
 
 

 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 

Søndag 22. mai fra 10.00-14.00, Frya leir 
 

Dagsorden 

1) Åpning av årsmøtet 

2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps 

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

4) Styret og komiteenes årsberetninger 

5) Regnskap med revisors beretning 

6) Budsjett 2017 

7) Saksliste 

 7-1) Forslag om å beholde medlemskontingenten på samme nivå som 2015 

 7-2) Forslag om krav til øyelysning og gonioskopi før avl 

 7-3) Forslag om endring av løpsreglementet i juniorklassen 

 7-4) Forslag om innføring av en differensiert valpeformidlingsliste 

 7-5) Forslag om at siberian husky som tildeles tittelen Norsk utstillingschampion også må 
  ha oppnådd løpsmerittering 

 7-6) Forlag om at NSHK innleder diskusjoner med det formål å lage en sammenslutning 
  med Polarhundklubben og Norsk Alaskan Malamute klubb, der kostnadene i  
  forbindelse med WSA-medlemskapet deles med de nevnte klubber 

8) Valg 

 

Vedlegg: Fullmaktsskjema 
 
Vel møtt! 
Styret 
 
VI MINNER OM fjorårets årsmøtevedtak vedrørende innkalling og dagsorden, hvor det ble godkjent at innkalling, 
fullstendig saksliste og valgliste blir publisert på hjemmesidene og sendt ut med e-post. Dette krever at medlemmene 
holder sine e-postadresser som er registrert hos NKK oppdatert. Det vil i forkant av utsendelsen bli kunngjort i Huskybla-
det at de som ønsker innkallingen på papir selv må melde fra om dette til styrets sekretær. 
 
§2-6 Medlemskap og valgbarhet til styreverv  

For å ha gyldig stemmerett på årsmøtet, kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. For å være valgbar 
til styreverv, kreves gyldig medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. 

 

§3-2 Møte og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på 
årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Medlemmer har mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt 
medlem er 2 fullmakter pr medlem. 

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 



Styret 
Styret har avholdt fire styremøter i 
perioden, og vi har hatt mange 
saker å forholde oss til. I tillegg til 
styremøtene har flere saker også 
blitt diskutert og avgjort på epost. 
Dessverre måtte Jan Kolpus trekke 
seg som leder av klubben, og nest-
leder Lina Stabbetorp har derfor 
fungert fra høsten 2015. 
 
Samarbeid med andre klubber 
Samarbeidet med Norsk Kennel 
Klub har blitt bedre, og vi har sam-
men med Norsk Polarhundklubb 
og Norsk Malamute Klubb fått på 
plass at resultater fra trekkhund-
prøvene skal inn i DogWeb. Det er 
vi veldig glade for da dette er et 
viktig verktøy i avlsarbeidet, og 
meningen er blant annet at opp-
drettere skal ha et bedre verktøy 
til å finne fram til avlshunder osv. 
 
Dommerkonferansen. 
Klubben gjennomført i november 
2015 en meget vellykket dommer-
konferanse med dommer Karsten 
Grønås som hovedforedragsholder 
godt assistert av den svenske dom-
meren Annica Uppstrøm. Det del-
tok 16 dommere, og en elev. I den-
ne forbindelse ble det også laget et 
utmerket dommerkompendium 

er i så måte, særlig med tanke på 
løypetraseen, og er i god dialog 
med Birkebeinerstadion for alter-
native løypetraseer.  
 
WSA 
Styret har opprettet en egen komi-
te for WSA-planleggingen. Komi-
teen ledes av Johnny Blingsdalen, 
med Line Løw, Tora Kleven og Stine 
Oppegaard som medlemmer. Plan-
leggingen er godt i gang i samar-
beid med de to andre polarhund-
klubbene. All aktuell informasjon 
om arrangementet ligger ute på 
klubbens nettsider. 
 
RAS 
Alle klubber som er tilsluttet Norsk 
Kennel Klub er pålagt av NKK å ut-
arbeidet RAS for sine raser. Vi er 
dessverre ennå ikke i mål, men 
NKK har gitt oss frist til over som-
meren. Dette er et viktig arbeid for 
rasen, men vi ønsker fortsatt at 
flere siberian husky-eiere besvarer 
helseundersøkelsen, som vil gi et 
viktig grunnlag for å utarbeidet 
RAS. 
 
 
Trond Lereng 
for styret 
28.03.2016 
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som er sendt ut til alle dommere, 
elever og aspiranter for rasen, 
samt alle klubbens medlemmer. 
Ettersom det er tjue år siden forri-
ge dommerkonferanse valgte sty-
ret å bruke en god del ressurser på 
konferansen. 
 
Messer 
Klubben var til stedet med stand 
på Camp Villmark i både 2015 og 
2016 hvor vi fikk markedsført ra-
sen og hundekjøring på en god 
måte for et stort publikum. Vi had-
de også en flott utestand med lav-
voer og hongjerde som en fin ram-
me rundt standen på European 
Dog Show høsten 2015. I tillegg 
ble det arrangert en ny spesialut-
stilling for rasen på lørdagen med 
Karsten Grønås som dommer. 
 
Samlinger og løp 
Klubben har gjennomført sine årli-
ge samlinger og løp i henhold til 
planen. I år valgte vi å legge Dørs-
tokkmila til Birkerbeinerstadionen 
på Lillehammer fordi vi har be-
stemt at WSA EM skal arrangeres 
der. Arrangementet ble av samme 
grunn endret fra å være i regi av 
lokallaget Oslo- og Akershus til å 
bli et løp i regi av NSHK sentralt. Vi 
gjorde oss en del nyttige erfaring-

Foto, øverst fra venstre: Gro Britt Skarseth og Bente Sofie Alhaug fra Høstsamlingen, Stine Oppegaard fra Dørstokkmila. Nederst fra 
venstre: Nytt rasekompendium og Anita H: Engebakken fra Dommerkonferansen. De tre nederste; Stine Oppegaard fra Dørstokkmila, 
Vintersamling og Camp Villmark 2015. 

SAK 4) STYRET OG KOMITEENES ÅRSBERETNINGER 



SPORTSKOMITEEN  
 
Sportskomiteen har bestått av: 
Kenneth Monsen (leder)  
Terje Dietrichson  
Atle Eikevik 
Morten Farstad 
Didrik Lantz.  
 
Hovedoppgaver har vært:  
 Arrangere slede- og snørekjø-

ringsløp på Vintersamlingen, dvs 
Huskyløpet (50 km), sprint 
(10km) og rekrutteringsløp (10 
km) 

 Arrangere uformelt barmarksløp 
selvvalgte klasser på høstsam-
lingen  

 Bidratt til gjennomføringer av 
trekkhundtester 

 
Flere av komiteens medlemmer 
har også bidratt på lokallagsar-
rangementer som Dørstokkmila, 
Halloweenløpet og messer. 
 
Sportskomiteen har ikke avholdt 
egne møter, men har kommuni-
sert via email, telefon og på sam-
lingene.  
 
Høstsamling 2015 
Høstsamlinga på Sataslåtten, 3. 
oktober 2015. Vi fortsatte å avhol-
de høstsamlingen på Sataslåtten i 
Hallingdal, som sist år. Her er det 
en runde på 4,8 km som er perfekt 
for løpsarrangering, ingen møte-
problematikk, og ingen venting på 
spann som skal komme tilbake 
etter å ha snudd. 
 
Det var god deltakelse med klasser 
for vogn, sykkel, kickbike og lø-
ping, til sammen 54 (49 i 2014) 
deltakere fordelt på 13 (14 i 2014) 
klasser. Største klassen senere år 
er blitt Kickbike 2-spann, med to-
talt 16 startende. Tradisjonelle 
storspann klasser har ca 6-8 delta-
kende. 
 
Vintersamling februar 2016 
Vintersamling ble tradisjonen tro 
lagt til Grimsbu turistsenter 26.-
27. februar 2016. Gode forhold i 
løypa ble også denne gang ivare-
tatt av Ivar Hordnes. 
 
Som vanlig ble vi svært godt ivare-
tatt av vertskapet, Det er ikke alle 
turistdestinasjoner som setter pris 
på trekkhund-klubber, men på 
Grimsbu har vi alltid blitt godt 
mottatt. Banketten på lørdagskvel-

den ble som vanlig et av høyde-
punktet på denne sosiale og trive-
lige samlingen. Deltakelse: 43 (40 i 
2015) deltakere fordelt på 13 (13 i 
2015) klasser, i tillegg kommer 
barneløpet med 12 flinke barn 
som deltok.  
 
WSA EM 2017 
Det er satt ned et eget utvalg med 
Johnny Blingsdalen som leder som 
skal planlegge WSA-EM 2017. All 
informasjon om arrangementet 
blir lagt ut på klubbens nettsider 
under fanene WSA. 
 
Det er nå valgt Birkebeiner Sta-
dion på Lillehammer som arrangør 
sted. Sportskomiteen har satt i 
gang et arbeid som skal sikre re-
sultatbaserte uttakskriterier for 
slike internasjonale løp, disse vil 
kunne presenteres senere. 
 
Valdres, 28.03.2016  
For sportskomiteen  
Kenneth Monsen 
 
AVLS-, BRUKS OG UTSTILLINGS-
KOMITEEN 
 
Komiteen har bestått av: 
Tone Beate Hansen (leder) 
Anita H. Engebakken 
Lina Stabbetorp 
Rikke Bergendahl 
Birgit B. Alhaug 
Mariann P. Høidahl 
Ingrid Tomter 
Valpeformidler Hågen Bjørgum 
 
Spesialutstilling 2015 
Spesialutstillingen ble avholdt på 
Frya Leir med finske Tuula Pratt 
som dommer. 12 valper og 74 
voksne hunder var påmeldt utstil-
lingen. Anne Kathrine Kroken var 
skriver, og Anita H. Engebakken 
var ringsekretær. Det ble også ar-
rangert barn og hund i forbindelse 
med utstillingen. 
 
Spesialutstillingen under Euro 
Dog Show 2015 
ABU arrangerte spesialutstilling 
under EDS 2015. Dommer var Kar-
sten Grønås. 2 valper og 58 voksne 
hunder var påmeldt denne utstil-
lingen. Line Løw var skriver, rings-
ekretær leid inn fra NKK. 
 
Valpeshow 2015 
Komiteen arrangerte Valpeshow 
på høstsamlinga 2015. Rikke Ber-
gendahl dømte, Line Løw var ring-

sekretær og Tone Beate Hansen 
skriver. 16 valper deltok på valpe-
showet. Det ble også arrangert 
barn og hund i forbindelse med 
valpeshowet.  
 
Dommerkonferanse 2015 
Styret avholdt i samarbeid med 
komiteen dommerkonferanse 
2015, på Garder kurs- og konfe-
ransesenter. 
 
Trekkhundprøver 
NSHK ved ABU har sammen med 
Norsk polarhundklubb og Norsk 
Alaskan Malamute klubb laget ter-
minlister for trekkhundprøver . 
Lina Stabbetorp og Tone Beate 
Hansen tar i mot påmeldinger på 
trekkundprøver og registrerer re-
sultatene. Representanter fra NP, 
NAMK og NSHK har vært i møte 
med NKK angående trekkhundprø-
ver. 
 
Trekkhundchampionat 
Lina Stabbetorp har hatt ansvaret 
for at de hunder som det søkes 
om trekkhundchampionater for 
har de kvalifikasjoner som trengs 
sammen med ansvarlig i NKK. Ro-
setter deles ut under middagen på 
spesialutstillingen. NTCH-hunder 
presenteres i Huskybladet på ini-
tiativ fra redaktøren av Huskybla-
det. 
 
Kontakt med NKK 
Komiteen har tatt i mot henvendel-
ser fra NKK vedrørende rasen, opp-
drett, autorisering av dommere og 
annet. Representanter fra ABU har 
også vært i møte med NKK angåen-
de registrering av resultatene i 
Dogweb. Dette vil det bli jobbet 
med å få gjort mulig, med mål om 
ferdigstillelse fra NKKs side i løpet 
av våren 2016. Resultatene må der-
etter legges inn manuelt per hund, 
og denne jobben må gjøres av ABU.  
 
Siberian husky på utstillinger, be-
handling av søknader om å få ha 
med rasen på utstilling 
Anita H. Engebakken har som tidli-
gere besvart henvendelser fra 
hundeklubber om å ha med rasen 
på utstillinger. Vi har tidligere år 
fordelt etter geografi og tidligere 
påmeldingstall, samt tidligere 
dommerbruk. Styret er også invol-
vert i avgjørelsene.  
 
Valpeformidling 
Hågen Bjørgum tar i mot henven-
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delser fra folk som er interessert i 
valp av rasen vår. Parringer og kull 
legges ut på hjemmesiden.  
 
Spesialutstillingen 2016 
Anita H. Engebakken og har også 
ansvaret for det meste av det ad-
ministrative (Dogweb) før årets 
spesialutstilling. Ellers har alle i 
ABU komiteen ansvarsoppgaver i 
forbindelse med årets spesialut-
stilling på Frya i mai.  
 
Harstua 14.3.16 
For ABU 
Tone B. Hansen  
 
REDAKSJONSKOMITEEN 
Siden Årsmøte i mai 2015 har re-
daksjonen gitt ut tre nummer av 
Huskybladet. Vi har hatt god til-
gang til variert stoff, og har forsøkt 
å lage et medlemsblad som treffer 
alle medlemmene enten de har få 
eller mange hunder, er erfarne 
eller nybegynnere, og hvor fokuset 
først og fremst har vært rettet i 
mot hundene og rasen. Vi har hatt 
som målsetning å trykke 5 – 6 ar-
tikler av mer generell karakter i 
hvert nummer skrevet av både 
medlemmer og ikke medlemmer i 
tillegg til typisk klubb-
stoff. Redaktøren har en bred kon-
taktflate i hundemiljøer slik at vi 
har mulighet til varierte artikler fra 
flere erfarne hundefolk, veterinæ-
rer osv. Klubbens rasekompen-
dium var også vedlagt Huskybladet 
nr. 4 / 15 slik at alle medlemmene 
har fått dette flotte kompendiet 
om rasen vår. Bladet trykkes i ca. 
600 eksemplarer av Peak Print AS 
hvor vi har en meget gunstig avta-
le. Bladet sendes ut til alle klub-
bens medlemmer, samt alle ekste-
riørdommere som er autorisert for 
rasen. Vi deler også ut mange ek-
semplarer på messer o.l.  

Redaksjonen har bestått av Mari 
Schelderup Tømmerås, Bård Ba-
kås, Erik Solli Teigen, Lena Vand-
vik, og undertegnede som er re-
daktør. Det vil si at vi har en god 
geografisk spredning på medlem-
mene i fra Oslo området, Trønde-
lag, Nord Norge til Svalbard. Stine 
Oppegaard har redigert alle utgi-
velsene, og det er den mest om-
fattende jobben med bladet. Med-
lemmene av redaksjonen har først 
og fremst kommunisert på mail. 
 
Redaksjonen takker alle for gode 
bidrag og innlegg i Huskybladet! 
 
Roa, 1.4.16 
for redaksjonen 
Trond Lereng 
 
ARRANGEMENTSKOMITEEN 
 
Komiteen har bestått av:  
Kristin Ranem Rønsdal (leder) 
Mari Skår, Barn og Ungdom 
Gro Britt Skarseth 
Siv Hansen, materialforvalter 
Camilla Kerler-Günther 
Alexandra Mink 
Sigmund Alhaug 
Jon Bakke 
 
Klubbens faste aktiviteter  
Det er blitt et fast mønster og tradi-
sjon av de fleste samlinger og ar-
rangementer. Som i fjor har vi i år 
gjennomført; Høstsamling på Satas-
låtten, Samling på Syningen, Vinter-
samling på Grimsbu. I tillegg har 
komiteens medlemmer deltatt og 
bidratt aktivt i andre aktiviteter 
som Halloweenløpet for Oslo og 
Akershus lokallag og diverse mes-
ser. 
 
EDS 2015 og Camp Villmark 
Norsk Siberian Husky Klubb har 
opp-arbeidet seg gode avtaler 

med Norges Varemesse som er 
arrangøren av begge messene.  
 
Det er noe planlegging i forkant av 
messene, som stort sett utføres av 
styremedlem Stine Oppegaard. 
Noe av det viktigste for en vellyk-
ket messe at å sørge for at stande-
ne er bemannet med en god kom-
binasjon av medlemmer som har 
kunnskaper og erfaringer med 
mange hunder og hundekjøring, til 
noen som kan besvare spørsmål 
fra de som ”kun” har familiehun-
der, er nye siberian husky-eiere 
eller vurderer å skaffe seg en sibe-
rian husky.  
 
Komiteen har deltatt  
En eller flere medlemmer av komi-
teen har vært representert på alle 
klubbens samlinger og messer.  
 
Rapporter  
Rapporter fra alle samlingene er å 
finne i tidligere utgaver av Husky-
bladet. 
 
Huskyklubbens medlemmer bidrar 
der de kan og når de kan – dette 
er veldig bra. Alle forstår at sam-
linger, messer og annen aktivitet 
krever mye; planlegging, forar-
beid, gjennomføring og 
«opprydding». Om alle bidrar og 
gjør litt, behøver ingen gjøre mye. 
 
Tusen takk for hjelp til alle som 
har stilt opp slik at arrangemente-
ne våre kan gjennomføres og blir 
hyggelige.  
 
 
Oslo, 19. mars 2016 
for Arrangementskomiteen  
Kristin Ranem Rønsdal, leder 



SAK 5) REGNSKAP MED REVISORS BERETNING  











SAK 6) BUDSJETT 2017 



SAK 7-1) FORLAG OM Å BEHOLDE NSHKS MEDLEMSKONTINGENTEN PÅ SAMME NIVÅ SOM 2015 
 
Forslagstillere: Styret 
 
I henhold til våre lover,§3-4, punkt g) skal årsmøtet alltid vedta medlemskontingenten. 
 
Styret innstiller på at NSHKs medlemskontingent forblir på 2015-nivå, men med økning på kr 30 på grunn 
av økningen av den obligatoriske grunnkontingenten  til NKK fra kr 160,- til 190,-. 
 
På NKKs representantskapsmøte den 7.-8.11.2015 ble vedtatt at NKKs grunnkontingenten økes med kr 30,- 
med virkning fra 1.1.2016. Økningen øremerkes til prosjekt for intensivert IT-satsing i 2016. Det betyr at den 
årlige kostnad for medlemskap i NSHK, som også inneholder obligatorisk grunnkontingent til NKK, er økt med 
kr 30,-. 
 
Hovedmedlem* 540 kr  
Nytt medlem* 440 kr 
Husstandmedlem 50 kr pr person, koblet mot et hovedmedlem med samme 
   adresse. Hvert husstandsmedlem får eget medlems- 
   nummer og samme rettigheter i både NSHK og NKK 
Familiemedlemskap* 590 kr for hele familien. Kun et medlemsnummer. 
Ungdomsmedlem* 440 kr 
Abonnement Huskybladet 250 kr 
 
*inkl grunnkontingent til NKK på 190 



SAK 7-2) FORLAG OM KRAV TIL ØYELYSNING OG GONIOSKOPI FØR AVL 
 
Forslagstillere: Anita H. Engebakken, Rita Kramvig, Monica A. Sundset 
 
Norsk Siberian Husky Klubbs rettingslinjer for avl sier i dag dette: 
 
6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom 
etter fylte 12 måneder, og i løpet av de siste 12 måneder før parring. 
 
Foreslås endret til: 
 
6.2 NSHK har et krav om at alle avlsdyr skal være øyelyst, og fri for arvelige katarakt, samt gonioskopert etter 
fylte 12mnd. Det oppfordres til en ny øyelysning før hvert kull på en tispe og minst en gang i året på hanner 
som aktivt går i avl. Det oppfordres til at alle individer i rasen blir øyelyst og gonioskopert minst en gang i lø-
pet av livet.  
 
Bakgrunn 
Det er godt kjent at ulike øyesykdommer er det rasen som helhet er mest utsatt for, helt uavhengig av linjer. 
Dette er en indikasjon på at øyesykdommer er noe som gjelder for hele rasen og noe man i aller høyeste grad 
bør være observant på om man velger å avle på sin siberian husky.  
 

Generelle avlsanbefalinger vedtatt* av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdom-
mer, revidert i 2015. lyder som følger:  
 
Anbefalt undersøkelsesrutine 
Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett års alder 
Øvrige hunder: Ved 1, 3 og 7 års alder. 
Gonioskopi gjøres kun én gang og kan for aktuelle raser utføres i forbindelse med første øyelysing 
 
Gentesting erstatter ikke øyelysing. 

 
*Vedtatt på Europeisk FCI/Nasjonale Kennelklubber/ECVO møte Paris 2005 
 
Spesielt for siberian husky 
Sykdom: Glaukom 
Utviklingskatarakt 
Corneadystrofi 
X-linked PRA 
 
Undersøkelsesrutine 
Den første undersøkelsen bør også omfatte gonioskopi 
 
Med dette i tankene samt det stadig økende fokuset på helse hos hund generelt i media, hos folk flest og 
også fra NKK sentralt, vil det være på sin plass at NSHK viser at klubben tar helsen til siberian husky på alvor 
ovenfor sine medlemmer som velger å oppdrette ett eller flere kull. 
 
Forsikre så langt det er mulig at avlsdyr ikke har noen arvelige øyesykdommer, vil det være et godt steg for å 
ivareta en allerede god hundehelse hos Siberian Husky for fremtiden. 
 
Et slikt krav til avl vil også bidra til at NSHK i fremtiden kan skille mellom kull godkjent av klubben og de som 
ikke er godkjent, noe som også vil bidra til at en oppfordring til å kjøpe valp fra de kull som annonseres gjen-
nom klubbens hjemmeside vil være et mer valid poeng. 



SAK 7-3) FORLAG OM ENDRING AV LØPSREGLEMENTET I JUNIORKLASSEN 
 
Forslagstiller: Styret 
 
Løpsreglementet endres med følgende i juniorklasse 
I stedet for at man skal være fylte 12 år idet man skal starte på løp i regi av NSHK, endres dette til det året 
man fyller 12 år.  
 
Begrunnelse 
I skolesammenheng/andre idretts-sammenhenger som inkluderer Juniorklasser, gjelder hovedregelen at det 
er det året man fyller som avgjør klasseinndeling. Det innebærer at man kan stille i samme idrettsklasse som 
sine jevnaldrende/klassekamerater. Dette er mer inkluderende, og vil være et moment for å sikre at juniorer 
opprettholder gleden av å delta på våre arrangement. Dette oppleves heller ikke som forskjellsskapende, slik 
dagens regelverk oppleves. 
 
Se brosjyre om barneidrett hvor all tekst referer seg til «det året barnet fyller...» 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf


SAK 7-4) FORLAG OM INNFØRING AV EN DIFFERENSIERT VALPEFORMIDLINGSLISTE 
 
Forslagstiller: Styret 
 
For å styrke avlsarbeidet, og som et viktig bidrag i å ivareta rasens egenskaper som trekkhund i henhold til 
både rasestandard og klubbens formålsparagraf, ønsker styret at avlen og fokuset i avlsarbeidet rettes enda 
mer i mot de godt dokumenterte trekkhundene. Vi mener at dette vil øke gjennomsnittet av gode trekkhun-
der innen rasen. Som et ledd i dette arbeidet ønsker styret å innføre en differensiert valpeformidlingsliste. 
 
Valpeformidling 
For å kunne formidle valper i klubbens regi, og for å kunne ha kennelannonse i Huskybladet og klubbens 
nettsider må: 
 
Oppdretter være medlem av NSHK 
Oppdretter må avle i henhold til Norsk Kennel Klubs etiske regler 
Oppdretter må avle i henhold til NSHKs formålsparagraf 
Oppdretter må avle i henhold til NSHKs retningslinjer for avl 
Oppdretter må fylle ut valpeformidlingsskjemaet, og sende dette til klubben 
 
Styret mener at vi bør innføre en differensiering for valpeformidling på denne måten: 
 
A: Begge foreldre er løps- og utstillingspremiert 
B: En av foreldrene er løps- og utstillingspremiert 
C: Ingen av foreldrene er løpspremiert 
 
Dette vil føre til at klubben fronter valpemarkedet først og fremst med kull etter de best dokumenterte for-
eldrene. 
 
*Med løpspremiering menes slede og nordisk stil, ikke barmarksløp. 
 
Opplysninger som skal legges ut på klubbens hjemmesider 
 
For valpekjøpere 
Ved å kjøpe valp fra kull publisert på NSHKs hjemmeside får du kvalitetssikrede opplysninger om avlsdyrenes 
meritter fra de som forvalter rasen. Du unngår også å kjøpe valp etter ikke-registrerte foreldre, og sikrer der-
for at valpene dine kan registreres i NKK. 
 
For oppdrettere 
Ved å legge ut opplysninger om kullene dine på klubbens valpeformidlingsside vil du nå ut til potensielle kjø-
pere på en bred måte, spesielt de som seriøst orienterer seg i forhold til rasen og oppsøker raseklubbens 
profiler. Du får også anledning til å formidle at du er en seriøs oppdretter som forholder deg til bruksegen-
skaper, helse og rasestandard på en måte som klubben anbefaler. 



SAK 7-5) FORLAG OM AT SIBERIAN HUSKY SOM TILDELES TITTELEN NORSK UTSTILLINGSCHAMPION OGSÅ 
MÅ HA OPPNÅDD LØSMERITTERING 
 
Forslagstiller: Styret 
 
Følgende alternativer er mulig 
Nordisk stil: Minimum 1 x 3. premie 
Kort distanse: Minimum 1 x 3. premie 
Mellomdistanse: Minimum 1 x 3. premie 
Langdistanse: Minimum 1 x 3. premie 
 
Begrunnelse 
Norsk Siberian Husky Klubb har ansvaret for å ivareta rasen i Norge, jfr. Klubbens formålsparagraf hvor det 
står følgende: 
 

"Klubbens formål er å fremme interessen for den registrerte Siberian husky som trekkhund og bidra til 
at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretaes og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hunde-
kjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet", og rasestandardens beskrivelse hvor det står følgende 
under Helhetsinntrykk: 
 
"Utfører sin opprinnelige funksjon i selen med å trekke en lett last i moderat tempo over store avstan-
der." 
 
Styret mener at forslaget er et viktig bidrag til å bevare rasen som en polar sledehundrase i henhold til 
både rasestandarden og formålsparagrafen. Dette i likhet med kravene som gjelder for rasen i Sverige, 
og mange andre sammenlignbare "arbeidsraser". Det er også verdt å merke seg at for å oppnå Norsk 
Trekkhundchampionat (NTCH) må hunden ha minimum 1 x Very Good på utstilling, etter fylte 15 mnd. 
Styret mener at det er viktig at både eksteriør og bruks/trekkegenskaper ivaretas. Derfor bør det også 
innføres et brukskrav før en hund kan tildeles Norsk Utstillingschampionat. 

 
Se også Regler for trekkhundprøver, polare raser, Norsk Kennel Klubb, spesielt pkt. 5 – Siberian Husky, regler 
for 3. premie: 
 
Hunden har gått på et spann som har startet og gjennomført 
Et åpent langdistanseløp 
eller 
Et renraset langdistanseløp 
eller 
Minst tre mellomdistanseløp (inkl nordisk stil) 
eller 
Kommet til mål som beste, nummer to eller i mål innen 125 % av vinnertiden i minst tre kortdistanseløp, åp-
ne eller spesialløp for siberian husky 
eller 
En kombinasjon av minst tre slike løp som nevnt over (for eksempel et mellomdistanseløp og to meritteren-
de kortdistanseløp). 
 
Merk at det bare er i kortdistanse det er krav om å komme i mål på en viss tid. Det er fordi man ikke kan 
være merittert sledehund ved kun å gjennomføre et kortdistanseløp uten et visst krav til fart. 

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Reglerfortrekkhundprveforpolareraser.pdf


SAK 7-6) FORLAG OM AT NSHK INNLEDER DISKUSJONER MED DET FORMÅL Å LAGE EN SAMMENSLUTNING 
MED POLARHUNDKLUBBEN OG NORSK ALASKAN MALAMUTE KLUBB, DER KOSTNADENE I FORBINDELSE 
MED WSA-MEDLEMSKAPET DELES MED DE NEVNTE KLUBBER 
 
Forslagstiller: Kenneth Monsen 
 
Norsk Siberian Husky Klubb innleder diskusjoner med det formål å lage en sammenslutning mellom NSHK, 
Polarhundklubben og Norsk Alaskan Malamute klubb, der kostnader i forbindelse med WSA medlemskapet 
deles med de nevnte klubber. 
 
Poenget med å fremme det for årsmøtet er å avklare om NSHK er villig til å dele sitt medlemskap med de 
andre polare raseklubbene. 
 
Etter forslagstiller sitt syn er det flere fordeler med dette: 
Gir våre likeverdige raseklubber lik rett til å delta i WSA arrangement på like vilkår. Dette er også viktig med 
tanke på at alle de tre klubbene bidrar like aktivt med likt ansvar for å arrangere WSA-EM i 2017 som NSHK 
er tildelt av WSA. 
 
Økonomisk er det fordelaktig om vi kan dele på medlemskontingenten med de andre klubbene samt fordele 
kostnader med å reise på årsmøtet, som er den største kostnaden ved medlemskapet i WSA. 
 
NSHK bør gjøre tiltak for å redusere kostnaden med WSA-medlemskapet. Dette da det synes uforholdsmes-
sig dyrt i forhold til de få deltakere som er aktuelle å sende til internasjonale mesterskap. Det å dele utgifte-
ne med de andre polare raseklubbene i Norge er en god måte å dele utgiftene på samtidig som man opprett-
holder medlemskapet som jo i utgangspunktet er nødvendig for å kunne delta i WSA-arrangement.  
 
Dersom eventuell deling av medlemskap ikke fører frem og man ikke finner tiltak som reduserer utgiftene i 
større grad, bør NSHK på sikt vurdere å gå ut av WSA. Dette kan eventuelt tas opp til ny vurdering etter gjen-
nomført WSA-EM i 2017. 



SAK 8) VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 
 
STYRET* 
Leder Lina Stabbetorp på valg 1 år 
Nestleder Terje Frode Bakke på valg 
Kasserer Saskia van Es på valg 
Sekretær Gitte Allhaug på valg 
Adm/media Stine Oppegaard ikke på valg 
 
Redaksjonskomiteen 
Redaktør Trond Lereng ikke på valg 
Bård Bakås gjenvalg 
Veronica Strand på valg 
Mari S. Tømmerås gjenvalg 
Linda Marie Monsen Vassdal gjenvalg 
Lena S. Vanvik ikke på valg 
 
Sportkomiteen 
Leder Kenneth Monsen ikke på valg  
Atle Eikevik gjenvalg  
Katrine Kristoffersen på valg  
Morten Farstad ikke på valg  
Didrik Lantz ikke på valg  
 
ABU komiteen 
Leder Yvonne Dåbakk på valg  
Hågen Bjørgum (valpeformidler) gjenvalg  
Birgit B. Alhaug gjenvalg  
Rikke Bergendahl ikke på valg  
Anita H. Engebakken ikke på valg  
Marianne P. Høidal gjenvalg  
 
Arrangementskomiteen 
Leder Kristin Ranem Rønsdal ikke på valg  
Cathrine Vaksdal Toft på valg 
Mari Skår (barn og ungdom) gjenvalg 
Sigmund Alhaug gjenvalg 
Camilla Kerler Günther ikke på valg 
Jon Bakke ikke på valg 
Alexandra Mink ikke på valg 

Revisor Trond Hafel gjenvalg 1 år 

Jørgen Ness har trukket seg fra valgkomiteen da han har flyttet til Sverige. Terje Frode Bakke har trukket seg 
fra valgkomiteen da han er foreslått som nestleder. 

*ledere av hver enkelt komité er også styremedlem. 

 

for valgkomiteen, 01.05.2016 
 
Cecilie Husebø-Isaksen 
Gro Teslo 
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