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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 sportskomiteen LL JA 
HÅVARD STORLI Leder redaksjonskomiteen HS NEI 
MARCUS SMESTAD Leder ABU-komiteen MS JA 
VERONIKA OLIJNYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
GEIR BØYUM Media/medlemsansvarlig GB JA 

  CECILIE ISAKSEN                           Trekkhundprøveansvarlig             CI                           JA 
 
Sak Tekst 

66/22 Oppfølging av saker fra styremøte 13.06.22 

 

-NSHKs lover for godkjenning hos NKK. IH vil renskrive lovene og sende inn til NKK, etter 

at styret har godkjent teksten. Sendes på e-post til alle i styret.  

 

-Årsmøtesak 6.8: NKK har svart følgende: 

Det er ikke mulig å innføre forbud mot at en rase får delta i gruppe/BIS finaler på utstilling. 

Dersom klubben ikke ønsker «konkurranseaspektet» ved utstilling, så må klubben selv sørge 
for at rasen ikke får delta på utstillinger i det hele tatt ved å avslå søknader fra arrangører 

om å få med rasen, og kun arrangere offisielle utstillinger selv. Der kan de velge å ikke 

avholde BIS finale. 

NKK sine Nordic og Internasjonale utstillinger er åpen for alle raser, her kan ikke klubben 

velge om rasen skal med eller ikke.  
 

Etter samtale med Karsten Grønås har styret blitt enige om å ikke gå videre med denne saken 

på nåværende tidspunkt. Karsten og Eveline vil eventuelt fremme et nytt og revidert forslag til 

neste årsmøte. 

 

-Årsmøtesak 6.10:   

NKK stiller seg i utgangspunktet positive til forslaget og svarer følgende: 

Når det kommer til denne saken vil det være mulig å fremme et slikt forslag, men tiden er vel 
ikke helt der at det er «kosher» å flytte et slikt raseansvar til Russland. 

Det er kanskje også lite sannsynlig at USA sier fra seg dette om det ikke foreligger grunnlag 
for dette. Forslag to om å fortsatt anerkjenne USA som hjemland, men at Norge er rasens 

beskytter vil derfor trolig være det mest «spiselige» forslaget slik situasjonen med Russland 

er.  
Dere har en god utredning av saken og gode argumenter for å endre. Vi ber om 

tilbakemelding på hvordan dere ønsker saken skal fremmes for NKU (det er nok 
hensiktsmessig at vi tar saken dit først, slik at vi evt får støtte derfra). Neste møte i NKU er 

12.-13.oktober i år og avholdes i Stockholm 

 

MS vil lese korrektur på den engelske versjonen som Karsten har skrevet til NKU før GBS 

sender den inn.  

 

-Retningslinjer for hvilke utstillinger som skal godkjennes av NSHK: Saken utsettes.  



 

67/22 Retningslinjer for hvem som kan utnevnes til æresmedlemmer i NSHK  

Styret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap i NSHK: 

Æresmedlemmer kan bli foreslått av alle medlemmer i NSHK. Dog, man kan ikke foreslå seg 

selv. Forslaget skal sendes inn som en sak til årsmøtet. Styret vil vurdere forslaget opp mot 

følgende kriterier før det blir tatt inn på sakslisten til årsmøtet: 

 

Har vært medlem i NSHK i 20 år eller mer. 

Har utmerket seg i verv i klubben i 10 år eller mer. 

Har bidratt sterkt til: 

• økt aktivitet i NSHK, enten i form av utvidelse av eksisterende arrangementer, eller 

ved å lage nye arrangementer som har vist seg levedyktige over tid 

• forbedring av regelverk og rutiner for aktivitet og drift av klubben 

• gjennomføring av prosjekter som har bidratt til økt kunnskap om bruk, helse og avl av 

Siberian Husky 

• positiv eksponering av Siberian Husky gjennom opprettelse/deltakelse i lokallag og 

på messer 

• aktivt samarbeid mot NKK, de andre polarhundklubbene og Norges 

Hundekjørerforbund 

Har egne meritter med Siberian Husky både som brukshund og utstillingshund. 

 

68/22 Ang. årsmøtesak 6-6: regler for fordeling av reisestøtte for langveisfarende som hjelper 

til i NSHK 

 

Følgende tekst er klippet fra årsmøtereferat, 2022: 

 

Det ble lagt inn kr 20 000 i budsjettet for 2023 for reisestøtte til medlemmer som kommer 

langveisfra, og som hjelper til f.eks. under messer og samlinger, eller tar verv i klubben. 

Styret ble bedt om å utarbeide regler for hvordan reisestøtten skal fordeles.    

Styret har kommet frem til følgende retningslinjer for fordeling av støtten: 

• Intensjonen med forslaget er å gi reisestøtte til medlemmer i nord som ellers ikke har 

råd til å delta på NSHK aktiviteter. Samtidig er dette en begrenset pott, slik at styret 

har funnet det nødvendig å trekke en grense ved Saltfjellet, altså at alle medlemmer 
nord for Saltfjellet er kvalifiserte til denne støtten. 

• De som ønsker støtte må søke om dette i forkant, senest to uker før arrangementet. 

• NSHK dekker opp til 3/4 av reisekostnadene med et tak på kr. 5000 pr søker. 

• Støtten fordeles så langt budsjettet rekker. Altså førstemann-til-mølla-prinsippet 

gjelder. 

69/22 POND: Skal vi tillate at det linkes til NSHKs nettside på POND sin side? Er styret interessert 

i å ha en workshop sammen med POND? 

Videre kontakt med POND vedtas å gå gjennom ABU-komiteen v/leder MS i samarbeid med 

klubbens valpeformidler. Det bør utarbeides mer formalisert hvordan kontakten med POND 

skal foregå. Vi bør også høre hvor langt de er kommet i arbeidet med siden sin.  

Styret vedtar at POND får linke til hjemmesiden vår på sin nettside så fremt det ikke koster 



noe for NSHK økonomisk. Det kan bl.a. kanskje skape litt mer blest om vår egen hjemmeside. 

Denne tillatelsen kan til enhver tid trekkes tilbake hvis vi ikke synes det fungerer bra.  

GBS kontakter POND og gir deretter ansvaret for videre kontakt over til ABU. ABU tar 

stilling til en eventuell workshop med POND. 

 

70/22 Fellesbestemmelsene i Trekkhundprøveregelverket  

 

Svar ble sendt inn til NKK innen høringsfristen. NP og NAMK var for sene og fikk ikke sendt 

inn svar før fristen, men sendte inn til NKK i etterkant at de støttet våre innspill. Vi må nå 

avvente svar fra saksbhandler i NKK før vi kan gå videre med saken.  

 

71/22 Kløvmerke/kløvturer  

 

Kløvmerke/kløvturer er vedtatt å høre inn under ABU-komiteens ansvar. En bør kontakte 

Norsk Polarhundklubb for å få tips til utarbeidelse av reglement, siden de har holdt på med 

dette lenge. SA finner medlemmer til en liten komité som kan arbeide med denne saken, 

bestående av f.eks, forslagsstiller, minst ett medlem fra ABU og eventuelt et medlem til.  

 

72/22 Høstsamlingen 2022 

 

Sataslåtten i Ål er booket og eventet er lagt ut på hjemmesiden og facebook.  

Fyldig invitasjon kommer så snart alt det praktiske er klart.  

 

73/22 Forslag om ny arbeidsplattform for styret, f.eks. Google workspace  

 

Utsettes til senere. HS undersøker muligheter og eventuell pris. 

 

74/22 NSHKs nettside  

 

HS skriver: Ifølge webmaster er det å lage en ny hjemmeside omfattende og vil ta en god del 

tid. Før sommeren hadde han ikke tid til å se på det og å gi ett anslag. Jeg skal høre på nytt 
om han kan gi et overslag. Dette kan komme til å koste en del penger, men jeg tror det er 

tvingende nødvendig. 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

75/22 Tre innkomne forslag fra Karsten Grønås: 

 

Siterer Karsten: -Forrige uke fikk jeg et spørsmål fra England av en dommer som var 
interessert i en engelsk oversettelse av det norske dommer- kompendiet.  

Vi har en gang laget en oversettelse fra den svenske teksten, og den er ganske lik, men den 
norske holder bedre kvalitet i layouten. Skulle Norge bli veileder for rasen, er det bra at 

NSHK har et internasjonalt kompendium. Det koster så klart en slant, men det ville være bra 

om man trykker opp x antall kompendier f.eks.  til alle dommere i FCI som er autorisert på 
rasen. Jeg kan sjekke, men jeg mener det er ca. 700 i FCI. Men uansett om Norge blir 

nominert eller ikke, er det bra med kompendiet på engelsk.  
Se intervju med FCI standardkomiteen om hvordan rasen i FCI er annerledes enn i USA. Fra 

36 minutter ut i innslaget. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwK0SVgPJlk 

 

(OBS det er Sverige som har rettighetene her, så en kan uansett ikke oversette kompendiet 

uten deres tillatelse.) 

SA tar kontakt med SPK og undersøker litt angående dette.  

https://www.youtube.com/watch?v=rwK0SVgPJlk


 

-Et annet spørsmål; har NSHK mulighet for å oversette hjemmesiden til engelsk?  

 

Styret synes ikke det er nødvendig å oversette hele hjemmesiden til engelsk, men kanskje et 

lite utvalg, f.eks. et snitt av det som er viktig for klubben. Noe av historien er interessant, bl.a. 

siden NSHK fremmet sledehundkjøring i Norge. En liten komité kan eventuelt settes ned for å 

jobbe med dette.   

Vi kan i første omgang oversette den første siden «OM NSHK» pluss litt historie. Alle i styret 

ser på dette til neste møte og tenker ut hva vi bør velge ut.  

 

-En annen sak: For å oppmuntre til at flotte arbeidshunder vises på NKKs utstillinger, skulle 

NSHK f.eks. kunne gi et bidrag i påmeldingsavgift til de norske hunder som blir BIR og BIM 
på spesialen på betingelse av at de stilles ut på NKK-utstillingen i f.eks. Lilleström?  

 
Styret stemmer nei til dette forslaget.  

 

76/22 Innkommet forslag fra Karsten Grønås og Eveline Koch: 

 

Foreslå for NKKs dommerutdanningskomité (DUK) at utstillingsdommere som får 
autorisasjon for siberian husky bør besøke minst to hundekjøringsarrangementer hvor 

registrerte SH deltar. Dette bør være en del av pensum i utdanningen. Aspirantdommere 

oppfordres til å være med hundespann på turer for å se hunder i arbeid. Aspirantdommere 
bør også oppfordres til å stille opp som funksjonær på NSHKs høst- og vintersamlinger. 

 

Vi anbefaler NSHK å invitere NKKs DUK og aspirantdommere til hundekjøringsaktiviteter. 

 
Medlemmene i styret er positive til dette forslaget, men det er uansett 

Dommerutvalgskomiteen i NKK som må behandle forslaget først. MS skriver et utkast som vi 

behandler på neste styremøte før det sendes til DUK.  

 

77/22 Premie fra NSHK til Siberian Husky-spann på NM i barmark 2022 og Finnmarksløpet 

2023?  

 

Styret vedtar at det på NM i barmark 2022 i Bergen blir donert en premie fra NSHK, i form av 

en jakke eller hettegenser, som trekkes på startnummer blant de rene SH-spannene som 

fullfører/kommer til mål. SA tar med premien til Toril i Bergen trekkhundklubb på 

høstsamlingen. 

 

SA undersøker med Finnmarksløpet om det er VM for RNB i 2023. Hvis RNB får utdelt VM-

medaljer, mener styret at NSHK ikke behøver å donere en egen premie, men hvis RNB-

klassen ikke får egne medaljer, og det kun er merking med RNB etter spannene, kan vi 

vurdere å gi en premie fra NSHK.  

 

LL pusher på WSA angående referat fra generalforsamlingen som vi ikke har sett ennå.  

 

78/22 Dyrevelferdshøring frist 1/9-22  

 

LL dobbeltsjekker, men høringen gjelder sannsynligvis ikke oss i denne omgang. 

 

79/22 Eventuelt  

 

-Styre/komiteer-siden må oppdateres i Huskybladet. 

GBS har minnet HS på dette i e-post i dag.  

Redaksjonens arbeidsinstruks (HS), samt instruks for valgkomiteen (Jeger Bjørnson), må 

ferdigstilles.  



 

-Spesialutstillingen 2023: Frya leir er booket til 19-21 mai 2023. Det arbeides med å finne 

dommer til utstillingen. 

 

 -LL vil delta fra NSHK på infomøtet om rettsaken/ankebehandlingen til NKK.  

 

-SA melder på seg selv og GR til representantskapsmøtet i NKK høsten 2022. 

 

- MS har skrevet til personen som har søkt om å få bli dommerelev på SH og sagt at NSHK 

ønsker at hun lærer mer om rasen først, siden det kan virke som om hun ikke har noe erfaring 

med SH. Bl.a. ønsker vi at hun kommer til spesialutstillingen som observatør. Hun har ikke 

svart. 

 

 

 

 

 


