
 

 

Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 12.mai 2015 

Tilstede:  

Geir Steinar Henriksen, Hilde Bergendal, Ine Husebø, Charlotte Bergan, Grethe Pettersen, 

Tulla Schmedling og Live Waldersløv Norderval 

 

Geir ønsket velkommen til nytt styremøte på skype, og sakslisten ble godkjent. 

Saker: 

1) IF-Treff 2015 på Oppdal - oppdatering 

 

Treffkomiteen har kontroll på det som skal skje under treffet. 

Det er påmeldt ca.50 deltagere på treffet i år. 

Kasserer, Ine har sendt ut fakturaer og har kontroll på økonomien i forhold til treffet. 

 

Styret har ansvaret for spesialutstillingen som avholdes søndag 24.mai 2015. 

Det er påmeldt 30 hunder og 2 i oppdretterklasse. 

Kritikkskjemaer er på vei fra NKK, og katalogen er under kontroll. 

Prisen på årets katalog blir 15,- 

 

I år blir det arrangert «Barn og Hund» på spesialutstillingen.  

Det blir premier og rosetter til alle deltagere i «Barn og Hund» 

Geir og Grethe ordner premier og Charlotte undersøker om rosettene er på vei. 

 

 

2) Medlemsmøte på Oppdal 

 

Det blir avholdt et medlemsmøte på Oppdal i år.  

Saksliste og saker ligger på hjemmesiden til klubben. 

Styret har gjennomgått sakslisten og godkjent denne.  

 

 

Saksliste for Medlemsmøte på Oppdal: 

 

Sak 1: Klubbens Hjemmeside  

Sak 2: Regions kontakter  

Sak 3: Medlemmer i fokus  

Sak 4: Treff 2016  

Sak 5: Info om European dog show 4-6 september 2015  

Sak 6: Innsendt sak fra medlem  

Sak 7: Eventuelt 

Sak 8: Årets Islandshund, Poeng beregning ++  

 

 

 

 



 

 

Sak 6 – Innkommende sak fra medlem: 

 

Her er en sak som kan tas opp i neste medlemsmøte: - Hannhund liste. En offentlig 

hannhund liste på hjemmesiden mener jeg ville vært bra. Da blir det lettere for 

tispeeiere å finne hannhund til sin tispe. Å få sin hannhund på den listen vil bli litt stas 

og forhåpentligvis vil flere bli interessert i å få sin hund på lista og flere hannhunder 

vil bli brukt i avl. En tispeliste ville kanskje og vært noe å hatt. Vi trenger flere hunder 

i avl. Og dette kan hjelpe. Kanskje en og burde se på andre ting som kan få flere 

hunder i avl. Aldergrensen på å ha første kull f.eks. NKK anbefaler 5 år. Dette er en 

grense satt ut i fra alle rasene vi har. En islandshund lever mange mange år lenger enn 

en newfoundlanshund f.eks. Islandshunden er mye friskere rase enn mange andre 

hunder. Den utvikler seg sent så derfor bør en kanskje vurdere å sette opp denne 

grensen som noen andre land har gjort. F.eks til 7 år. Helt sikkert masse andre tiltak en 

og kan gjøre.  

Mvh Elisabeth Økland 

 

 

Sak 8 – Mestvinnendeliste 

 

Hei! 

Jeg ser at en av sakene som skal opp på medlemsmøtet på Oppdal er evaluering av 

klubbens mestvinnerliste. Det er bra at dere evaluerer den etter det første året og det er 

flott at dere vil diskutere saken på medlemsmøtet. Jeg har dessverre ikke mulighet til å 

delta på treffet, men jeg har noen tanker om mestvinnerlisten. Håper dere vil ta dem 

med, som bidrag til evalueringen :) For det første: Listen bør deles inn i de ulike 

hundesportgrenene, og ikke samles i en liste. Klubben bør ha "årets agilityhund", 

"årets brukshund" o.s.v. På denne måten får man synliggjort hvilke ulike aktiviteter 

hundene konkurrerer i. Da mestvinnerlistene ble presentert på klubbens hjemmeside 

stor følgende: "Dette er ett tiltak for å synliggjøre at islandshunden er en allsidig bruks 

hund. Islandshunden trives og kan vise til resultater på ulike arenaer, dette må vi få 

fram." Det forsvinner helt hvis man slår sammen alle til en liste. I Norge er det vanlig 

at bare de fem (ev. seks) beste resultatene teller til mestvinnerlister eller 

årskonkurranser. Det vil dere se hvis dere sjekker andre raseklubber eller 

brukshundklubber. Ved å bare bruke de fem beste resultatene, får man frem hundene 

med de beste resultatene og ikke bare dem som konkurrerer mest. Vi bor i et langstrakt 

land. Sentralt på Østlandet kan man konkurrere utallige ganger i løpet av et år, mens 

det er langt færre muligheter ellers i landet. Det hadde vært fint med en egen side for 

mestvinnerlistene på klubbens hjemmeside. Da kunne man ha oppdatert listene flere 

ganger gjennom året (f.eks. hver måneden eller annen hver måned). Man kan også ha 

bilder av hundene på listene. Det er svært lite aktivitet på hjemmesiden nå, så jeg tror 

dette kan bidra positivt. Da blir spennende å følge med på listene og flere vil kanskje 

sende inn sine resultater. Listene bør inneholde hundenes "stamtavlenavn" (og ev. 

kallenavn), poeng, antall resultater og gjerne eiers navn. Jeg har sjekket mange ulike 

raseklubber for å se om de har mestvinnerlister og hvilke utregninger de bruker. Det 

vanligste er "årets utstillingshund", men noen klubber har også lister for agility, 

lydighet o.l. For å ta noen eksempler fra gruppe 5: Norsk Lundehund Klubb har "Årets 

utstillingshund" og "Årets aktivitetshund" med agility, lydighet, rallylydighet, kreativ 



 

 

lydighet, bruks, blodspor og ferskspor, og redningshund som mulige aktiviteter. Jeg 

finner dessverre ikke tabeller med poeng på deres hjemmeside, men det kan vi sikkert 

få hvis vi kontakter klubben. Norsk Japansk Spisshund Klubb har "Årets 

utstillingshund", "Årets agilityhund" og "Årets lydighetshund", og tabellene med 

poenger ligger på deres hjemmeside. Når det gjelder utstilling har alle klubber poeng 

for BIR og BIM og 2.-4. beste hannhund og beste tispe. Det er ikke vanlig å gi poeng 

til hunder som ikke plasserer seg blant de fire beste i sitt kjønn. Alle klubber har også 

flere poeng hvis det er mange deltakende hunder. Det er naturlig at hunden får flere 

poeng for BIR på spesialen, men 30 deltakende hunder, enn om den blir BIR som 

eneste hund på en liten utstilling. Det varierer noe om klubbene gir ekstra poeng for 

gruppeplasseringer og BIS-plasseringer. De som har vært på noen utstillinger med 

islandsk fårehund vet hvor vanskelig det er å bli plassert i gruppa. Jeg syns derfor at 

NIHK burde gi ekstra poeng for BIG- og BIS-plasseringer. Det er vanlig å ha egne 

lister for "årets valp" (med resultater fra valpeshow) og årets veteran (for hunder over 

8 år). I tillegg er vanligvis "året utstillingshund" delt i årets hannhund og årets tispe. 

Vedlagt er et forslag til poengutregning for "Årets utstillingshund". Jeg har også tatt 

med poengberegning til "Årets valp" og "Årets veteran". Det er ikke så mange 

aktiviteter valper og veteraner kan delta på, så det hadde vært hyggelig om de fikk 

være med her. Jeg har tatt utgangspunkt i poengberegningene i Norsk Japansk 

Spisshund Klubb, og forenklet skjemaene noe. Jeg håper dette skjemaet eller noe 

lignende kan fungere for NIHK. Når det gjelder andre hundesporter vet jeg ikke om 

utregningene NIHK brukte i 2014 var bra eller om de også burde forandres. Jeg regner 

med at de som driver med disse aktivitetene har tanker om dette. Hvis man skal 

forandre utregningene av poenger, er det lurt å sjekke ulike modeller hos andre 

klubber i Norge.  

Lykke til med årets treff! Jeg håper det blir riktig hyggelig :D  

Vennlig hilsen Lill-Hege  

 

Se forslag til utregning på hjemmesiden til klubben: www.islandshunden.no under 

«Mestvinnendeliste» 

 

 

3) Premiering på spesialutstillingen under EDS 2015 på Lillestrøm 

 

NKK har satt minstepris for påmeldingsavgift til spesialutstillinger som avholdes 

under EDS 2015. 

I denne forbindelse har styret vedtatt at alle påmeldte vil få en ekstra premie.  

Grethe undersøker i forhold til forskjellige forslag, og kommer tilbake med 

informasjon om dette på neste styremøte.  

 

 

4) Dommerseminar 

 

Styret har vedtatt at vi skal jobbe mot å gjennomføre et dommerseminar høsten 2016. 

Dommerseminaret vil bli en fast sak på styremøtene fremover.  

 

 

http://www.islandshunden.no/


 

 

5) Oppdatert info om styret til Islandshunden 

 

Charlotte har sendt inn oppdatert liste, informasjonen er også oppdatert på klubbens 

hjemmesiden. 

De i styret som ikke har sendt inn bilde til bladet, må huske å gjøre dette.  

 

 

6) Eventuelt 

 

Styret har vedtatt at «et verv er et verv» og at vi setter utrolig stor pris på jobben som 

blir gjort/har blitt gjort. Og i denne forbindelse vil det bli sendt ut nåler til de som 

fratrådte et verv i klubben og som ikke fikk utdelt en nål på årsmøtet 2015. 

Geir undersøker hvor mange nåler klubben har pr. i dag, og evt. bestiller opp flere før 

disse blir sendt ut.  

 

NIHK skal søke NKK om momsfritak.  

Geir har mottatt regnskap fra Ine og tar med dette til Oppdal for signering. Sendes 

videre til de som ikke er tilstede på Oppdal for signering, før dette sendes til NKK. 

 

Geir tar kontakt med avlsrådets leder, Linn Langset og ber de ta en oppfølging av 

«Oppretterlisten» på klubbens hjemmeside og «Hannhund listen» som avlsrådet har.  

 

Klubben sender dessverre ikke Championat-glass i posten. Dette grunnet at vi i styret 

ikke ønsker at disse skal være knust når de kommer frem.  

Alle medlemmer må selv gi beskjed om de har fått en ny Champion, hvis de vil motta 

et Championat-glass. 

En påminnelse vil komme i Islandshunden. Medlemmene kan ta kontakt med leder, 

Geir for evt. spørsmål.  

 

 

Neste styremøte avholdes onsdag 08.juli 2015 kl. 20.00, på skype. 

 

 

Referent: Charlotte Bergan 

Drammen 18.05.15       

 

Godkjent av styret:  31.05.15 


