
 

 

Styremøte 12. august 2014 

Referat fra styremøte i NAMK tirsdag 12. august kl.17.00 på Marchè Lier Sør. 

Tilstede: Gøran, Olav Kr., Anita, Unni, Heidi og Inger (referent). 

 

 

1. Styret fikk en henvendelse fra Ida Skjærstad, der hun ønsket å kunne 

bidra som distrikskontakt i Rogaland. Styret har som mål å få flere 

distrikskontaker og aktiviteter rundt omkring i distriktene, ønsker Ida 

Skjærstad velkommen som ny distriktskontakt i Rogaland. 

2. Styret har bevilget støtte på 5000,- for leie av hytte til høstsamlinga, for 

aktivitetskomiteen. 

3. Styret jobber med å få til en vintersamling for 2015, og undersøker 

forskjellige steder ang pris, og om det er noe ledig rundt helgen 6.-8- 

februar 2014.  

4. Det kom inn 212 svar på NAMKs spørreundersøkelse, noe styret er veldig 

fornøyd med. Styret lager en oppsummering av spørreundersøkelsen, 

som blir presentert i neste nr. av Malamuten. 

5. Sunnhetskomiteen jobber med å få til et oppdretterseminar/foredrag, 

for alle som ønsker å bli oppdrettere eller bare lyst til å lære mere om 

oppdrett. Datoen er satt til 15. november. Mer info kommer. 

6. Styret jobber med å få til et møte med webmaster og de forskjellige 

komiteene, slik at de skal få opplæring i å legge ut stoff på hjemmesiden. 

7. Styret kontakter NKK nok en gang for å få justert trekkhundchampionat-

reglene (N TCH) på deres hjemmesider.  De nye reglene trådte i kraft 

1.1.2010 og har enda ikke blitt lagt ut korrekt på NKK's hjemmeside. 

 

Styret vil også sjekke opp hvorfor "Regler for trekkhundprøver, polare 

raser" har blitt fjernet fra NKK's hjemmeside. 

 



Kravet for å kunne stille malamuten i bruksklasse på utstilling må også 

oppjusteres på NKK's sider.                          

Reglene i dag er:  

A    Etter de gamle trekkhundchampionat-reglene må malamuten ha 

oppnådd 2 av følgende krav: Tildelt trekkhundcert i løp, gjennomført 

trekkhundtest del 1 eller gjennomført trekkhundtest del 2. 

B    Etter de nye trekkhundchampionat-reglene (fra 1.1.2010): Bestått 

min. 2 av de 5 malamutetestene som fører til Norsk Trekkhund 

Championat. 

Styret vil også ta tak i dette. 

 


