
 
 
Styremøte 29. november 2015 
 
Referat fra styremøte i NAMK søndag 29. november kl. 12 hos Marius.  
Til stede: Marius, Charlotte og Anita (referent). 
 

1. EM 2017 
- Prosess pågår. Mer informasjon kommer. 

 

2. Årsmøte 
- Dato: lørdag 9. april 2016 

- Varsles 8 uker før – sende e-post/sms til medlemmer så for dato og 

sted når sted er er bestemt 

- Frist for innsending av saker 15. februar 

- Frist for årsberetninger i komiteer 15. februar 

 
3. Utstilling 2016 og 2017 

- Utstilling 2016 blir som i år på Fagernes camping. Dommer er 
bestemt tidligere og er Svein B. Helgesen. 

- Utstilling 2017 ønsker vi at det gjøres noe ekstra ut av da det er 
jubileumsår. Styret sender forslag på dommer til utstilling. 

- Marius Hagen går inn som styrets representant i utstillingskomiteen. 

 
4. Tekst valpepakker og finn annonse   

Det er sendt ut forslag til tekst vedr valpepakker og finn annonse til 
sunnhetskomiteen og styret. Det har ikke kommet innvendinger til 
teksten. Teksten legges ut på valpelisten og sendes til alle oppdrettere på 
oppdretterlista. 
 

5. Fakturering av kennelannonser 2015 
Kasserer må ha tilbakemelding på hva som skal faktureres for 2015. Kun 
to utgaver av Malamuten.   

 



6. Samling for distriktskontakter i NAMK 
Det jobbes med å få til en samling i pinsehelgen 13. – 15. mai 2016. 
 

7. Hengesaker 
- Hjemmeside  

- Dommerkonferanse – egen komite som jobber med dette.  

 

  



Hei, som dere sikkert er kjent med, er nå NSHK fullverdige medlemmer av WSA. 

Dette igjen betyr at alle spann som skal stille for Norge, må være medlemmer 

hos oss. 

I den forbindelse har vi jobbet med å få et mesterskap hit til Norge. I august 

sendte vi søknad om tildeling av Europamesterskapet i 2017. På WSA 

generalforsamling i september, ble vi tildelt dette, med krav om endring fra 

vårt forslag til 2-delt (over 2 etterfølgende helger) mesterskap, til en helg. 

Dette betyr at vårt førstevalg av sted, ikke lenger er aktuelt pga. manglende 

parkeringsmuligheter, så nå har vi en forholdsvis kort frist på å finne en ny 

lokasjon for arrangementet. Vi jobber opp mot 3-4 alternativer, og har fortsatt 

tro på en løsning. 

Det er forutsatt 250 deltakere, der vi må påregne at det kommer opp mot 200 

bobiler/ campingvogner + ca 150 personbiler, så det kreves et enormt område, 

i tillegg må vi ha løypenett for 5, 7, 10, 16, 18 og 40km. Vi påregner 

komitéarbeid frem til arrangementet i uke 6/7 2017, og må påregne behov for 

ca. 60 personer i staben, der halvparten ikke trenger spesiell erfaring fra 

hundekjøringsløp. Vi har derfor inngått et forpliktende samarbeid med Norsk 

Polarhundklubb. 

Ved vår henvendelse til dere, ønsker vi å avklare om vi kan gjøre en tilsvarende 

avtale med dere, eller alternativt kan påregne hjelp til arrangementet fra deres 

side (uten en særskilt avtale), både i planleggingsfasen og ved gjennomføring. 

Vi er innstilt på å finne en smidig ordning for medlemskap hos oss, for alle som 

bidrar til arrangementet. 

 


