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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 JA 

  CECILIE ISAKSEN                           Trekkhundprøveansvarlig             CI                           JA 
 
Sak Tekst 

1/23 Oppfølging av saker fra styremøte 5/12-22 

 

-Rasekompendiet og engelsk oversettelse:  

Utsettes til neste møte 

 

-Angående vaksine på NSHKs samlinger:  

Hvor strenge skal vi være når det gjelder vaksinasjonspapirer for dem som ikke skal kjøre 

løp/stille ut/pensjonerte hunder? Skal det tas stikkprøver av, eller kontrollere, alle hunder?  

LL må finne ut hvem som har med konkurranseforskriften i Mattilsynet (MT) å gjøre, for 

hun fikk bare svar angående godkjenning av vintersamlingen, og ikke svar på vaksinesaken, 

da hun henvendte seg dit. Noen løp tar stikkprøver, og noen sjekker alle hunder for 

vaksinestatus. Hundekjørerforbundet har uttalt at det er opp til hver enkelt klubb å bestemme 

reglene. NKK forlanger at alle hunder på deres arrangementer skal være vaksinerte. 

Veterinær Ingrid Wiik Haugbjørg har uttalt at en gammel løpshund jo har en 

grunnimmunisering, men hvordan vet vi at alle de gamle hundene på samlingen har vært 

vaksinerte tidligere? Flere i styret mener at alle hunder skal være vaksinerte på samlingene 

til NSHK. Andre mener at dette er for strengt når det gjelder valper og gamle hunder.  

I Sverige er det arrangøren som definerer hva som er samlingens område. F.eks. kan det 

være kun løpsarenaen eller utstillingsringen og ikke hele campingplassen som huser 

samlingen. LL vil høre med MT hva de mener om saken.  

 

På vintersamlingen skal alle hunder som skal delta i konkurranse uansett være vaksinerte. Vi 

oppfordrer alle som skal på samling til å vaksinere alle hundene sine før vintersamlingen, 

men en eventuell strengere ny regel som kommer for sent (tre ukers karenstid for 

nesevaksine) vil ikke ha tilbakevirkende kraft.  

Saken blir tatt opp igjen på neste styremøte. 

 

- Skriftlige retningslinjer for hvilke utstillinger som skal godkjennes av NSHK:  

NKK skal forandre sitt nye system, som har vist seg å ikke fungere så bra, og gå tilbake til 

noe lignende det gamle systemet hvor det blir en tidsfrist for å søke om å få arrangere 

utstillinger. Nå kommer søknadene jevnt utover hele året, og det er vanskelig for klubbene å 

fordele utstillingene. 

Vi avventer å lage skriftlige retningslinjer til vi vet hva NKK bestemmer. ABU har allerede 

retningslinjer de følger. 

 



 

- Angående NSHKs nettside og Huskybladet:  

CI vil legge ut trekkhundprøveresultatene, og MS hører med ABU om det er noen der som 

kan påta seg å legge ut resultatene fra NSHKs spesialutstilling. Etterslepet må også 

oppdateres.  

 

-Hvordan få medlemmer til å ville stille på vakt på messene klubben deltar på? Det er for få 

medlemmer som stiller opp. 

Styret mener vi må være til stede på messene for å vise frem rasen og dens gode egenskaper.  

Det bør lages vaktlister i god tid på forhånd, så en vet hvem som kommer. En kan legge ut 

lister som medlemmene selv kan skrive seg på, f.eks. på nettsiden og på Facebook. (vi hører 

med webmaster hvordan dette kan gjøres) Kanskje en får lyst til å bli med når en ser at noen 

en kjenner litt skal stille på det og det klokkeslettet f.eks. Det er sosialt og hyggelig å stå på 

stand, og det er også en fin måte å bli kjent med andre klubbmedlemmer på.  

De som står på standen får en t-skjorte. Både for å være uniformert på standen, men også 

som en påskjønnelse for å delta.  

 

Dørstokkmila kolliderer med Camp Villmark i år. VO avlyser standen på villmarksmessen. 

 

-Angående hjemmesiden:  

Skal vi beholde den engelske oversettelsen? Er den bra nok? Enkelte mener at oversettelsen 

blir bedre med google translate enn slik som det fremstår på nettsiden nå. 

MS snakker med webmaster om måten siden er oversatt på / om en kan bruke google 

translate i stedet for det programmet som er brukt nå. 

 

-Angående hjemmesiden: 

Helt øverst under velkommen på første side har det på gammel hjemmeside stått følgende: 

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) har til formål å ivareta hundens og hundeholdets 

interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, 
samt forvaltningen av siberian husky.  

Teksten er hentet fra klubbens formålsparagraf i lovene § 1-2. Sekretæren ber om 

tillatelse/tilgivelse for å ha modernisert setningen uten å forandre innholdet til: Norsk 

Siberian Husky Klubb (NSHK) har til formål å forvalte den kennelklubbregistrerte rasen 

siberian husky, ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.  

Dette er selvfølgelig IKKE å forandre noe i lovene, bare i innledningen på hjemmesiden. 

Styret godkjenner dette. 

 

2/23 Invitere eksteriørdommere/dommeraspiranter til Dørstokkmila for å se SH i arbeid? 

Skal vi invitere dem, og til hvilket opplegg i tilfelle?  

Styret mener dette bør gjøres på høstsamlingen eller vintersamlingen og ikke på 

Dørstokkmila. Pga manglende overnattingskapasitet på vintersamlingen er det naturlig å 

invitere dem til høstsamlingen. En bør sende ut invitasjon allerede om våren. Vi diskuterer 

opplegget etter vintersamlingen.  

 

3/23 Arbeidsinstruks Redaksjonskomiteen  

Den nye instruksen ble godkjent og blir postet på hjemmesiden. 

 

4/23 Referat fra DNA-gruppens møte 5/1-23 

 

LL: Gruppen avventer fortsatt svar fra diverse genetikere og en redegjørelse fra Anita 

Engebakken-Fjell på noen vitenskapelige artikler. Anbefalingen fra gruppen til styret vil 



uansett ikke være avregistrering av eksisterende hunder. Gruppen arbeider videre. Nytt møte 

i slutten av januar.  

 

5/23 Kjøreplan for webinar-serien NSHK  

 

CI og LL vil samarbeide om å sette opp en liste over foredrag og spørre foredragsholdere. 

IH kan være teknisk hjelp. Skal også spørre hver enkelt foreleser om tillatelse til å legge ut 

foredragene på hjemmesiden i etterkant. CI og LL ser på dette før vintersamlingen.  

 

6/23 Innspill til avlsprogram NKK (Svarfrist NKK er 28/2-23) 

 

MS sender utkast til svar på e-post til alle i styret for godkjenning. 

 

7/23 Angående valpeformidler  
 

SS har hatt en prat med valpeformidleren som forteller at mange har spurt etter så rolige 

valper som mulig i det siste. Han sier også at han ikke har anbefalt eller frarådet valper fra 

spesielle kenneler, slik som NSHKs retningslinjer også sier.   

Styret mener at valpeformidler også i fremtiden bør ligge under ABU.  

 

8/23 Vintersamlingen  

 

Mye av forarbeidet er ferdig.  

GB skal være DVK. LL har spurt Oda Ingstad om å være stevneveterinær. Hun har sagt ja til 

det. Styret stemmer for å ha DVK og stevneveterinær på vintersamlingen (i stedet for DVK 

og assistent til DVK), selv om det strengt tatt antagelig ikke vil være påbudt med veterinær 

pga antall påmeldte.  

Det vil komme litt mer informasjon angående mat, festmiddag etc på hjemmesiden straks.  

Gevinster til loddsalget mottas med takk. 

 

9/23 Retningslinjer for deltakerpremier på løp  

 

IH setter opp utkast til retningslinjer som vi behandler på neste styremøte.  

 

10/23 Forespørsel om NSHK vil gi deltakerpremier til de som kjører SH på Troms Quest 

2023 og søknad om deltakerpremier til Hamar Hundekjørerfestival 2023 

(saken ble behandlet i e-postutveksling mellom styremedlemmene 20.-23. desember 2022) 

Saken er ferdig behandlet. 

 

Rita Kramvig har søkt, på vegne av Troms lokallag, om å få midler fra NSHK til 

deltakerpremier for dem som kjører med rene SH-spann på Troms Quest 2023.  

Styret har behandlet forespørselen i e-postutveksling.  

Normalt gir ikke NSHK deltakerpremier på løp som ikke klubben selv arrangerer, men 

flertallet i styret har valgt å støtte lokallaget i Troms med kr 5000 som de kan velge å bruke 

til premier. Dette for å reklamere for NSHK og bidra til å skape mer aktivitet i nord.  

Betingelsen for utdelingen er at det leveres en fyldig reportasje fra Troms Quest til neste 

utgave av Huskybladet, og at Rita Kramvig selv skaffer til veie premiene og også leverer 

regnskap til NSHK i ettertid. Premiene skal deles ut på løpets offisielle premieutdeling. 

To personer stemte imot dette. CI ønsker protokollført at hun var en av dem som stemte imot 

forslaget.  

CI søkte deretter om støtte til innkjøp av premier til RNB-klassene på Hamar 

Hundekjørerfestival. 

CI representerer lokallaget i Oslo og Akershus, som sammen med Hamar og Omegn er de to 

lokallagene som har hatt best utbytte av klubbens aktiviteter og støtteordninger i 2022. Svært 



lite av kontingenten som NSHK har fått inn har kommet medlemmene i Nord-Norge til 

gode. Søknaden om premiestøtte til Hamar Hundekjørerfestival ble ikke godkjent av styret. 

 

11/23 Eventuelt 

 

-Anita Engebakken-Fjell minner oss som sitter i styret i en e-post på at vi bør lese 

protokollene fra NKK for å holde oss oppdaterte.  (Særkomitéen for utstilling og hovedstyret 

legger ut ganske regelmessig bl.a.).  

 

-Nytt regnskapssystem 

Styret godkjenner at kasserer IH kan ta i bruk et nytt regnskapssystem, Smartorg. IH har 

allerede brukt dette systemet i forbindelse med et annet kassererverv, og det er adskillig 

bedre enn systemet NSHK nå bruker. Det vil koste noe mer enn systemet som nå brukes 

(4500 kr i stedet for 3000 kr), men er verdt det. 

 

-Margareth Berentzen har søkt om 10 000 kr i premiestøtte til Herringen trail. Dette blir ikke 

godkjent. Hun søker ikke om midler på vegne av et lokallag, og NSHK har ikke noe med 

arrangementet Herringen trail å gjøre.  

 

-LL anbefaler alle i styret om å ta organisasjonskurset til NKK. Ingen i styret, som ikke 

allerede har tatt organisasjonskurset, har anledning til å delta på neste kurs som er i mars. 

 

-Landslagsjakker til deltakerne med siberians i renrasetklasse på VM i Finnmark 2023 blir 

en utgift på ca kr 4000. Deltakere som allerede har fått jakke fra NSHK skal ikke ha ny 

jakke i år. De deltakerne som skal delta fra NSHK må sende presentasjon av seg selv til 

klubben i forkant. SA minner dem på dette. LL skriver presentasjonene som skal postes på 

hjemmesiden og facebook. Ett medlem skal delta i VM i Italia. Han skal også ha jakke.  

 

 

 

 


