
STYRET 
 
Styremøter 
Styremøter har blitt avholdt privat og på samlinger. Det 
har blitt avholdt 4 styremøter i perioden. 
 
Hjemmesiden 
Styret har fått gode tilbakemeldinger på den nye hjem-
mesiden. Den oppdateres ofte og styret forsøker å få ut 
nyheter av stort og smått. Hjemmesiden kan alltid for-
bedres og vi har gjort enkelte endringer etter innspill fra 
medlemmer.  
 
Samarbeid med andre klubber og forbund 
Samarbeidet med Norsk Alaskan Malamutt Klubb 
(NAMK) fungerer greit. Spesielt gjelder dette lokallage-
ne/avdelingene fra Oslo og Akershus i begge klubber. 
Samarbeidet med Norsk Kennel Klub (NKK) fungerer 
til tider bra. Spesielt gjelder dette enkelte avdelinger/
komiteer i NKK. Andre avdelinger/komiteer i NKK er 
veldig vanskelige å samarbeide med, hvor gjentatte hen-
vendelser og purringer fra NSHK ikke blir besvart. Sam-
arbeidet med Norsk Polarhundklubb (NP) har fungert 
svært dårlig. Men NSHK har mottatt en henvendelse fra 
Avdeling Midt-Norge om å være medarrangør på Røros-
løpet 2014. Det hadde vi ikke kapasitet til. Vi håper at et 
nytt styre vil vurdere dette for 2015. Samarbeidet med 
Norges Hundekjørerforbund (NHF) er veldig vanske-
lig da vi ikke kan være medlem av Norsk Idrettsforbund. 
Men vi er åpne for henvendelser fra NHF. Samarbeid 
med Hamar trekkhundklubb. Lokallaget Oslo og 
Akershus med hjelp fra styret samarbeider med Hamar 
trekkhundklubb om moro og rekruttløpet Dørstokkmila. 
Det ble ikke avholdt en løpsfestival slik NSHK ønsket i 
henhold til Tiltaksplanen. Samarbeidet med NAMK og 
NP er ikke sterkt nok utviklet til at vi kan påta oss et ar-
rangement av slik karakter. 
 
Messer 
Styremedlemmer har bistått Arrangementskomiteen på 
Dogs4All og Villmarksmessen.  
 
Helseundersøkelsen blant oppdrettere 2013 
Helseundersøkelsen blant oppdrettere 2013 har blitt 
sendt ut til alle som har oppdrettet et eller flere kull i 
perioden 2006-2013. Skjema med følgebrev ble sendt ut 
til ca 100 oppdrettere. Det har kommet inn en rekke 
svar. Foreløpig svarprosent er på ca 45 %. Styret har 
kalkulert med lav svarprosent da flere av oppdretterne 
som har mottatt skjema kun har oppdrettet et kull og 
kanskje ikke lenger driver med siberian husky. Imidlertid 
er svarprosenten blant de oppdretterne som har holdt 
på i mange år og som derfor har oppdrettet et stort an-
tall kull skuffende lav. Styret håper dette vil bedre seg 
med en utvidet frist til 1. juni. 
 
Helseundersøkelsen blant eiere 2014 
Styret har sendt en henvendelse til Norges Veterinær-
høyskole for å få gjennomført en helse- og atferdsun-
dersøkelse blant siberian huskyeiere i regi av Norges 
veterinærhøyskole. Dette er et ledd i arbeidet med Rase-
spesifikke Avlsstrategier. Flere raseklubber har benyttet 

seg av dette tilbudet, og styret håper med dette å belyse 
enda flere sider av styrker og svakheter med avlsarbeidet 
på siberian husky. 
 
Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS) 
Styret arbeider med dette dokumentet som er pålagt oss 
av NKK, men som selvsagt er en viktig del av klubbens 
langsiktige mål med rasen. RAS skal beskrive rasens his-
toriske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsik-
tige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå 
målene. Sentrale områder er rasens populasjon, helse, 
mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. Det 
er viktig å prioritere de områdene det skal fokuseres på, 
og videre lage en plan for hvordan klubben vil sikre at 
avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.  
 
Akkurat nå arbeider styret med å innhente data om ra-
sens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, 
atferd og eksteriør. 
 
Samlinger 
Samlingene har vært avholdt etter planen. Det er godt 
fremmøte på alle samlingene. Det er gledelig. Det er 
mange som bidrar på samlingene i tillegg til ansvarlige 
komiteer og styret. Det setter vi selvsagt veldig stor pris 
på. 
 
Ellers har styret drevet med ordinært klubbarbeid 
som: 
Drift av klubben 
Økonomihåndtering 
Håndtering av henvendelser og høringer 
Medlemsverving 
 
Oslo, 15.4.2014 
 
På vegne av styret, 
Line Marie Løw, Lina Stabbetorp og Tone B. Hansen 
 
 

————————————— 
 
 
SPORTSKOMITEEN 
 
Sportskomiteen har siden siste årsmøte bestått av 
Johnny Blingsdalen (leder) 
Terje Dietrichson, 
Anders Kohler Fugelli (ikke vært på samlinger) 
Karl Martin Furre (ikke vært på samlinger) 
Ivar Hordnes 
 
Sportskomiteens hovedoppgaver 
Arrangere slede- og snørekjøringsløp på Vintersamling-
en, dvs Huskyløpet (50 km), sprint (10km) og rekruttløp 
(10 km) 
Arrangere uformelt barmarksløp, selvvalgte klasser på 
Høstsamlingen 
Bidratt til gjennomføringer av trekkhundtester 
 
Sportskomiteen har ikke avholdt egne møter, men har 
kommunisert via e-mail, telefon og på samlingene. 

Norsk Siberian Husky Klubb 
 

2014 
 

ÅRSRAPPORTER FRA STYRET OG KOMITEER 



1. Vintersamling, Grimsbu, 22. - 23. februar 2013 
Vintersamlingen ble lagt til Grimsbu Turistsenter i Foll-
dal. Her ble vi som vanlig svært godt ivaretatt av vert-
skapet. Løypene var kjempefine takket være den lokal 
scooterføreren og Ivar Hordnes bidrag med avtaler med 
ham, er løypene oppkjørt i flere uker. 
 
Deltakelse: 38 (46 i 2012) deltakere fordelt på 14 (17 i 
2012) klasser. 
 
Løypene var som sist år, likevel ble det mange som kjørte 
feil første dag like etter start, her ble merkingen utbedret 
underveis. 
 
2. Høstsamlinga på Sataslåtten, 5. oktober 2013 
Vi fortsatte å avholde høstsamlingen på Sataslåtten i 
Hallingdal, som sist år. Her er det en runde på 4,8 km 
som er perfekt for løpsarrangering, ingen møteproble-
matikk, og ingen venting på spann som skal komme til-
bake etter å ha snudd. 
 
Det var god deltakelse med klasser for vogn, sykkel, 
kickbike og løping, til sammen 41 (39 i 2012) deltakere 
fordelt på 15 klasser (11 i 2012). 
 
I tillegg har lederen bidratt med trekkhundprøver, fra 
sist sesong. 
 
2014 (medtatt her, da disse er ferdige, og undertegnede 
nå tar en pause i klubbarbeidet) 
 
2. Vintersamling, Grimsbu, 21. - 22. februar, 2014 
Grimsbu Turistsenter i Folldal, lite snø med kuldegrader 
på morgenen. 
 
Her ble vi i år som sist år, svært godt ivaretatt av vert-
skapet. Løypene var kjempefine takket være den lokal 
scooterføreren og Ivar Hordnes bidrag med avtaler mot 
ham, løypene er oppkjørt over flere uker. 
Deltakelse: 39 (38 i 2013) deltakere fordelt på 15 (14 i 
2013) klasser. 
 
Huskyløpet fikk en ny sløyfe i indre del i år, slik at vi 
slapp å kjøre en runde 2 ganger, som de siste årene. No-
en greide likevel å kjøre feil, tross rett merking, men ing-
en ”sure miner”. Undertegnede lyktes med å delta på 
Huskyløpet for første gang, selv om dette gav ekstra ut-
fordringer for Ivar Hordnes, som måtte ordne all orga-
nisering og tidtaking mens jeg var på tur. 
 
Nok en gang, takk til de ildsjeler som stiller opp for å 
hjelpe sportskomiteen på løpene, særlig hjelp får vi til 
tidtaking og løypevakthold, det er uvurderlig viktig. 
 
Oslo, 26.02.2014 
 
Johnny Blingsdalen 
For sportskomiteen 
 
 

————————————— 
 
 
AVLS-, BRUKS OG UTSTILLINGSKOMITEEN 
Komiteen har i styreåret bestått av: 
Kari Solvang Hope (leder) 
Hågen Bjørgum (valpeformidler) 
Anita H. Engebakken 
Marianne Larsen 
Turid Aadalen Lindberg 
Lina Stabbetorp 

Spesialutstillingen ble avholdt på Torpomoen, 25. mai 
2013 med svenske Arvid Göransson som dommer. 7 
valper og 67 voksne hunder var påmeldt utstillingen. 
 
Komiteen har i løpet av perioden fått laget retningslinjer 
for avl for rasen. Disse inneholder få pålegg. 
Brukshundklasser for rasen er også blitt godkjent av 
NKK fra og med 1.1 2014. Det samme gjelder også akti-
vering av Trekkhundchampionat. Begge de to sistnevnte 
håper vi vil øke oppslutningen om trekkhundmerite-
ringsløpene for rasen i årene som kommer. 
Vi fikk ikke aktivert endringer på trekkhundmeritering for 
polare raser for inneværende sesong. Selv om vi leverte 
inn ønske om endringer innen fristen vi fikk oppgitt, fikk 
ikke NKK aktivert disse. Som leder har jeg derfor bedt 
om at de tre polarhundklubbene får lov å levere inn end-
ringer på nytt før neste sesong. Denne henvendelsen har 
ikke NKK svart på. 
 
Komiteen håpet også å få gjennomført en dommerkon-
feranse for rasen i løpet av 2014, men etter anbefaling 
fra andre som har mer erfaring fra å avholde slike konfe-
ranser fant vi ut at det var for kort frist til at flest mulig 
dommere, aspiranter og dommerelever skulle delta. Vi 
har likevel fått positiv tilbakemelding fra Karsten 
Grønås om at han kan delta som hovedforedragsholder 
og at Annica Uppstrøm kan være innleder. Rikke Ber-
gendahl vil sette sammen et dommerkompendie 
(forhåpentligvis også en DVD med ekstra billedmateria-
le og muligens en film). Kari Granaas Hansen har sagt 
seg villig til å hjelpe til med dommerkompendie, da hun 
har erfaring med dommerkompendier fra andreraser og 
vet hva som skal/ikke skal med. Det er bestemt at det 
skal være en en-dags konferanse, og at den skal avholdes 
i Oslo-området. Vi som nå går ut av ABU-komiteen hå-
per at dommerkonferansen avholdes i løpet av 2015, da 
det er viktig at utstillingsdommere får vite hva klubben 
som hovedansvarlig for rasen mener er viktig ved å 
dømme vår brukshundrase. 
 
I komiteen har lederen stått for det meste av dialogen 
med NKK når det gjelder brukshundklasser, trekkhund-
championatregler, meriteringsregler og det som er gjort 
av forberedelser i forbindelse med kommende dommer-
konferanse. 
 
Lina Stabbetorp har hatt ansvaret for at de hunder som 
det søkes om trekkhundchampionater for har de kvalifi-
kasjoner som trengs sammen med ansvarlig i NKK. 
Hun har også sammen med Turid Aa. Lindberg hatt an-
svar for å sette opp terminlista for løp og å motta meri-
teringsresultater og regne ut disse. 
 
Marianne Larsen har vært ansvarlig for å sjekke resulta-
ter for de som melder hunder på i brukshundklasser, slik 
at de har nødvendige kvalifikasjoner. 
 
Anita H. Engebakken har som tidligere besvart henven-
delser fra hundeklubber om å ha med rasen på utstilling-
er, og har også ansvaret for det meste av det byråkratiske 
før årets spesialutstilling. Ellers har alle i ABU komiteen 
ansvarsoppgaver i forbindelse med årets spesialutstilling 
på Sataslåtten. 
 
Atrå, 20.04.2014 
 
Kari Solvang Hope 
For ABU-komiteen 
 

————————————— 
 



REDAKSJONSKOMITEEN 
 
Komiteen har gitt ut fire blader det siste året. Vi har be-
stått av:  
 
Johanne Sundby, redaktør 
Kirsten Ribu 
Anne Katrine Kroken 
Monica A. Sundset 
Saskia Mämpel 
 
Altså bare kvinner. Det er flere kvinner enn menn som 
bidrar som journalister også. Vi kommuniserer mye på 
mail, og redaksjonen har opprettet en egen mailadresse 
som alle kan logge på. Vi planlegger på kort og lang sikt, 
kontakter folk for å skrive, deltar på samlinger og andre 
ting som folk GJØR. Vi skriver mer om løp og bruk og 
samlinger og messer, enn om utstilling, fordi tyngden i 
redaksjonen er der. Vi har Stine Oppegaard fra arrange-
mentskomiteen som primus motor i redigering, og Mo-
nica A S leser ofte korrektur. I vinter fikk vi en stor for-
sinkelse på blad 4 i 2013, og slo derfor det nummeret 
sammen med nr 1, 2014. Bladene har det siste året vært 
på 80 sider. Mye arbeid går med til å finne bilder i god 
nok kvalitet til å bli trykket, og innhente tillatelse til bruk 
fra fotograf. Vi følger mye med i hundeverdenen og i 
debatter og aktuelle saker, . Redaktøren er også med-
journalist i bladet Hundekjøring, og forsøker hente inn 
ting og tang om alt mulig, overalt fra. Vi har forsøkt å ha 
litt historisk stoff også, og litt debatt. Vi har inntrykk av 
at medlemmene liker å få et blad i hånden. Redaktøren 
arbeider etter ”redaktørplakaten” dvs at bladet er litt 
fristilt fra klubben, som eier det, men vi forplikter oss til 
å skrive en del kubbstoff, som nye registreringer, årsrap-
porter, og innkalling til samlinger. Til disse funksjonene 
har vi også NSHK hjemmesider og en egne side på 
Facebook. Vi forsøker legge ut spennende linker og ny-
heter på diverse nettsider. Vi kunne gjerne motta mer 
stoff, og så gjerne at folk som sier de skal skrive om 
ting, faktisk gjør det. Opplever du noe artig eller har et 
fint bilde – send inn tekst og bilder til  
huskybladet@gmail.com. 
 
Oslo, 11.04.2014 
 
Johanne Sundby 
for Redaksjonen 
 
 

————————————— 
 
 
ARRANGEMENTSKOMITEEN 
 
Arrangementskomiteen har bestått av følgende personer: 
 
Stine Oppegaard (leder) 
Siv Hansen (materialforvalter) 
Elin Ingstad 
Fred O. Johansen 
Jon Bakke 
Mette Ellefsen 
Sigmund Alhaug 
Camilla Kerler-Günther 

Klubbens faste aktiviteter 
Arrangementskomiteen er mer eller mindre involvert i 
alle klubbens samlinger og arrangementer. Vintersam-
lingen på Grimsbu og de to messene klubben deltar på, 
Villmarksmessen (april) og Dogs4All (november) krever 
en del forberedelser på forhånd. På samlingene hjelper 
de av komitemedlemmene som er tilstede til der det er 
behov for det. På de to messene er vi så heldige at 
mange av klubbens medlemmer stiller opp og hjelper til, 
både på stand, med hundekjøring, på raseparader og val-
peshow. Uten så mange medlemmer som stiller opp, 
hadde det ikke vært mulig for klubben å være tilstede på 
disse to messene. 
 
Villmarksmessen og Dogs4All 
Norsk Siberian Husky Klubb har opparbeidet seg gode 
avtaler med de to arrangørene; Villmarksmessen og 
Norges Varemesse. Vi betaler lite for selve standen, men 
må leie utstyr som disk, teppe, strøm mm. På Dogs4All 
arrangerer vi hundekjøring for besøkende de to dagene 
messen pågår. I 2013 vant klubben prisen for beste pre-
sentasjon på raseparaden. Villmarksmessen finner sted i 
løpet av fire dager, og der deltar vi på raseparaden og 
oppfordrer medlemmer til å stille opp på valpeshowet. 
 
Mye av jobben består av å sørge for at standene er be-
mannet med en god kombinasjon av medlemmer som 
har kunnskaper og erfaringer med mange hunder og 
hundekjøring, til noen som kan besvare spørsmål fra de 
som ”kun” har familiehunder, er nye siberian husky-
eiere eller vurderer å skaffe seg en siberian husky. 
 
Vintersamlingen 
På Vintersamlingen har vi ansvaret for kiosksalg, lodd-
salg med gevinster og ellers hjelper vi til der det måtte 
være behov for det. 
 
Komiteen har deltatt 
En eller flere medlemmer av komiteen har vært repre-
sentert på alle klubbens samlinger og messer. 
 
Rapporter 
Rapporter fra alle samlingene er å finne i tidligere utga-
ver av Huskybladet og i den enkelte komites årsrapport. 
 
Presse 
Leder av arrangementskomiteen er også utpekt til å være 
klubbens pressekontakt. I forkant av Vintersamlingen, 
Spesialutstillingen og Høstsamlingen er det blir det sendt 
ut pressemeldinger om klubbens aktiviteter. Det har ført 
til noe lokal pressedekning. Det bør være mulig å få mer 
pressedekning, men da må vi bli flinkere til å selge inn 
historier på forhånd. Medlemmene oppfordres til å sen-
de oss tips om personer eller hendelser vi kan gi videre 
til pressen eller settes på trykk i Huskybladet. 
 
Oslo, 08.05.2014 
Stine Oppegaard 


