
Referat tillitsmannssamling 20. og 21. august 2011 
 
Tilstede; 
Aslaug Nybru 
Lars Risan Sabel 
Ellen Hoel 
Morten Olsen 
Jan Sæther 
Torhild Ringerike (referent) 
Petter Ringerike 
Roy Larsen 
Janne Monsen 
Per Johannessen 
Lars Fredrik Christensen 
Wenche Vikan Solbakken 
Hege Hauff 
Irene Holten 
Tove Tveiten 
Benedicte Grepp (søndag) 
 
Hvordan profilere NAMK? 
 
Klubben ønsker å inngå avtale med www.finn.no om profilering av klubbens 
kennelannonser. 
 
Vi forsøker å få trykket artikler om rasen vår i forskjellige tidsskrift som f.eks. 
Villmarksliv, Hund & Våpen, Friluftsliv, Jakt & Fiske. Wenche kontakter de 
forskjellige redaksjonene for å høre om de vil trykke artikler. 
 
Det er et ønske å lage en presentasjonsfilm om rasen vår. Lars Fredrik tar 
kontakt med Noroff for å høre om de kan bidra. Det er ønskelig å legge ut 
filmen på Youtube og på klubbens hjemmeside. Vurderer også mulighet for å 
lage DVD med filmen for salg. 
 
Brukskomiteen er i gang med å lage filmer med informasjon om klubbens 
forskjellige tester. Dette kan være en del av den planlagte filmen. 
 
Lars Fredrik har ansvaret for gruppe som tar seg av filmen. Gruppen sender mail 
til klubbens oppdrettere med forespørsel om hvilke tema som skal være med i 
filmen. Janne og Petter vil være med i komiteen. 
 
Ellers ønsker vi å promotere rasen i medlemmenes nærområder. Forslag til 
aktiviteter er hundekjøring for funksjonshemmede, hundekjøring for barn og 

http://www.finn.no/�


andre hunderelaterte aktiviteter. Klubben oppfordrer distriktskontakter til å bli 
med på lokale aktiviteter. Bruk gjerne media for å profilere rasen vår. 
 
Klubbens hjemmesider 
 
Klubben ønsker en ny hjemmeside. Lars Fredrik kontakter Noroff for å sjekke 
om de kan være behjelpelige med å utforme en mal for ny hjemmeside. Hvis 
ikke Noroff kan være behjelpelig, er det ønskelig å kjøpe en hjemmesidemal 
som klubben selv kan utforme og oppdatere. 
 
Distriktskoordinator ønsker at distriktskontakter selv skal legge ut informasjon 
om aktiviteter i distriktene. De trenger da innloggingsinformasjon på klubbens 
nye sider. 
 
Hjemmesidene skal inneholde aktivitetskalender som viser oversikt over 
klubbens aktiviteter samt raseutstillinger i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
 
Følgende knapper skal være på ny hjemmeside; 
 
Alaskan Malamute 
Undermenyer:  -   Historikk 

- Rasestandard 
- Overlevelseskarakter 
- Film 

 
Oppdrett  
Undermenyer:    -   Valpeliste  

- Kjøpe valp 
- Oppdretterliste 
- Hanhundliste 
- Retningslinjer for avl og oppdrett 

 
Aktiviteter 
Undermenyer: - Aktivitetskalender. Link under kalender til NKKs 

terminalister og prøver,  samt de nordiske landenes 
aktiviteter, distriktsaktiviteter, tester, utstillinger, 
kurs/seminar. 
- Referat fra aktiviteter 

Bli medlem 
 
Klubbeffekter  -    Effekter 

- Webshop  
 



Torhild sjekker mulighet for webshop. 
 
Kjøp/salg/omplassering 
Undermenyer:  -    Kjøp 

- Salg 
- Omplassering 

 
Kontakt/administrasjon 
Undermenyer  -    Styret 

- Komiteer 
- Distriktskontakter 
- Redaksjon 
- Dokumenter 
- Referat 

 
Galleri 
Undermenyer  -    Bilder 

- Video 
 
Hjem knapp 
 
På forsiden skal invitasjon til klubbens samlinger komme opp to måneder før 
samling og fjernes umiddelbart etter samling. I tidspunktene mellom, skal det 
vises bilder fra galleriet. 
 
Brukstester 
 
Torhild presenterte de amerikanske brukstestene. Disse testene er et program 
som ikke kan sammenlignes med klubbens trekkhundchampionat, men er åpent 
for alle malamute eiere i hele verden. 
 
Det er ønskelig å oversette programmet til norsk. Torhild kontakter Working 
Dog Committee for å innhente tillatelse til å oversette. Dersom vi får tillatelse, 
trenger vi en dyktig oversetter. Samtidig rettes en forespørsel til USA om 
muligheten for å godkjenne en norsk dommer som kan godkjenne testene her i 
Norge, slik at jobben blir enklere for den amerikanske komiteen. 
 
Klubben tar kontakt med den norske Weight Pull klubben for å sjekke 
muligheten for samarbeid. 
 
De norske testene videreføres foreløpig men vil bli vurdert over tid. 
 
  



Lojalitet til NAMK for tillitsvalgte 
 
Det ble ikke diskutert spesielle tema, men en av klubbens tillitsvalgte ønsket at 
vi skulle minne om at tillitsvalgte er lojale mot klubben. 
 
Redaksjon – Malamuten 
 
Janne er pr. i dag alene om å utarbeide/redigere Malamuten. 
 
For å skaffe regelmessige artikler til Malamuten, er det ønskelig å presentere en 
oppdretter i hvert nummer av Malamuten. Malamute Quarterly har tidligere hatt 
slik presentasjon og samme spørsmål ble stilt til alle oppdretterne som ble 
intervjuet. Hege oversetter spørsmålene fra Malamute Quarterly slik at vi kan 
bruke de i Malamuten. 
 
Manusfrist er endelig. Alt som kommer inn etter fastsatt dato, blir trykket i neste 
nummer. 
 
Det er et ønske at alle komiteer skal ha sin egen side i Malamuten. 
 
Wenche har mange artikler som eventuelt kan trykkes i Malamuten. Janne tar 
kontakt med Wenche når det er behov for en artikkel eller to. 
 
Janne tar selv kontakt med redaksjonskomiteens medlemmer og delegerer 
ansvar. 
 
Det er ønskelig med faste annonsører i Malamuten. Wenche skriver et brev som 
kan sendes med forespørsel om annonsering. Jan tar kontakt med potensielle 
annonsører. Følgende potensielle annonsører ble nevnt; KK Import, Oslo 
Hundeskole, Hundekjørerbutikken, Seleverkstedet, Polaris, Vom & Hundemat, 
Sportskjeder, Devold. 
 
Facebook 
 
Grupper på facebook får ikke bruke klubbens logo. Det oppfattes som misbruk 
av vår logo. Pr. i dag ligger det noen distriktsgrupper på facebook som bruker 
klubbens logo. Klubben oppfatter det som saksfeil i forhold til korrekt 
fremgangsmåte fordi klubben/styret burde vært forespurt før gruppene ble 
opprettet. 
 
Styret sender mail til distriktskontakter vedrørende distriktssider på facebook. 
 
  



Utstillingskomiteen 
 
Det vil bli arrangert weight pull og lederhund tester på utstillingen i oktober. 
Brukskomiteen står for gjennomføring av disse. 
 
Trekkhundchampionatet 
 
Trekkhundchampionatet ble diskutert. Blant annet ble det hevdet at tidligere 
styrer har godkjent at en av testene i championatet kan gjennomføres i andre 
land. Selve championatreglene er godkjent av årsmøtet og kan kun endres av 
årsmøtet. 
 
Ønsker for klubben 
 
Det er et mål at alle tillitsvalgte skal være mer inkluderende slik at nye 
medlemmer føler seg velkomne når de kommer på sin første samling. 
 
Det er et ønske med tettere samarbeid mellom styre og komiteer og å inkludere 
komiteene i arbeid som gjelder de forskjellige komiteene. 
 
Det er ønskelig med forslag om nye steder å arrangere samlinger. Vi må ta 
hensyn til at noen har mange hunder og det kan til tider være vanskelig å stalle 
opp alle hundene. 
 
Styrereferatene kan være vanskelig å forstå, så det er et ønske med mer 
utfyllende kommentarer. 
 
Øvrige tema 
 
Torhild tar kontakt med SKK for å få mer informasjon om HD røntging. I 
Sverige nekter veterinærer (etter informasjon og opplæring fra SKK) å HD 
røntge tisper med løpetid, mens veterinærer i Norge sier at det ikke har noen 
betydning. Vil gjerne ha bedre informasjon om det. 
 
Tove har sendt mail til Astri Indrebø vedrørende klassifisering av HD, men ikke 
fått svar. Torhild tar kontakt med Astri Indrebø. 
 
Undersøke om det er et ønske at klubbens oppdrettere skal ha en felles 
juleannonse i Hundesport. 


