
 

 

Referat fra utvalgsmøte i Norsk Myndeklubb Dato 03.05.16 

  

  

 

Tilstede Afghaner:Line Fudge, Tove Kristiansen 

Borzoi:Tone Berger, Siv-Lene H. Stene, Svein Aaslund, Asta Slapø, Maren 

Berger 

Skotsk hjortehund: Liv Vogt Johansen, Mona Bidne, Kristin Ellingsen 

Saluki: Andrea Haugland 

Whippet:Anita Eng, Berit Lena Grøtterud, Ingunn Ohrem, Hanne Torkildsen, 

Guro Haaland 

APSSU:Kirsti Hovden 

Italiene: Jeanette Amundsen, Regine Jensen, Anette Nodeland 

NLCK: Regine Jensen, Tone Berger 

Utstillingskom: Kirsti Hovden, Ingunn Ohrem, Tove Kristinsen 

Styret: Siv-Lene, Svein, Tone, Regine, Heidi 

Forfall  

Kopi Styret 

 

 

1 Sak: Styret informerer 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

1/16 -Utvalgene må konstituere seg og sende 

konstitueringen sammen med mailadresse til 

sekretær Heidi E. Hoff 

-Utvalgene må påse at alle oppdrettere som står 

oppført på utvalgenes hjemmesider er medlem av 

NMK. Nye oppdrettere må innrapporteres til 

styret for å sjekke medlemsskapet.  Ikke-

medlemmer fjernes fra sidene.  

-Alle utvalgsmedlemmer vil få tilgang til 

utvalgssiden på Facebook.  Siden brukes til 

kommunikasjon mellom styret og utvalgene og å 

legge ut relevant informasjon. 

-NMK inngikk i 2010 fòravtale med Eukanuba.  

Dette medfører at klubben ikke har mulighet til å 

reklamere for andre hundefòr på sine utstillinger, 

ei heller la andre leverandører ha stand på våre 

utstillinger.  Avtalen sier ingenting om at 

utvalgene må bruke Eukanuba, så ut 2016 er det 

fritt frem  for utvalgene å bruke Eukanuba eller 

andre leverandører.  Ny avtale med Eukanuba 

forhandles og signeres i begynnelsen av 2017. 

-Klubben ha gått til innkjøp av 5 nye telt til 

jubileumsutstillingen.  Det er 243 påmeldte 

hunder. 

Alle utvalg 

 

 

 

 

Alle utvalg 

 

 

 

Så snart som 

mulig 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Sak:  Utvalgene/komiteene iformerer 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

2/16 - Afghaner: Arrangerer spesialen i juni på Lier 

videregående skole.  Utvalget er det eneste som 

kan ha kiosk, da det er begrenset tilgang til strøm. 

Afghaner utvalget var først ute med søknaden om 

å avholde utstillinger i Lier, derfor tilgangen til 

strøm. Skal avholde kurs i pelsstell og handling.  

Planlegger LC treff til høsten. 

-APSSU: Ingen planer i 2016, men har begynt 

arbeidet med cert utstilling i 2017. Utvalget 

arbeider med å finner dommer og et sted for 

avholdelse.  Ønsker å avholde seminar for å få 

mer fokus på de forskjellige rasene. 

-Borzoi: Har konstituert seg.  Spesialen vil bli 

avholdt i Lier i juni.  De vil starte ringtrening, 

oppgradere hjemmesiden, arrangere felles turer og 

avholde grillfest i løpet av året.  Planlegger også 

en juletrefest, muligens på Årnes. 

-Italiener: Italienerspesialen avholdes i august.  

Det vil bli avholdt LC konkurranse (venter på 

klarsignal fra NLCK) slik at rekrutteringen av 

italiener til LC sporten økes.  Pilot, dommer og 

veterinær er skaffet. Seminar vedr. aktiviteter, fòr 

og forebygging av skader planlegges.  Økonomien 

er relativt dårlig da fjoråprets dommer kom fra 

Canada. 

-Saluki: Spesialen avholdes i juni i Lier.  Det blir 

felles lunsj, men ikke mulighter for kiosk pga. 

begrenset tilførsel av strøm.  

-Hjortehund: Spesialen avoldes 4 juni, det blir 

som sedvanlig grillfest etterpå.  Dommer fra 

Skotland. 

-Whippet: Utvalget har konstituert seg og 

informerte om stor fortvilelse vedr. dannelsen av 

uoffisiell whippetklubb gjort av medlemmer med 

verv i whippetutvalget i NMK. Å inneha verv i 

NMK samtidig som man bruker ressurser på å 

danne en paralell klubb er illojalt og en 

undergraving av klubben. Det nye utvalget har 

hverken fått utlevert bilag, regnskap eller utstyr 

fra forrige utvalg. Det forrige utvalget svarer ikke 

på henvendelser. Det settes også spørsmpålstegn 

ved hvorfor fjorårets utstilling gikk med 

underskudd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Det forrige utvalget har ikke levert årsrapport 

eller ferdigstilt og levert RAS. Det nåværende 

utvalget skal prøve å få utlevert de dokumenter 

som finnes vedr. denne undersøkelsen. Utvalget 

ønsker å jobbe for mer aktiviteter på landsbasis og 

å avholde matchshow på Hamar.  Ønsker å 

avholde midnattsutstilling og LC løp i Bodø i 

2018. Det vil bli arrangert agility helgen 22-23 

oktober 2016. Fokus på at whippetutvalget er 

offisielt ambassadør for rasen. 

-LC: Skal ha møte i NLCK før de kan informere 

om hvilke planler som legges for 2016. NMK 

påtok seg ansvaret for vårprøven da det var 

forutsetningen fra NLCK for at den skulle 

avholdes. Fem utvalgsmedlemmer trakk seg som 

hjelpemannskap før prøvedagen noe som satte de 

igjenværende utvalgsmedlemmene i en vanskelig 

situasjon. Heldigvis fikk Tone og Kirsti 

usedvanlig god hjelp fra “gamle” ringrever i LC 

miljøet, noe som bidro til at årets prøve ble et 

utrolig flott arrangement og fikk stor skryt av 

domere og pilot! På vegne av NLCK delte Regine 

ut en velfortjent blomsterbukett til Kirsti og Tone 

for jobben de har nedlagt for å få arrangementet i 

havn. Det vil også bli sendt en oppmerksomhet til 

flere andre frivillige, som på kort varsel brettet 

opp armene og hjalp til. Uten deres sjenerøse 

hjelp hadde vårprøven ikke kunnet avholdes. 

Dette arrangementet viser at med felles innsats og 

vilje kan et arrangement snu fra fjasko til 

kjempesuksess! 

 

  

 

 

 

 

 

3 Sak:  Direktiver 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

3/16 Direktivene ble gjennomgått og endringer gjort 

(se vedlegg) 

   

 

 

 

 

 

4 Sak: Konstituering 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

4/16 Konstituering av utvalg. Utvalgene plikter å 

konstituere seg inne tre uker etter gen.fors.  

Konstitueringen sendes styret. 

Alle utvalg  

Umiddelbart 

 

 

 

 

 



 

 

5 Sak: Årsberetning og regnskap 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

5/16 Årsberetning og regnskap må sendes styret innen 

1.februar 2017. Det er viktig at alle utvalg gjør 

dette innen fristen da utvalgenes regnskap blir lagt 

sammen med hovedregnskapet slik at klubben får 

mer i momskompensasjon.  Belp over 10,000 må 

revideres. Alle utvalgene har fått overført konto til 

kasserer. 

-Send mal på regnskap til utvalgene 

 

 

 

 

 

 

Siv-Lene 

 

 

 

 

6 Sak: NMK´s aktiviteter 2016/2017 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

6/16 -2016 

-Jubileumsutstillingen på Gran avholdes i 14-15. 

mai og høstutstillingen avholdes i Drammen 

hundepark 4.september. Styret trenger hjelp til 

begge utstillingene og oppfordrer alle utvalgene 

til å bidra med frivillige (min 2 stk). 

Arbeidsoppgavene vil rullere og blir vi mange 

nok vil det ikke bli mye arbeide på hver enkelt. 

-2017: 

-Hallingdalsutstillingen avholdes 5-6. august og er 

stor og krevende så det trengs mye hjelp fra 

frivillige. Styret anslår at det trengs ca 30 stk pr. 

dag. De som jobber begge dager får dekket 

opphold og mat.  De som jobber en dag får 

matkupong. NMK er arrangør begge dager da 

Norsk Tibetansk Terrierklubb ikke så seg istand 

til å være med. 

-Forslag om å skrive en artikkel i Mynden 

vedrørende Hallingdalsutstillingen, det 

økonomiske løftet denne utstillingen gir og 

dugnadsarbeidet som trengs for å avholde 

arrangementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Sak: Eventuelt 

Referanse Beslutning Ansvar Frist 

7/16 --Utvalgene ble spurt om de ønsker å få tilsendt 

kritikker fra utstillingene til oppbevaring. Svaret 

var nei.  Det ble foreslått å skanne inn kritikkene 

slik at de kan oppbevares digitalt. 

-Det ble ytret ønske om å avholde medlemsmøter 

og hundeløp åpent for alle raser.   

-Trenger noen utvalg hjelp til Dog Arra er det bare 

å ta kontakt med Siv-Lene. 

-Utvalgene som skal avholde spesialen i Lier 

(afghaner, borzoi, saluki og whippet) får henvist 

plass av Svein på forhånd.  Sterk oppfordring til 

alle utvalg om å sørge for å rydde skikkelig etter 

seg.  Det gjelder også fjerning av hundemøkk. 

-Utvalgene som skal ha spesialen på Hamar i 2017 

(afghaner, borzoi, APSSU og whippet) skal sjekke 

om det er mulig å ha utstillingen på Ankerskogen. 

-Har noen gamle myndebilder som kan brukes til 

70-års jubileumet kan de sendes Siv-Lene. 

-Salukiutvalget vil gjerne ønske å legge ut 

hjertestatus på NKK.  

-Reglene for utregning av årets LC mynde ligger 

på NLCK´s side.  Alle utvalg bruker samme 

regelverk til utregning for sin rase. 

-Kartlegge hvilke raser medlemmene har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone 

 

 

Siv-Lene 

 

 

 

 

Heidi 

 

 

 

 

Asker  09.05.2016  Heidi E. Hoff 

 

 

 

 

 

 

 


