
Saker til NSHKs årsmøte søndag 25.5.2014 
 

Sak 1 Kontingentsats 
Forslagsstiller: Styret 
Styret i NSHK foreslår at kontingentsatsene holdes på dagens nivå. Altså ingen endring fra 2013. 
 

Sak 2 Retningslinjer for dannelse av Lokallag i NSHK 
Forslagsstiller: Styret 
Lokallag kan dannes i områder/regioner det er fem (5) medlemmer eller flere som ønsker å danne 
lokallag. Lokallaget må velge en kontaktperson som skal være den personen styret i NSHK 
korresponderer med. Lokallag(ene) kan søke styret om økonomisk støtte til aktiviteter også 
oppstartsmøte/aktivitet. 
 
Dersom det ikke er nok medlemmer til å danne et lokallag kan allikevel et medlem fungere som 
kontaktperson i området/regionen. 
 
Kontaktpersoner må si seg villig til å stå med telefonnummer på NSHK sin hjemmeside under styre og 
kontaktpersoner. 
 

Sak 3 Løpsregler 
Forslagsstiller: Birgit Bordvik Alhaug 
Jeg foreslår at NSHK for løpssesongen 2014/2015 fortsetter med de reglene som er gjeldende for 
2013/2014 angående klasser, distanser og aldersbestemmelser, og avventer med eventuelle 
endringer til vi vet hva som skjer i Norges Hundekjørerforbund og internasjonalt i IFSS og WSA. 
 

Sak 4 Innmelding i World Sleddog Association 
Forslagsstiller: Tora Kleven  
På bakgrunn av siste hendelse der IFSS ikke tar med Nordic Breed som egen klasse i sine mesterskap 
(til tross for vedtak på generalforsamlingen i 2011 om at de fra og med 2014 skulle ha med NB i alle 
konkurranser), så anbefaler jeg at NSHK melder seg inn i WSA.  
 
Litt om WSA: WSA ble stiftet i 1995 og er en organisasjon for de 4 polarhundrasene siberian husky, 
alaskan malamute, grønlandshund og samojed. De arrangerer løp for alle polarhunder som er 
registrert i det internasjonale registeret FCI der Norsk Kennel Klub er tilsluttet.  
 
For å slutte seg til WSA må det betales medlemskontingent. Denne er p t 1 € (ca kr 8) pr medlem i 
klubben pr år, men jeg går da ut i fra at det er pr hovedmedlem, og at det ikke gjelder 
familiemedlemmer. Dersom NSHK har mellom 101 - 500 medlemmer vil klubben kunne delta med 2 
delegater som har stemmerett på generalforsamlingen i WSA. På generalforsamlingen velges styret, 
og viktige saker tas opp. 
 
17 europeiske land er nå medlemmer i WSA, i tillegg kommer Russland, New Zealand og Sør-Afrika. 
WSAs mesterskap er verdens største konkurranser med hund. Den Svenske Polarhundklubben 
meldte seg inn i WSA for et par år siden.  
Det svenske Draghundsportforbundet sender årlig deltakere til WSAs mesterskap. Norges 
Hundekjørerforbund har pr i dag ingen forbindelse med WSA, men WSA og IFSS har et visst 
samarbeide. 
 
 
 



Sak 5 Nye Avlsretningslinjer for NSHK 
Forslagsstiller: Styret 
Styret/ABU har utarbedet avlsretningslinjer og foreslår at disse vedtas på årsmøtet. Forslaget finner 
du her: http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshk-avlsretningslinjer.pdf  
 

Sak 6 Medlemmer av NSHK som oppdretter valper forplikter seg til å formidle 
valpene også gjennom klubbens valpeformidlingssystem 
Forslagsstiller: Johanne Sundby 
Medlemmer av NSHK som oppdretter valper forplikter seg til å følge NKK sine regler for etisk 
oppdrett, og om noen valper selges via nettbaserte salgskanaler, til å formidle valpene også gjennom 
klubbens valpeformidlingssystem. Via klubbens valpeformidlingssystem må man redegjøre for noen 
særskilte opplysninger om foreldredyrene; som om de har gått løp, er utstilt eller har helsetester, og 
ha en paragraf om klubbens avlsstrategi som en del av den kommersielle salgsannonsen. Gjentatte 
salg av valper fra kull utenom dette kvalitetssystemet, kan føre til at styret kan vurdere om man ikke 
lenger kan være medlem av NSHK.  
 

Sak 7 Formidling av valper kan skje gjennom klubbens 
valpeformidlingssystem selv ved brudd på Norsk Kennel Klubbs (NKK) etiske 
retningslinjer dersom dispensasjon er innvilget fra NKK selv 
Forslagsstiller: Styret 
Styret foreslår at kull/valper kan formidles gjennom klubbens valpeformidlingssystem selv ved brudd 
på Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer såfremt dispensasjon er innvilget fra NKK og valpene blir 
registrert. Kullet må formidles med en notabene angående brudd på etiske retningslinjer og hvilket 
punkt i retningslinjene.  Dispensasjonsbrevet fra NKK må offentliggjøres.  
 
Styret har ikke enstemmig gått inn for dette forslaget men majoriteten ønsket en slik presisering. 
 

http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshk-avlsretningslinjer.pdf

