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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 JA 
VERONIKA OLIJNYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
GEIR BØYUM Media/medlemsansvarlig GB NEI 

  CECILIE ISAKSEN                           Trekkhundprøveansvarlig             CI                           NEI 
 
Sak Tekst 

101/22 Oppfølging av saker fra styremøte 31/10 

 

-Endelig sammensetning av kløvmerkegruppen blir Linn-Elise Mindt, Christian Platou og 

Ingeborg Elise Kjønsberg-Mikalsen (fra ABU). Som vedtatt på et tidligere styremøte opererer 

gruppen under ABU-komiteen. Opplegget for kløvmerkene vil bli lagt opp på samme måte som i 

Oslomarka trekkhundklubb, dvs at det blir basert på tillit. LL vil høre med Oslomarka hvilken 

forhandler de bruker på merkene og få info om priser. LEM ønsker å involvere lokallagene i 

opplegget.   

 

-Rasekompendiet og engelsk oversettelse: 

Utsettes til neste møte. SA vil ha dialog med SPHK (Sverige) angående dette. 

 

-Til info: NKKs DUK har svart på forespørselen angående å invitere dommere som skal dømme 

SH til hundekjøringsaktiviteter. De er i prinsippet positive til forslaget, men vil ikke organisere 

det. De sparker ballen tilbake til raseklubben og ber NSHK eventuelt ta initiativ. DUK ønsker 

ikke å pålegge dommeraspirantene å delta på hundekjøring, da de mener det obligatoriske 

pensumet for dommerutdannelsen er stort nok som det er.  

Flere i styret synes det er en god ide om ABU i samarbeid med Sportskomiteen lager et opplegg 

for eksteriørdommere f.eks. på Dørstokkmila. Det må tenkes ut hvordan vi skal forberede dette i 

tilfelle. Vi setter saken opp på første møte etter nyttår. 

 

-Angående oppdatert rasestandard som kom på e-post fra NKK tidligere i høst, svar til 

standardkomiteen. (Utsatt sak fra 19/9-22):  

Det er sannsynligvis ikke tid til å svare komiteen pga styremedlemmenes mange andre gjøremål. 

Det er for hektisk med jobb og trening. Men styret er enig i at vi burde gi et svar for å signalisere 

at vi «følger med». LL skal forsøke å se på det denne uken, men kan ikke love noe pga jobb og 

andre plikter.  

 

-Angående høstsamlingen og andre samlinger: Hvor strenge skal vi være når det gjelder 

vaksinasjonspapirer for dem som ikke skal kjøre løp/stille ut? Skal det tas stikkprøver av alle? 

Dyrevelferdsgruppen vil at styret skal bestemme angående dette. Vaksinasjonspapirer er egentlig 

obligatorisk på alle samlinger, uavhengig av om en skal delta på løp, utstilling, eller ikke, fra 

Mattilsynet sin side. Spørsmålet styret i NSHK stiller seg er bl.a. om en pensjonert hund som har 

vært vaksinert hele sitt liv skal behøve å vaksineres når den er gammel kun for å være med på en 



samling. Den vil f.eks. sannsynligvis være mer immun enn en vaksinert unghund. Alle som deltar 

på løp og utstilling skal selvfølgelig vise vaksinasjonspapirer, også for gamle hunder.  Skal vi 

sette en grense på alder? Hvis vi er for slepphendte vil vi kanskje få problemer med MT, men 

hvis vi er for strikte, vil noen av dem som bruker å komme på samling muligens ikke komme. 

Det er en del løpskenneler som ikke vaksinerer sine pensjonerte løpshunder. LL vil høre med MT 

om hva de mener og komme tilbake til styret med svaret.  

 

102/22 Oppsummering Oslo Dog Show  

 

GR og VO var mye alene på vakt. Jeger Bjørnson og elevene hans var der i helgen og gjorde en 

flott jobb. GR og VO mener messen var veldig bra, men det var for få som bidro og hjalp til. De 

som var på vakt gjorde en kjempejobb. Der var mange publikum som var innom standen og som 

koste med hundene. Enkelte ønsket å kjøpe SH etter å ha vært på messen. Til sammen var der 

sikkert 20-25 SH på standen i løpet av messedagene. Det var ikke noe problem med de andre 

dyrene på området.  

Hva kan vi gjøre for å få folk til å stille opp? VO var den eneste fra arrangementskomiteen som 

kom (en annen som skulle komme var riktignok syk). Kanskje klubben skal donere en t-skjorte, 

kopp el.l. til de som stiller på vakt en hel dag på senere messer og f.eks. en genser for dem som er 

der flere dager. Gradert belønning. Hvis en som er oppdretter fronter rasen og stiller på vakt på 

messe, kan en f.eks. få gratis kennelannonse i Huskybladet. Slike ting. Vi tenker på dette til neste 

styremøte.  

 

103/22 Angående oppførsel  

 

Noen i styret mener at «advarselen» i forkant av messen om at der skulle være andre dyr på 

messeområdet var svært unødvendig og negativ når en skulle få folk til å stille opp på messen. 

GR snakket med sikkerhetsansvarlig på messen på forhånd og fikk til svar at sikkerheten var 

ivaretatt godt. Dette var også tilfellet, ifølge de som var der. Det oppsto ingen problemer med 

hundene på standen og andre typer dyr. Andre i styret mener at mange vil synes det er greit å få 

vite på forhånd hva som vil møte en, i dette tilfellet at der også skulle være andre dyr enn hunder 

på messen. Flere i styret reagerte derimot på innholdet/utblåsningen en i styret skrev til svar på e-

posten som ble sendt ut angående andre dyr på messen. Hvor høy takhøyde skal en ha for 

uttalelser innad i styret? Det bør i tilfelle gå begge veier, og hvis en har uttalt seg sleivete, bør en 

også tåle å få tilbakemelding på dette. Men styret bør også være et sted hvor en kan slippe ut litt 

«damp», selv om en bør tenke seg litt om før en skriver ting og på hvordan en formulerer seg.  

 

104/22 Retningslinjer for hvilke utstillinger som skal godkjennes av NSHK  

 

De har diskutert dette i ABU, og Lena Sparbo Vanvik har også snakket med Anita Engebakken-

Fjell om saken. Det er vanskelig å sikre geografisk spredning på utstillingene siden søknadene 

kommer fortløpende hele året med det nye systemet til NKK. MS skal nedfelle noe skriftlig 

angående hva ABU har kommet frem til og presentere dette for styret på neste møte.  

MS dobbeltsjekker med Frya at alt er i orden med bookingen for Spesialen 2023.  

 

105/22 Hjemmesiden  

 

Det nærmer seg publisering av ny hjemmeside. Det som mangler/skal oppdateres skal være 

sekretæren i hende innen utgangen av denne uken. Noen få sider må få teksten «under arbeid» da 

en ikke rekker å få ferdig absolutt alt. GBS sender det som er klart til webmaster, og håpet er 

publisering i god tid før jul.  

 

 



106/22 Arbeidsinstruks Redaksjonskomiteen og Valgkomiteen 

Utsettes til første møte etter nyttår.  

 

107/22 Referat fra DNA-gruppens møte 

 

Arbeidsgruppen hadde et fulltallig møte 27/11. Hovedpunktene er lagt ut på nettet. Gruppen er 

enig i at uansett resultat av undersøkelsene skal dette ikke ha tilbakevirkende kraft. Det dreier seg 

om hva en eventuelt skal gjøre i fremtiden. Det er ikke snakk om å avregistrere hunder.  

Gruppen har nytt møte 4/1-23. Da håper gruppen å ha fått en del svar på henvendelsene de har 

gjort til spesialister etc.  

Spørsmål/innspill til gruppen går via NSHK sin e-postadresse.  

 

108/22 Webinar-serie NSHK 

 

Vi kjører webinarserien etter løpssesongen, fra slutten av mars på ukedager og kanskje på 

rullerende dager. Det har kommet inn mange gode forslag til temaer. Kjøreplan for webinarene 

lages på neste styremøte.  

 

109/22 Eventuelt 

 

-Det har kommet invitasjon fra NKK om å gi innspill til avlsprogram. MS forbereder et svar til 

møtet i januar. Frist for å svare NKK er 28. februar 2023. 

 

-Angående valpeformidler:  

Det har kommet en klage fra et medlem på at valpeformidleren har anbefalt valper fra visse 

linjer, og at han også skal ha sagt at visse linjer er friskere enn andre. Dette er i strid med NSHKs 

retningslinjer.  

Flere i styret mener at en valpeformidler bør kunne fraråde eventuelle valpefabrikker og også 

kunne si om det er show- eller arbeidslinjer/spørre hva valpekjøperen er ute etter. 

Valpeformidleren skal ikke anbefale spesielle linjer/kenneler. SA vil ta en prat med 

valpeformidleren angående dette. E-posten med klagen er sendt til alle i styret for informasjon.  

 

-Angående vintersamlingen: VO: det skal være målgang over isen. Der var det vanskelig med 

forbikjøringer da det var befaring i februar. Dette har LL og Johnny Blingsdalen allerede tenkt 

på, og det skal bli annerledes under løpet.  LL: Scooterløyve er gitt både fra Tolga og fra 

Engerdal. Saken måtte ikke opp i formannskapet siden det bare gjelder merking av løyper og 

løypene går i Johnsgård sitt eksisterende løypenett. Saksbehandler kunne gi tillatelsen, og det 

gikk derfor ganske raskt å få løyvene. VO vil undersøke med Johnsgård angående felles middag 

om lørdagen.  

 

-Hamar hundekjørerfestival 2023 er godkjent som World Trophy Races Sprint (World Cup). Folk 
som vil delta må registrere seg. Dette er det informert om på hjemmesiden og facebook. WSA 

godtar kun betaling fra klubb og ikke fra enkeltmedlemmer, så NSHK må legge ut i forkant. 

Deltakerne må betale selv i etterkant på giro til NSHK.  

 

-Det etterlyses at Veronica Strand som vant to VM-gull i barmarks-VM er skrevet om på NKK- 

sidene etc. SA kontakter medieansvarlig GB angående dette.  

 

 

 

 


