
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 3/2022 

Sted: Teams Møtedato: 28/2-2022 
Referent: Gro Britt Skarseth Neste møte:                   14/3-2022 

 
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 NEI 
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   

16/22 Oppfølging av vedtak fra styremøtet 7/2-22: 

 

-Effekter, annonse på hjemmesiden: Er under arbeid 

 

-Camp villmark: NSHK har fått tilbud om en liten stand på 3 x 4 

m ved hundearenaen (der var ikke store plasser ledig), eller en på 

8 x 3 m i jaktavdelingen. Vi sier ja til den lille plassen i 

hundeavdelingen, som bl.a. er nær Hundekjørerforbundet, 

ettersom vi er enige om at vi ikke har noe ved siden av jaktreiser, 

troféjakt etc å gjøre.  

 

-Dommer spesialutstillingen: Ettersom coronarestriksjonene er 

lettet, ser det nå ut som at det skal gå greit å få Sally Leich fra 

Forstal siberians kennel til Norge. AEF bestiller flybilletter etter 

påske.  

 

- «Polarhunden»: GBS har svart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/22 Infoskriv fra NKK (Forslag på kandidater til gruppen som jobber 

med NKKs fremtidige arbeidsoppgaver og organisering. Svarfrist 

4. mars) 
 

AEF vil dobbeltsjekke e-posten, men vi tror ikke dette er aktuelt for 

oss. 

 

  

18/22 Vil klubben gi støtte til TD-utdanning (teknisk delegert)? (Vi 
gir allerede støtte til utdanning av utstillingsdommere.)  

 
Saken utsettes til LL er til stede.  

 

  

19/22 Spesialutstillingen / jubileumsmiddag / invitere NKK?  

 

SA sier det er ikke problem å få til jubileumsmiddag på Hornsjø. 

Der er stort kjøkken og god plass.  

 

 

 

 



NKK bør inviteres til jubileet, ettersom de har som tradisjon å 

komme på store jubileer. Vi diskuterer om NKK bør komme på 

spesialen eller høstsamlingen. Vi ønsker å vise dem hundekjøring, 

men mulig det er mer praktisk å invitere en NKK-representant til 

Hornsjø og spesialutstillingen. Vi blir enige om å forhøre oss med 

NKK hvilken samling de foretrekker å besøke, og om de vil 

overnatte. Hvis de foretrekker spesialen, vil vi tilby en vogntur 

hvis temperaturen tillater det.  

GBS tar dialogen med NKK. SA tar kontakt med Hornsjø 

angående festmiddag.  

 

20/22 Rapport fra befaring på Johnsgård 

 

Stedet gir et veldig godt inntrykk. Noen i styret var der i uke 8 og 

hadde samtaler med Jonas og Monica som driver stedet. Der er 

mange muligheter i forhold til løyper. Vertskapet vil stille seg til 

disposisjon og være stand by hele tiden når vi har samling. Vi har 

full disposisjonsrett til løypene når vi er der. Terrenget er flott. De 

har hatt problemer med for lite snø denne vinteren, så det er først 

nå de har kjørt opp de fleste løypene. Alle sporene, unntatt løypen 

på fjellet, har en 4 m bred trasé. Johnsgård vil gjerne betjene 

kafeteriaen når vi er der, så da kan arrangementskomiteen gjøre 

andre ting enn å selge vafler. Vi synes også det er greit at de får 

den lille tilleggsinntekten på Johnsgård.  

Folk må være innstilte på å dele hytte med andre under samlingen, 

for hyttene er til dels store. Det er booket hytte til sportskomiteen i 

uke 8 2023, og vi er enige om å arrangere vintersamlingen neste år 

på Johnsgård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/22 Hvordan går det med  

 

a) lovtekstene?  

IH ringer til Stine Oppegaard for å få tak i det som 

allerede er gjort tidligere av arbeid med lovteksten.  

b) Arbeidsinnstrukser komiteene? 

Trekkhundprøveansvarlig kan ligge som egen innstruks og 

ikke innunder ABU. Komitelederne skriver forslag til nye 

innstrukser for sine komiteer, og IH skriver innstruks for 

styreposisjonene og fletter inn admin/media-jobben i 

styreinnstruksen. Skal være klart til styremøtet 4. april. 

Sendes til GBS på e-post som legger forslagene til 

innstrukser ved sakslisten til møtet 4/4.  

c) Alle komiteledere må huske å sende liste over klubbens 

eiendeler (og verdi på disse hvis mulig) på e-post til GBS 

innen 22/4 (fredag etter påske).  

d) HS snakket tidligere om utbedring (ikke forandring) av 

NSHK sin logo.  

Vi lar det bero siden det allerede er trykket opp nye 

effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/22 Utlån av Siberians til blandingsavl. Bør vi som klubb legge ut 

noe på hjemmesiden om dette?  

 

Det er vanskelig å lage en generell anbefaling mot å kunne benytte 

siberians i blandingsavl som ikke også vil ramme enkelte tilfeller 

 

 

 

 

 

 



hvor innkryssing av siberian husky er gjort med hensikt for å 

forbedre noe i et kull. Et eksempel kan være hvor en alaskahusky-

kennel ønsker mer pels på hundene og derfor vil avle inn SH.  
Enkelte andre klubber, som f.eks. puddelklubben, har linket til 

NKK sin side «Hvorfor velge rasehund» på sin hjemmeside, og 

dette mener vi er en god ide. GBS legger ut link på siden for 

kjøpe/selge siberian husky på stedet hvor det allerede ligger link 

til avlsretningslinjer. 
Det må ellers nevnes at kenneler som har registrert kennelnavn 

hos NKK ikke har anledning til å benytte sine hunder i 

blandingsavl. 
 

 

 

 

 

 

23/22 De som sitter i NKKs styre og komiteer og lojalitet til NKK  

 

Det er noen føringer på NKK sine sider angående hva en kan 

skrive/uttale offentlig når en har et verv i en NKK-klubb. 

En bør tenke litt over hva en kommenterer offentlig f.eks. i 

diskusjoner i sosiale medier. Noen mener det bør være rom for å 

kunne være uenig i hva f.eks. NKK driver med og da må få lov til 

å kommentere dette. Et eksempel kan være dommen NKK fikk 

mot Dyrebeskyttelsen. Flere mener at hvis vi er uenige med NKK 

i enkeltsaker, bør dette taes opp direkte med NKK. I diskusjoner 

som omhandler NKK eller NSHK på sosiale medier, og andre 

offentlige steder, kan en f.eks. skrive at en uttaler seg som 

privatperson når en deltar i debatt, for på den måten unngå 

misforståelser. Da forhindrer en at uttalelsene blir tatt til inntekt 

for NSHK, eller styret i NSHK, sine meninger.  

  

 

  

24/22 Angående arvelige sykdommer på Siberian husky  

(Sakset fra e-post fra HS: “Bør klubben være en bidragsyter til å 

informere om alvorlig arvelig sykdom på linjer hos SH? Er det 

måter klubben kan forhindre at slik sykdom sprer seg? Bør 

klubben jobbe for at NKK får til en løsning med at arvelige 
sykdommer, eller dyrevelferdsmessig negative utfordringer, blir 

rapporteringspliktige for veterinærer, og at dette blir registrert i 
DogWeb?) 

 

HS mener dette er en sak som burde vært tatt opp med NKK. AEF 

forteller at hun for noen år siden forsøkte å få veterinærer til å 

måtte melde inn sykdommer i dogweb, men dette er ikke lov av 

personvernhensyn. En kan selv frivillig legge inn sykdommer i 

dogweb, men veterinærer kan ikke automatisk legge inn.  

NSHK kan eventuelt foreslå for neste års generalforsamling i 

NKK at oppdrettere skal måtte melde inn i dogweb hvis hunden 

som skal avles på har en klinisk diagnose. NSHK oppfordrer også 

sine medlemmer til å legge inn sykdommer av arvelig karakter i 

dogweb, for på denne måten forsøke å eliminere disse mest mulig.  

 

 

  

25/22 Eventuelt 

Angående landslagsjakkene har det blitt reagert på at laglederne 

også skal ha jakker, uten at dette er formelt godkjent av styret.  

  



Styret presiserer at hvis noen har fått jakke i år, og også skal delta 

i mesterskap ved en senere anledning, vil de ikke få ny jakke da. 

Jakkene er kvalitetsjakker som kan brukes flere mesterskap.  

SA hører med LL om begrunnelsen for at laglederne fikk jakke i 

år. 

 


