynnere blader, for at alle 

medlemmene, også de som f.eks. bor i Nord-Norge, skal føle at det er aktivitet i klubben. 

Det foreslås at enkelte nyhetssaker også kan sendes på e-post til medlemmene for å holde 

aktiviteten i klubben oppe.  

Alle i styret mener hjemmesiden bør revideres, for den er ganske utdatert. Klubben ville tjent 

mye på en bedre nettside.  

Redaktøren mener at Huskybladet skal være eksklusivt for medlemmene, og flere i styret 

mener at det samme stoffet som er i bladet ikke skal ligge på nett.  

HS tar en prat med webmaster om nettsiden før neste styremøte.  

 

-POND:  

NSHK har fått spørsmål om å samarbeide med POND. 



POND har bl.a. til mål å kvalitetssikre salg av valper, dvs. kvalitetssikre både oppdrettere og 

kjøpere.  

Flere i styret lurer på hva POND tenker de skal kunne tilføre markedet, når en kan finne 

mange av de samme tingene hos NKK. Og hvordan skal POND nå ut til alle de valpekjøperne 

som kjøper valp på Finn.no og uansett ikke studerer NKK eller raseklubbene sine sider?  

POND vil neppe klare å utkonkurrere Finn.no. 

HS mener en kan jobbe mot Finn.no for bedre dyrevelferd. Finn.no har allerede tatt bort alle 

«avl ønskes-annonser», og kunne i tillegg f.eks. bare tillate folk å poste annonser hvor valpene 

faktisk er født, for på den måten bidra til at ikke det blir så lett å drive valpefabrikker / 

produsere mange valper.  

Styret imøteser henvendelsen fra POND og vil gjerne ha en demonstrasjon på hva de tenker 

og hvordan nettsiden deres skal se ut. POND kan gjerne inviteres til å komme på et styremøte 

for å demonstrere. GBS svarer POND. 

 

-Det er innkommet et forslag om at NSHK skal arrangere kløvturer og kløvmerketurer for 

Siberian Husky.  

Styret mener at dette kan være en fin aktivitet, bl.a. for folk som ikke har så mange hunder.  

Vi spiller ballen tilbake til forslagsstiller, og ber om at han kan komme med forslag til 

regelverk og organisering, f.eks. i samarbeid med ABU. Polarhundklubben har arrangert 

virtuelle kløvmerketurer under coronaen. Turene i lokallagene egner seg ypperlig som 

kløvturer/kløvmerketurer. Kløvtur kan og være en fin rekrutteringsarena, det er lett å 

arrangere kløvturer, og det kan forhåpentligvis bidra til økt aktivitet i alle deler av landet.  

Vi foreslår at det settes ned et utvalg bestående av forslagsstiller, HS og AEF. En kan ta 

utgangspunkt i Polarhundklubben sitt regelverk som er gjennomprøvd over mange år.  

SA snakker med forslagsstiller om dette.  

 

 

-Det besluttes at vi skal bruke samme sats (kr 3,50) som NKK bruker for kjøregodtgjørelse til 

Frode Bakke som stilte opp på kort varsel som DVK på Dørstokkmila. 

 

 

 

 

 

 
 


