
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 11/2022 

Sted: Teams Møtedato: 31/10-22 
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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 
LINN-ELISE MINDT (VIKAR) Leder redaksjonskomiteen LEM JA 
MARCUS SMESTAD Leder ABU-komiteen MS NEI 
VERONIKA OLIJNYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
GEIR BØYUM Media/medlemsansvarlig GB JA 

  CECILIE ISAKSEN                           Trekkhundprøveansvarlig             CI                           JA 
 
Sak Tekst 

88/22 Oppfølging av saker fra styremøte 19.09.22 

 

-Kløvmerke/kløvturer, oppnevne arbeidsgruppe.  

Initiativtager Christian Platou (CP) har allerede undersøkt hvordan Oslomarka 

Trekkhundklubb organiserer sine kløvmerketurer. Linn-Elise Mindt har erfaring fra 

Polarhundklubbens kløvmerketurer og har sagt ja til å bli med i arbeidsgruppen. SA hører 

med et par andre som styret har foreslått om de vil delta i gruppen.  Den ene personen skal 

være medlem i ABU-komiteen, siden gruppen skal ligge under ABU sitt ansvarsområde. 

 

-Eventuell engelsk oversettelse av Rasekompendiet?  

SA er i dialog med SPHK angående saken.  

 

-Invitere NKKs DUK- og aspirantdommere til hundekjøringsaktiviteter. 

Brevet til DUK, som MS har skrevet, hvor vi foreslår at dommere som skal dømme rasen 

siberian husky på utstilling har som en del av utdanningen å delta på 

hundekjøringsaktiviteter, er ferdig og godkjent av styret. Det blir sendt fra klubbmailen når 

det er signert av leder i ABU og styreleder.  

 

-Angående oppdatert rasestandard som nylig kom på e-post fra NKK, svar til 

standardkomiteen.  

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

89/22 Oppsummering Høstsamlingen 

 

Samlingen var i det store og hele vellykket. Passelig stort telt. 

Merknader: Flere som ble kontrollert hadde ikke vaksinepapirer /stamtavle med. Vi bør 

stramme inn dette på senere samlinger. Vi må informere enda bedre i forkant, og DVK kan 

eventuelt ta stikkprøver under samlingen. Enkelte i styret mener det bør være strengere 

regler for dem som kjører løp enn dem som ikke kjører. Andre mener alle bør være 

vaksinerte som er inne på området. Det er i alles interesse at hundene er vaksinerte og at vi 

har friske hunder. Ifølge LL SKAL alle være vaksinerte når en deltar på organisert 

trening/løp/samling. Dette gjelder både i NHF og NKK. Mattilsynet kan komme på 



inspeksjon, og det er viktig at vi har ting på stell. Det må komme tydeligere frem i neste 

invitasjon til samling at uten vaksinepapirer blir en disket fra løpet. Nå måtte alle som 

manglet papirene dokumentere både vaksine og stamtavle i etterkant. De måtte logge inn på 

DyreID og sjekke opp mot stamtavla i DogWeb. Dette tok mye tid. For fremtiden må alle ha 

med papirene fysisk for ikke å bli disket. Vi skal ikke være så rigide at vi bortviser nye 

medlemmer som har glemt papirer, og som ikke skal kjøre løp/stille ut, men vi må opplyse at 

alle på samling skal ha vaksinepapirer med.  

Styret tenker gjennom til neste møte hvor strenge vi skal være i fremtiden når det gjelder å 

ta stikkprøver også av dem som ikke skal kjøre løp (f.eks. på høstsamlingen) angående om 

de har med gyldige vaksinasjonspapirer eller ikke.  

Det var bra passeringstrening og lineverksted på samlingen. Noen savnet mer opplegg på 

søndagen, og særlig opplegg for barn. ABU må mer på banen på høstsamlingen.  ABU skal 

egentlig arrangere valpeshow, noe som ikke ble gjort i år. Tidligere har det også vært 

matchshow etc. Heldigvis var der barn og hund i år. 

 

90/22 Retningslinjer for hvilke utstillinger som skal godkjennes av NSHK  

 

Er under arbeid i ABU. 

 

91/22 Oslo dog show 18-20/11-22  

 

VO arbeider med planleggingen av messen, og det etterlyses fortsatt folk og egnede hunder 

til å stå på standen.  

 

92/22 Hjemmesiden i Wordpress   

Styret godkjenner at hjemmesiden til NSHK blir fornyet og kan lages i Wordpress. Layouten 

der er bedre enn den vi har. Klubben har ikke kapasitet til å designe en egen hjemmeside helt 

fra grunnen. Det er kostbart og tar mye tid. GBS kontakter webmaster for å komme i gang 

med arbeidet. Det vil også bli mulighet for oversettelse til engelsk i det nye formatet. 

 

93/22 Arbeidsgruppe Dyrevelferd  

Gruppen har hatt møte og sett på skjema som skal brukes av DVK og presentasjon til DVK-

kurset som NSHK skal lage. Har tilpasset kontrollskjemaet for løp og for 

samling/treningssamling fra NHF til NSHK. Skjemaene skal ut på høring når de er ferdige.  

Vi må også finne ut hva reaksjonen skal være hvis det er brudd på en eller flere av reglene i 

forskriftene.  

Lokallags-treningssamlinger bør også ha DVK til stede. 

LL har laget en oversikt over alle NSHK-medlemmer som har tatt NHF sitt DVK-kurs. NHF 

skal ha nytt DVK-kurs i desember for medlemmer i trekkhundklubbene. Dette er gratis. 

 

94/22 Arbeidsgruppe Langdistanse  

SA innkaller til første møte i arbeidsgruppen i nærmeste fremtid. Medlemmer er Kenneth 

Monsen, Johanne Sundby, Asbjørn Hundere, Andrine Bordvik Alhaug, Jeger Bjørnson og 

Sigmund Alhaug (styrets/sportskomiteens representant).  

 

95/22 WSA-oppdateringer  

 

LL informerer fra generalforsamlingen i WSA: Finnmarksløpet 2023 skal ha VM i renraset-

klasser. (Hvis det blir nok deltagere.) Samarbeidet mellom IFSS og WSA er utvidet med to 

år. NSHK må betale startkontingentene til WSA-mesterskap og sende ut faktura til 



deltakerne i etterkant. Nå må det også betales på forhånd til IFSS-mesterskap. Dette er nytt.  

SPHK har besluttet å melde seg ut av WSA.  

Veronica Strand stiller i barmarks-VM for NSHK.  

 

96/22 Webinar-serie NSHK 

 

Det arbeides med forslag til innhold og foredragsholdere. Medlemmer med gode tips må 

gjerne komme på banen og tipse styret.  

 

 

97/22 Gjennomgå nytt i reglene for dekning av kostnader på NSHKs samlinger (gjelder 

DVK) 

 

Styret er enige om følgende: 

På arrangementer hvor det kreves at klubben har DVK, dekker NSHK 100% av boutgiftene 

for denne. Det dekkes overnatting for en natt på høstsamlingen og spesialutstillingen og to 

netter på vintersamlingen og Dørstokkmila.  

Hvis en ikke klarer å finne godkjent DVK fra egne rekker (medlemmer av NSHK), dekkes i 

tillegg kjøregodtgjørelse etter NKKs tariff. GBS legger oppdaterte regler på hjemmesiden 

under «lover». 

 
98/22 Vintersamlingen og klasser 

 

Det har kommet spørsmål til NSHK om det kan åpnes for at malamutespann kan delta i egen 

klasse på 5-mila under vintersamlingen. 

Styret mener at NSHK-medlemmer bør ha fortrinnsrett på overnattingsplassene på 

Johnsgård. Styret er også enige om at vi bør avvente til vi har hatt en samling på Johnsgård 

for å vurdere om det er praktisk mulig å åpne opp for malamutespann i løypene der. Vi tar 

stilling til saken etter neste vintersamling. LL svarer på forespørselen. 

 

99/22 Eventuelt 

 

-Vi må få klubbeffektene ut på hjemmesiden og i Huskybladet. Flere har etterspurt dette. SA 

sender listen over effekter og priser til LEM som poster i bladet. (husk at eventuell 

porto/emballasje kommer i tillegg) GBS/webmaster kan poste på nettsiden. 

 

-Innlegg til NKKs Hundesport: GBS har skrevet en artikkel i forbindelse med NSHKs 50-

årsjubileum og sender artikkelen til alle i styret på e-post for eventuelle kommentarer før den 

sendes til NKK.  

 

-Har Ivar mottatt fakturaen fra NOVA Spektrum? Ja. IH betaler den i kveld. 

 
-Listen over styreverv på NKK-siden er ikke oppdatert. IH ordner dette.  

 

-NSHKs styre er godkjent av Brønnøysundregisteret.  IH oppdaterer NKK-siden. 

 

-SA sier: Det har vært en del skriverier på sosiale medier angående DNA-testing for å finne 

ut om en hund er 100% renraset siberian husky. Enkelte land (Frankrike f.eks.) har innført 

obligatorisk DNA-testing på avlsdyr. Bør NSHK foreta oss noe i den anledning? 

LL kommenterer: Embark-laboratoriet, som flere har benyttet seg av, vil ikke oppgi metoden 

de bruker for DNA-testing, så vi får ikke etterprøvd testen. Det må være en faglig forankret 

test hvis testingen skal ha noen verdi, og ikke testing gjort av et firma som tjener penger på 

at folk sender inn DNA-tester. Genomet på SH er ikke kartlagt enda, så hvordan kan en da si 

at en SH ikke er renraset?  Det er et forskningsprosjekt i USA som arbeider med å kartlegge 

dette/finne genomet. Gentesting bl.a. til bruk for å kartlegge arvelige sykdommer etc er bra, 



men testene må være faglig forankret. De mangler bl.a. en del prøver fra brukslinjer på 

laboratoriet som søker etter genomet på SH.  

 

-LEM vil skrive den manglende arbeidsinstruksen for redaksjonskomiteen. Hun vil diskutere 

hva som bør være med i instruksen innad i komiteen på forhånd. Instruksen sendes til alle i 

styret på e-post for godkjenning, før GBS poster den på hjemmesiden.  

(Jeger Bjørnson har lovet å skrive for valgkomiteen før neste styremøte.) 

 

 

 


