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Litt av hvert 
 
Medlemskontigent: 
Klubbmedlem  
i NIHK:   kr 300,- 
Grunnkontigent 
 i NKK:   kr 220,- 
Totalt:    kr 520,-  
Husstandsmedlem 
 i NIHK:   kr 110,- 
Nytt medlemskap «vervet av 
oppdretter»:   kr 250,- 
 
Bladet  
Islandshunden har 4 utgivelser 
pr. år: Februar, Juni, September 
og Desember. 
Har du bilder eller artikler til 
bladet? Vi setter stor pris på å få 
innhold til bladet fra 
medlemmene! Så det er bare å 
sende inn til: 
red@islandshunden.no 
Neste frist for innsending av 
stoff til bladet er 19.Mai 
Innlegg i bladet står for den 
enkeltes forfatter/annonsørs 
egen regning og er ikke 
nødvendigvis i sammenfattende 
med NIHKs eller redaksjonens 
syn.  
 

Forsidebildet er av Agdesiden`s 
Eik Eldrós og Stokk-Sels 
Hrafna Fífa. Foto er tatt av 
Hilde Bergendal på Island. 
 

 
 
NIHKs hjemmeside 
Hvis du har lyst kan du ta en titt 
på klubbens hjemmeside 
www.islandshunden.no. Der 
finner du mye info, lover, 
retningslinjer for avl, annonser 
og flotte bilder.  
Klubben selger også ulike 
artikler, disse finner du på 
hjemmesiden og i dette bladet.  
 
NIHKs bankkonto 
Bankkontonr.: 
 0530 16 02911 
IBAN-nummer:  
NO07 0530 1602 911 
BIC-adresse: 
DNBANOKKXXX 
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Styre og stell i Norsk Islandshundklubb 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leder 
Linn  

Langset 

 
 

Nestleder 
Caroline Borgen 

Knudsen

 
 

Sekretær 
Anita  

Mosbye

 
 

Valgkomitemedlem  
Trine Bonde Olsen

 

Valgkomitemedlem 
Ida Mosbye

 

Styremedlem 
Jimmy Brastad 

  
 

Kasserer 
Jan-Erik Aksnes

 
 

Varamedlem 
Helene Strøm 

Kraabøl

 
Valgkomitemedlem 

Elisabeth Meyer 
Wood 

 

Avlsrådet: 
Avlsrådets leder: 
Helene Strøm 
Kraabøl 
Avlsrådmedlem: 
Eli (Tulla) 
Schmedling 
Avlsrådmedlem: 
Linn Langset 

Varamedlem og 
Valpeformidler 

Eli (Tulla) 
Schmedling
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Kontaktinformasjon 
 
Styret: 
 

Leder: Linn Langset 
 +47 949 89 449 

Hattestadvegen 100, 2607 Vingrom 
E-post: leder@islandshunden.no 
 

Nestleder Caroline Borgen 
Knudsen 
+47 992 51 893 

Holteveien 293, 3330 Skotselv 
E-post: nestleder@islandshunden.no 

Sekretær Anita Mosbye 
+47 917 99 936 

Skiferveien 26, 1784 Halden 
E-post: sekretær@islandshunden.no 
 

Kasserer Jan-Erik Aksnes 
+47 413 03 426 

Solkollen 69, 4628 Kristiansand S 
E-post: kasserer@islandshunden.no 
 

Styremedlem Jimmy Brastad 
+47 922 64 900 

Dueveien 8A, 3057 Solbergelva 
E-post: 
styremedlem@islandshunden.no 
 

Varamedlem 
1 

Helene Strøm 
Kraabøl 
+47 480 60 879 

Sør-Trettenvegen 2A, 2635 Tretten 
E-post: vara-1@islandshunden.no 

Varamedlem 
2 

Eli (Tulla) 
Schmedling 
+47 932 68 370 

Bolgveien 151B, 6520 Frei. 
E-post: vara-2@islandshunden.no 
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Annet: 
Leder 
avlsrådet 

Helene Strøm 
Kraabøl 
+47 480 60 879 
 

E-post:  
avl-leder@islandshunden.no 

Medlem 
avlsråd 

Linn Langset 
+47 949 89 449 
 

E-post:  
avl-2@islandshunden.no 

Medlem/ 
valpeformidler 
avlsråd 

Eli (Tulla) 
Schmedling 
+47 932 68 370 
 

valpeformidler@islandshunden.no 

Web-redaktør Hele styret 
 

webred@islandshunden.no 

Redaktør 
bladet 

Ida Mosbye 
+47 466 44 716 
 

E-post: 
red@islandshunden.no 

Medlem 
valgkomite 

Elisabeth Meyer 
Wood  
+47 938 71 880 
 

Felles e-post til valgkomiteen: 
valg@islandshunden.no 

Medlem 
valgkomite 

Ida Mosbye 
+47 466 44 716 
 

 

Medlem 
valgkomite 

Trine Bonde 
Olsen 
+47 412 30 114 
 

 

Revisor for 
klubben 

Elin Hjemte 
Flisnes 
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Lederen har ordet 
 
«Nytt år, nye muligheter», er det noe som heter.  
2019 har akkurat startet og vinteren er kommet hit på Østlandet 
(Vingrom). Håper alle hadde en flott jul og at de fleste taklet 
nyttårsaften bra. 
 
Styret i NIHK startet nyåret med å publisere vår nye hjemmeside, det 
har lenge vært etterspurt og siden trengte et løft. Det er trolig noen 
mangler enda, men finner dere noe ber vi dere sende en mail til styret så 
fikser vi det! Hjemmesiden har fortsatt samme adresse: 
www.islandshunden.no 
 
Det er snart årsmøte i NIHK. Det vil finne sted 23. mars på Rudshøgda 
nordgående retning (Frich's Motell og Spiseri rudshøgda) kl 12:00. Frist 
for innsendelse av saker/kandidater til styret og valgkomitéen er 16. 
februar. Husk at for å være stemmeberettiget må medlemskontigenten 
være betalt. Oppfordrer folk til å sende inn både saker og kandidater de 
tenker kan passe og gjøre en god jobb! 
 
Nå som det er nytt år og nye muligheter vil jeg samtidig si til alle og 
enhver at vi må tenke på vår kjære rase, uansett hvilken 
gren/sport/aktivitet/sofasliting vi bedriver så er det rasen som får 
«oppmerksomheten», dette kan gi masse god reklame, men det kan fort 
bli negativt også. Så ber alle tenke over dette når dere er ute på 
noe/skriver noe/sier noe osv. Rasen vår er liten, men ord beveger seg 
veldig fort. Vi ønsker jo at rasen skal fremstå så bra som overhode 
mulig. 
 
Første store utstilling her i Norge braker løs i Bø i Telemark, håper jeg 
treffer mange der! NB! Har du fått ny champion/oppnådd ny champion 
tittel, send den inn! :-) 
 
Mvh 
Linn Langset         
Leder i NIHK 
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Hund: Losnabakken's R-E Kátina Eifsdóttir Fotograf: Hans 
Thollef Bergan  
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TREFF! 
 

Vi ønsker velkommen til Norsk Islandshundklubb sitt årlige 
treff pinsehelgen 

 
7-9.juni 2019 på Tretten, Gudbrandsdalen. 

 
Det blir aktiviteter for store, små og 4-beinte. 

Fredag blir det felles grilling kl. 18.00. Klubben sørger for varm grill, 
samt engangsservise. 

 
Lørdag blir det ringtrening, aktiviteter for barn og hund, foredrag om 
avl og genetikk med PhD Peer Berg, medlemsmøte og festmiddag for 

NIHKs og søsterklubbenes medlemmer. 
 

Søndag arrangeres klubbens årlige spesialutstilling, med dommer 
Þorsteinn Thorsteinson fra Island.  

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til spesialutstillingen gjøres via 
NKK, og IKKE til treffkomitéen. 

Naturstien er åpen fredag og lørdag, vinner annonseres på 
festmiddagen. 

 
Påmelding med skjema til styret@islandshunden.no innen 1.april 2019. 

Dette finner du på klubbens hjemmeside www.islandshunden.no. 
Overnattingsplass bookes direkte hos Tretten Kro og Motell per e-post 
post@13kro.no eller per telefon 980 43 303/612 76 321. Oppgi Norsk 

Islandshundklubb som referanse. Informasjon om 
overnattingsmulighetene finner du på http://www.trettenkro.no/. 

 
Ved spørsmål knyttet til treffet kan du sende mail til 

styret@islandshunden.no 
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Navn 
Adresse
Postnr
Poststed
Mobil nr
Epost:

Pris
100.-
0.-

20.-

Pris
70.- 
100.-
350.-

20.-
100.-
50.-
100.-

Pris
70.-
100.-
160.-
70.-

Antall Totalt

Felles grilling etter møte

Har booket overnatting

Mat

Mat

Aktiviteter Antall Totalt

Har booket overnatting

Har booket overnatting

Rebusløp - Løypen er åpen både fredag og lørdag - vinner kåres lørdagen under medlemsmøte

Fest middag

Treff 2019 – Bådstø Gjestegiveri (Tretten kro og motell).
Påmeldingsskjema

Rom/Plass bestilling : post@13kro.no   / pr tlf 61276321 / 98043303
Husk merk bestilling med Norsk Islandshundklubb og ikke betal, faktura kommer fra klubben. Gjelder både camping, hytter og rom.

Tretten Kro, Camping, Hotell, Motell, Kafe, Restaurant, ligger helt inntil E6 på Tretten, 29 kilometer nord for Lillehammer med direkte avkjøring fra E6. 
Overnatting:

Motellrom.:  Vi har totalt 26 motellrom, halvparten med eget bad.
Disse rommene ligger i egne motellbygg, og har fra 3 til 5 sengeplasser og eget bad.

Hytter: Totalt har vi 17 hytter med fra 4 til 6 sengeplasser. 
4 er med minikjøkken og eget bad, 8 har enkel standard med 2 rom, salong, kjøleskap, kokeplate og 2 køyesenger (4 sengeplasser). 

5 hytter har særdeles enkel standard med kun 4 køyer kokeplate og kjøleskap.
Totalt har de 150sengeplasser.

Bobil/vogn/telt:  Store arealer for vogner og telt, mange strømuttak fordelt rundt på plassen. Toaletter, dusjer og vaskemaskiner er til gratis bruk.

Fredag  07.06.2019
Nei

Mat

Aktiviteter

Antall

Ja

Ja

Antall Totalt

Nei

Totalt

Lunsj

Lunsj
Frokost

Rebusløp - Løypen er åpen både fredag og lørdag - vinner kåres lørdagen under medlemsmøte

Lørdag 08.06.2019

Nei

Foredrag med Prof. Peer Berg - emne for kvelden Avl/genetikk
Ringtrening

Allergier Husk å si ifra i om eventuelle allergier slik at vi kan få gitt beskjed til kjøkkenet i god tid

Stafett med hund

Søndag 09.06.2019

Antall Totalt

Ja

Frokost
Lunsj
Middag - buffèt
Frokost Mandag
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Rom pris

Boenhet Ant 
senger Enkel Dobbel x2 Familiekøye x3 Køyeseng x2 Pris pr 

døgn Utleid

Inkludert frokost
Rom inne 1 3 1 1 950
Rom inne 2 2 2 750
Rom inne 3 3 1 1 950
Rom inne 4 1 1 450
Rom inne 5 1 1 450
Rom inne 6 1 1 450
 Rom inne 7 2 2 750
Rom inne 8 2 2 750
Rom inne 9 2 2 750

Rom inne 10 3 3 (1barneseng) 950
Rom inne 11 3 1 1 950
Rom inne 12 2 1 750

Motell 1 5 3 1 1350
Motell 2 4 1 1 1250
Motell 3 5 1 1 1350
Motell 4 3 3 1050
Motell 5 5 1 1 1350
Motell 6 4 1 1 1250
Motell 7 4 1 1 1250
Motell 8 3 1 1050
Motell 9 3 1 1050
Motell 10 3 1 1050
Motell 11 3 1 1050 X
Motell 12 3 1 1050 X
Motell 13 3 1 1050 X

Uten frokost
Hytte 1 5 1050 X
Hytte 2 5 1050 X
Hytte 14 4 650 X
Hytte 15 4 650
Hytte 16 4 650
Hytte 17 6 1250 X
Hytte 18 4 850 X
Hytte 19 4 650
Hytte 20 4 650
Hytte 21 4 650
Hytte 22 4 650
Hytte 23 4 650
Hytte 29 4 495 X (ikke til NIHK)
Hytte 30 4 495
Hytte 31 4 495
Hytte 32 4 495
Hytte 33 4 495 X (ikke til NIHK)

Frokost kan kjøpes for kr.80,- pr pers
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Hundens tenner: 

 
Når valpen er ca. 3 uker gammel så begynner den å få tenner. Valpen 
har til slutt 28 melketenner. Melketennene byttes ut til voksentenner, 
dette skjer normalt når valpen er fra 4 til 7 måneder. Når alle tennene  
er byttet ut skal hunden ha 42 tenner, uansett hvor stor hunden er.  
 
Tennene har ulike navn, det er framtenner, eller incisiver (I), disse var i 
utgangspunktet til å løsne maten/kjøttet fra byttedyret. Etter incisiver 
kommer canintenner (C), eller hjørnetenner/hoggtenner, disse har to 
egenskaper en å angripe for å skaffe mat og å forsvare seg selv, f.eks. i 
en slåsskamp mellom to hunder. Bak hjørnetennene igjen kommer 
premolarer (P) eller forjekslene. Bakerst i hundens munn kommer 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC 
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molarene (M) eller jekslene, disse blir brukt til å knuse harde ting, dette 
ser man tydelig når hunden for eksempel tygger på ett bein. Hvis 
hunden har fult tannsett så har den som skrevet tidligere 42 tenner. Da 
har hunden seks fortenner oppe og seks fortenner nede. Hunden har fire 
hjørnetenner, to oppe og to nede. Videre har den 16 premolarer, P1 som 
er den første og minste premolaren er ganske vanlig at mangler, 
hvertfall hos små hunder. Hunden har fire på hver side, oppe og nede. 
Da er det bare molarene igjen, ti molarer. Tre på hver side nede og to på 
hver side.  
 
 
Ulike hunder har ulike bitt. Det er 5 ulike bitt. Disse er saksebitt, 
omvendt saksebitt, underbitt, overbitt og tangbitt. Den islandske 
fårehunden skal som de fleste andre raser, ha saksebitt det vil si at de 
øvre incisivene er rett foran de nedre, tennene er i kontakt med 
hverandre, men de møtes ikke. De nederste hjørnetennene skal være 
foran de øvre hjørnetennene. Hvis hunden har overbitt vil også de øvre 
framtennene være foran de nedre, men da vil det være så stor avstand 
mellom framtennene at de ikke har kontakt. Ved tangbitt så treffer 
framtennene i over- og underkjeven hverandre. Hvis hunden har 
omvendt saksebitt vil de nederste framtennene havne rett foran de øvre 
framtennene, de har kontakt, men de møtes ikke. Underbitt slik som 
f.eks. en boxer skal ha, vil si at de nedre incisivene er foran de øvre, 
uten at disse har kontakt. 
I følge rasestandaren til den islandske fårehunden skal den ha saksebitt 
og komplett tannsett er å foretrekke, det vil altså si at den helst ha alle 
de 42 tennene, og det vil bli sett på som utstillingsfeil hvis den mangler 
en eller flere tenner, eller har feil bitt. Hvor grov feilen er det opptil 
dommeren å avgjøre.  
 
-Ida Mosbye 
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Min hund: Seppi 
 
Fullt navn: Seppi av Brattalid 
Kallenavn: cowboyen 
Alder: straks 6 år 
Kjønn: Hannhund 
Seppi er allspora, det vil si at han har doble sporer på alle fire bein! 
 
Her bor hunden: Tromsdalen i Troms; familien består av 4 barn over 
12 år, matmor, far og Stassa på 9 år. 
 
Hva driver hunden med: Er først og fremt familiehund og turkompis 
til mor og far, trener rallylydighet og tenker å konkurrere sammen med 
matmor i år. 
 
Favorittmat: Elsker foret mitt D/D Hills, gulrøtter og potetskrell. Har 
blitt en habil jeger, tar mus og lemmen i massevis.  
 
Hva liker du best å gjøre: Være på tur i skogen og springe løs, 
svømme og bade, jakte mus og lemmen, være på hundetrening, kose 
med familien min. 
 
Noe hunden og eier har lyst å prøve sammen: Vi vil bare ha det bra, 
matmor liker at jeg og Stassa er tilfreds og fornøyd fordi vi får være 
med på masse forskjellig. 
 
Beste øyeblikk hund og eier har sammen: hver dag når matmor 
kommer fra arbeid, da er vi lykkelig alle sammen. 
 
Hilsen Seppi 
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Nye championer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dranga Magnea Melrós ble norsk 
utstillingschampion i mai 2017 
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Strikkeoppskrift til islandshundjakke 
På grunn av mange dokumenter til årsmøtet velger vi å spare 
strikkeoppskriften på islandshundjakka til neste blad. Så da har dere litt 
tid til å strikke ferdig genseren.  
Og mens dere venter kan dere studere jakka og velge dere ut farger "#$% 
 

 
 
Strikkeoppskriftens mor Brynhildur Inga Einarsdóttir (Foto: Privat)  
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE  
 
 

Norsk Islandshundklubb, NIHK for 2019 
23.mars.2019 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Årsmøtet starter kl. 12:00 
Sted: 2.etasje på Frich`s Motell og Spiseri Rudshøgda AS (Nordgående 

Kro) 
 

Det er planlagt å gjennomføre årsmøtet mellom kl. 12:00 og 15:00. 
Se vedlagt årsmøtepapirer for saker som skal opp på møtet. 

Det blir lett bevertning under møtet. 
 

Alle er velkommen til å delta på årsmøtet. 
For å være stemmeberettiget må medlemskontingent være betalt. 

 
Etter møtet er det mulighet for sosialt samvær, og kjøpe middag. 

 
Styret i Norsk Islandshundklubb 
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Saksgang for Årsmøte Norsk 
Islandshundklubb 2019 
 

1. Godkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og 
dagsorden. 

Oppnevne møteleder, 1 referent, 2 tellekorps samt 2 personer til 
å signere protokollen. 

2. Behandle årsmelding for 2018 

3. Godkjenne regnskap med revisors beretning for 2018. 

4. Godkjenne budsjett for 2019 

5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 
-Ingen opprettelse eller nedleggelse av avdelinger foreslått.  

6. Fastsette kontingent for 2020 
- Styrets forslag er ingen økning 

7. Godtgjørelse av verv til klubben. 
- Styrets forslag er at styret ikke skal godtgjøres.  
- Styremøter avholdes på Skype. Utgifter for reise med opphold 
i klubbens regi (RS/NKK og ISIC) blir dekket.  

8. Innkomme saker, Se vedlegg for utdypelse:  
1.  Pålagt sak NKK: 
- Lovmalen ble ikke godkjent i fjor.  
2. Sak fra Ida Mosbye 
- Retningslinjer for valgkomiteen (Se vedlegg) 

3. Sak fra Elisabeth Meyer Wood 
- Taushetsplikt 
4. Sak fra Elisabeth Meyer Wood 
- Kursing av styremedlemmer 
5. Sak fra Elisabeth Meyer Wood 
- Valgkomité 



 18 

6. Sak fra Eli Schmedling 
- Dommerseminar 
7. Sak fra Helene Strøm Kraabøl 
- Utstilling 
8. Sak fra Linn Langset 
- Nedleggelse av regionene/regionkontaktene 

 
9. Vedta Instruks av organer som oppnevnes av årsmøtet. 

- Ingen nye instrukser for oppnevnelse.  

10. Valg. 
- Valgkomiteens innstilling, se vedlegg. 
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018 
Ved utgangen av 2018 hadde Norsk Islandshundklubb 221 medlemmer. 
 
Styret: 
Styrets medlemmer siden årsmøtet ble avholdt i 2018 
Leder Linn Langset 
Nestleder Caroline Knudsen 
Sekretær Anita Mosbye 
Kasserer Jan-Erik Aksnes 
Styremedlem Jimmy Brastad 
Vara-medlem 1 Helene S. Kraabøl 
Vara-medlem 2 Eli (Tulla) Schmedling 
 
Revisor siden årsmøtet avholdt 2018: 
Revisor: Elin Hjemte Flisnes 
Vara-revisor: Mona Lilleng Strand 
 
Styremøter: 
14 styremøter er avholdt i 2018. Styremøtene er avholdt via «skype», 
med unntak av 1 som ble avholdt på Frya Leir (18/5-18).  Det ble holdt 
årsmøte 17.mars på Rudshøgda, Nordgående retning.  
 
NKK’s representantskap 2018: 
Styremedlem Jimmy Brastad deltok på RS møtet i November.  
 
Representanter ISIC (Icelandic Sheepdog International 
Cooperation): 
Vi sendte 3 personer ned til møtet som ble avholdt i København, 
Danmark. Leder Linn Langset, Styremedlem Jimmy Brastad og 
Avlsrådsleder Helene S. Kraabøl.  Referat fra møtet ligger ute på 
hjemmesiden.  
 
Komiteer/Utvalg (oppnevnt av styret): 
Alle komiteer (unntatt Valg-komiteen) og utvalgt for 2018 har vært 
fulltallige. Leder i valgkomiteen trakk seg fra sin stilling i desember 
2018. Resten er uten endringer.  
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Valg-Komiteen: 
Valgkomiteens medlemmer består av:  
Medlem Elisabeth Meyer Wood 
Medlem Ida Carine Mosbye 
Medlem Trine Bonde Olsen 
 
Redaktøren Islandshunden: 
Styret har fungert som redaktør frem til Ida Carine Mosbye meldte seg 
og tok over. Styret fungerer som redaksjonskomite, på slutten av året 
ble også Hilde Bergendal en del av redaksjonskomiteen.  
 
Bladet «Islandshunden»:   
Det ble utgitt 4 utgaver av bladet. Litt varierende innhold, da det er 
mangel på innsendte saker.  
 
Kalender 2018: 
Jimmy Brastad(styremedlem) satte sammen en flott kalender inkludert 
en fotokonkurranse for 2018. Det ble brukt bilder fra fotokonkurransen.  
 
Avlsråd: 
Leder Helene S.Kraabøl 
Medlem: Linn Langset 
Medlem/Valpeformidler Eli «Tulla» Schmedling 
 
Spesialutstilling 2018: 
Det ble avholdt rasespesial på Frya Leir, Gudbrandsdalen  
39 påmeldte hunder. 
Dommer: Børge Espeland, NO 
BIR: N UCH Agdesidens Reynir Brósi 
BIM: N UCH Skessa 
BIR VALP: Charles Benz 
BIR VETERAN: N UCH Skessa 
BIM VETERAN: N UCH Smali 
HP i Oppdretter klasse: Kennel Skogarkot v/Tut Jesse 
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NIHK hadde stand på Dogs4All, Lillestrøm. Det var en flott stand, 
mange mennesker var innom.  Styret hadde utviklet en ny brosjyre for 
anledningen og det ble delt ut mange. Islandsk Fårehund ble også 
representert i «Raseparaden» som ble avholdt under Dogs4All.  
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Årsmelding fra avlsrådet 
 
Avlsrådet 2018 har bestått av:   
Helene Strøm Kraabøl – leder 
Linn Langset – medlem 
Eli «Tulla» Schmedling – medlem/valpeformidler 
 
I 2018 fikk NIHK nytt avlsråd. Helene Strøm Kraabøl ble valgt inn av 
styret. Da Linn sitter som leder av klubben og Tulla ikke ønsket å sitte 
som leder fikk Helene ledervervet. Avlsrådet har kommunisert via 
messenger, telefon og e-post.  
I april deltok avlsrådet, ved Helene og Linn, på workshop i Nederland 
om genetisk variasjon og «mean kinship». På medlemsmøtet under 
treffet i mai presenterte vi dette for medlemmene. I oktober var 
avlsrådet representert ved Helene under ISIC sitt årlige seminar. Mer 
informasjon om dette ligger som referater på klubbens nettside. 
I august oppdaterte avlsrådet klubbens retningslinjer for avl. Denne 
oppdateringen håper vi kan bidra til bredere avl, hvor det heller brukes 
fler hunder i avl enn at én hund brukes mange ganger. 
Vi har tidligere uttrykt ønske om å lage en hannhundkatalog, men har 
heller ikke i år fått realisert dette da svært få sender inn informasjon og 
bilder av sin hannhund til oss. I påvente av denne katalogen fortsetter vi 
å oppdatere hannhundlisten. Vi takker for tilbakemeldinger på denne.  
 
Valpeformidler har mottatt en del henvendelser fra interesserte 
valpekjøpere. Vi opplever stor interesse for rasen, men det er vanskelig 
å etterkomme etterspørselen på valper. Vi ønsker flere hunder i avl. 
 
Avlsrådet har ytret ønske om at planlagte parringer hvor oppdretter 
følger klubbens retningslinjer for avl frontes på klubbens hjemmeside 
med bilder og informasjon. For at dette skal fungere er vi avhengig av at 
alle som planlegger kull tar kontakt med avlsrådet.  
På slutten av året ble vi enige om å fremme avlsrådet i medlemsbladet. 
Vi har inntrykk av at ikke alle vet hva vi gjør ogw hvorfor vi har ett 
avlsråd, derfor har vi tenkt til å ha en fast spalte i medlemsbladet.  
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Registreringer gjort i 2018: 
 
Kull og valper: 
Det ble i 2018 registrert 33 valper fordelt på 7 kull født i Norge, noen av 
disse fulgte klubbens retningslinjer for avl. 
 
HD/AD: 
18 hunder ble HD-røntget med ingen eller lav grad av HD. Én hund ble 
AD-røntget fri.   
 
Øyelidelser: 
24 hunder ble øyelyst og samtlige fikk resultatet intet påvist. Dette er 
gledelige nyheter.  
 
Import: 
I 2018 er det registrert 5 hunder importert til Norge.  
 
Vi går et nytt og spennende år i møte, hvor vi håper på et enda bedre 
samarbeid mellom avlsråd og medlemmer. Takk for i år. 
 
Mvh 
Helene Strøm Kraabøl, 
Avlsrådsleder 
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AKTIVITETSPLAN FOR  
NORSK ISLANDSHUNDKLUBB  2019 
Januar:  
Sende inn resultater Årets Islandshund, frist: 31.01.2019 
Styremøte  
Skrive årsmelding  
Skrive årsmelding – avlsrådet.  
Utsendelse av islandshunden nr.1 med:  
- Årsmelding, årsmøtepapirer og aktivitetsplan. 
- Invitasjon til treff 2019 og påmelding.  
- Frist: Innsending av oppnådde championater 2017/2018 
Søknad for utstilling 2020 (før 1.februar). 
 
Februar: 
Styremøte 
 
Mars:  
Styremøte  
Årsmøte 23.mars på Rudshøgda, Nordgående 
 
April:  
Styremøte 
Årsrapport ISIC ferdigstilles og sendes ISIC  
Påmeldingsfrist til treff. 
 
Mai:  
Styremøte 
Frist spesialutstillingen: 9.mai. 
Frist innsending stoff til Islandshunden nr. 2  
 
Juni:  
Styremøte 
Medlemsmøte på treff 
Treff på Tretten 7-10 juni, med spesialutstilling 
Utsendelse av Islandshunden nr. 2 
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Juli:  
SOMMERFERIE J 
 
August:  
Styremøte 
Frist innsending stoff til Islandshunden nr 3 
 
September:  
Styremøte 
Frist for fotokonkurranse og bilder til kalenderen 2020: 15/9 
Frist for innsendelse saker til ISIC 1/9. 
Utsendelse av Islandshunden nr. 3 
 
Oktober:  
Styremøte 
Påmelding til rasetorg/raseparade Dogs4all  
ISIC-seminar  
Kalender til trykk  
 
November:  
Styremøte 
NKK`s representantmøte  
Dogs4all rasetorg/raseparade  
Dogs4all på Lillestrøm  
Frist innsending stoff til Islandshunden nr. 4  
 
Desember:  
Styremøte 
Utsendelse av Islandshunden nr. 4  
Juleferie  
Sende inn resultater Årets Islandshund, frist: 01.01.2020 
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Revisjon av årsregnskapet 2018 
for Norsk Islandsk Fårehundklubb 
 
Jeg har fått i oppgave av styret å revidere det framlagte regnskapet for 
2018. Det består av balanserapport og resultatrapport i tillegg til en 
perm med bilag. 
Kontrollen har bestått i å sjekke at: 
*Den løpende bokføringen stemmer med underlaget og er dokumentert 
med bilag 
*Balansepostene er avstemt og dokumentert 
*Resultatpostene stemmer med løpende bokføring 
 
Resultatrapporten viser en saldo for inntekter på kr 143.957,70 og 
driftskostnader på kr 197.239,85. Differansen blir da ett underskudd på 
kr -53.282,15 med fratrekk på kr 495,78 for renteinntekter ender da 
årsresultatet på kr -52.786,37.  
Min kontroll har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og er av 
den oppfatning at årsregnskapet gir ett riktig utrykk for klubbens 
økonomiske stilling pr 31.12.2018. 
Imidlertid mangler en del enkle bilag og permens inndeling gir ett 
meget uoversiktlig innhold, noe som gjør kontrollen langt mer 
tidkrevende enn nødvendig. Det hadde trolig vært mer formålstjenlig 
om bokføringen var knyttet opp mot ”kontoer” som det henvises til 
ellers i rapportene. Det vanskeliggjør kontroll da postene i 
resultatrapporten mangler henvisning til samlede bilag. 
Det hadde også forenklet det noe om det ble opprettet konto pr. 
arrangement, som treff og samlinger. Enklere å kontrollere, og mer 
oversiktlig også for de som skal påta seg ansvar for å organisere ett 
arrangement. 
Med disse kommentarene godkjennes likevel årsregnskapet av 
undertegnede. 
 
 
Elin Hjemte Flisnes   Solavågseidet 23.02.19 
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Inntekt 2019 Budsjett Faktisk Differanse kr Differanse %
Påmelding treff 2019 kr 50 000,00 kr 50 000,00 100
Elektronisk påmelding utstilling NKK kr 10 000,00 kr 10 000,00 100
Salg av salgsvarer kr 20 000,00 kr 20 000,00 100
Krisekonto     (Saldo 1260.-) kr 0,00
Medlemsavregning nkk kr 60 000,00 kr 60 000,00 100

Utgifter 2019
Treff 2019
Treff 2019 / Leie av lokaler -kr 50 000,00 -kr 50 000,00 100
Utgifter dommer / ringsekretær -kr 12 000,00 -kr 12 000,00 100
Innkjøp driftsmatriell utstilling -kr 5 000,00 -kr 5 000,00 100

Butikk
Innkjøp varer videresalg -kr 7 000,00 -kr 7 000,00 100

Drift av klubb
Web tjenester -kr 2 000,00 -kr 2 000,00 100
Kontor rekvisita -kr 3 000,00 -kr 3 000,00 100
Porto -kr 10 000,00 -kr 10 000,00 100
Kurs, møter og reiser ISIC -kr 20 000,00 -kr 20 000,00 100
medlemsblad kalender og trykkeri -kr 15 000,00 -kr 15 000,00 100
Medlemskap ISIC -kr 3 500,00 -kr 3 500,00 100
Datakostnader -kr 3 000,00 -kr 3 000,00 100
Gaver -kr 2 000,00 -kr 2 000,00 100
Kostnader årsmøte -kr 1 500,00 -kr 1 500,00 100
Bankgebyr -kr 1 000,00 -kr 1 000,00 100

Balanse kr 5 000,00 kr 5 000,00 100

Budsjett 2019
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Innkommende saker 
 

Sak 1: Lovmal 
Lover for Norsk Islandshundklubb Klubb stiftet 26.10.1991 
Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 
17.03.2018 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den[----]  
 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  
Klubbens navn er Norsk Islandshundklubb, og forkortes til NIHK. 
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk 
enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og 
klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og 
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs 
Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne 
medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot 
disse.  
 
Klubben omfatter rasen Islandsk Fårehund.  
  
Klubben har verneting i Oslo.  
 
§1-2 Formål 

1. Norsk Islandshundklubb har til  formål å ivareta hundens og 
hundeholdets interesser i Norge. 

2. Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, hundesport og 
utviklingen av  Islandsk Fårehund. 

3. Norsk Islandshundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk 
riktig behandling  av hunder, og for at avl av hunder skjer i 
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ønsket retning, både når det gjelder  rasestandard og rasenes 
sunnhet. 

4. Arrangere godkjente utstillinger og prøver. 

5. Ivareta medlemmenes kynologiske interesse. 

  
§1-3 Definisjoner   
Klubbens organer:    

- Årsmøtet  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite  

  
§ 1-4 Tilknytning og organisering 
Norsk Islandshundklubb er medlem i NKK og representerer klubbens 
medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 
Norsk Islandshundklubb skal ha lover som samsvarer med de 
obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for 
medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har 
vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 
 
  

Kap. 2 Krav til medlemskap 
 
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade 
klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. 
Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold 
til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
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Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Islandshundklubb og NKKs 
virksomhet samt å følge Norsk Islandshundklubb og NKKS lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende 
regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av 
NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, 
alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende 
kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent 
til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

 
§2-3 Medlemskontingent  
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den 
størrelse som er fastsatt av NKKs  Representantskap, samt 
klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 
 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 
 
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer 
enn ett år. 
  
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens 
årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.  
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
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§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 
 
§2-5 Æresmedlem 
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som 
klubbens æresmedlemmer. 
 
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. 
 
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store 
tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 
 
Det kan til årsmøtet forelås særlig fjortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. 
 
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontigent til klubben. 
 
Årsmøtet kan påskjønne personer.   
 

Kap. 3 Organisasjon 
§3-1 Høyeste myndighet  
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 
utgangen av Mars måned. 
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). 
 
Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og 
oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
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Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 
 
Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) 
under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den 
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i 
neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig 
flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal 
forkastes. 
 
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 
 
§3-2 Møte og stemmerett  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet 
avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås 
kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.  
 
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med 
inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 
 
§3-3 Innkalling       
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene  med minst 8 ukers 
varsel.   Det skal av styret innkalles til ordinært  årsmøte med minst 3 
ukers frist.   Innkallingen skal sendes medlemmet direkte,  enten pr 
post, e-post eller i adressert medlemsblad. 
 
Med innkallelsen skal følge: 



 34 

• Dagsorden. 

• Årsberetning. 

• Regnskap med revisors beretning. 

• Forslag til kandidater til valgene.   Forslag på kandidater må 
være Valgkomiteen i hende/poststemplet  senest 5 uker før 
møtedato. 

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker 
behandlet.   Forslag fra medlemmene må være styret i 
hende/poststemplet senest 5 uker  før møtedato. 

 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers 
varsel.    
 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. 
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller 
publiseres på klubbens nettsider. 
 
Med innkallelsen skal følge:      
- Saksliste      
- Årsberetning      
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. 
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 
uker før møtedato.   
- Budsjett for neste år 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være 
Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
 
    
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
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Årsmøtets oppgaver er å: 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen 

og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter 
til å undertegne protokollen fra møtet. 

c) Behandle årsberetning 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på 
innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillat. 
På dagsorden skal det i tillegg til retitidig fremmede forslag 
alltis stå behandling av kontigent. 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

 
a. Velge: 

• Leder for 2 år. 

• Nestleder for 2 år. 

• Sekretær for 2 år. 

• Kasserer for 2 år. 

• Styremedlem for 2 år. 

• 2 varamedlemmer for 1 år. 

• Revisor med vararevisor for 2 år. 

• Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år,   samt 1 
vararepresentanter for 1 år. 
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Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet 
i styret.22 
 
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 
domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven 
kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
 
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 
 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt 
kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at 
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.) 
ÅRSMØTE SAK. 
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til 
valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling 
og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til 
valg. 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % 
av medlemmene forlanger det. 
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av 
de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag 
som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan 
behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under 
årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
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Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av 
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager 
før ekstraordinært årsmøte. 
 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før 
ekstraordinært årsmøte. 
 

Kap. 4 Styret 
§4-1 Styrets myndighet  
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   
 
§4-2 Vedtak og representasjon  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av 
styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 
% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er 
forslaget forkastet. 
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av 
styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der 
styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for 
medlemmene og NKK. 
 
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til 
ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de 
resterende styremedlemmer. 
  
§4-3 Styrets oppgaver er å  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
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- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for 
klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og 
redaktør. 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt 
via den lokale NKK-regionen 

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 

 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. 
Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal 
selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
  
§5-2 Revisor  
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer 
regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor 
bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 
§6-1 Lovendringer   
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 
2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre 
for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i 
lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
 
§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler 
som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover 
§6-1.  
 
§6-3 Oppløsning  
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For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. 
Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
  
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler til av årsmøte bestemt formål. 
Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler til ISIC (Icelandic Sheedog 
International Cooperation). 
 
§6-4 Flertallsdefinisjoner  
Simpelt flertall 
Flest stemmer 
 
Alminnelig flertall 
50 % + 1 av de avgitte stemmer 
Blanke stemmer teller ikke 
 
Absolutt flertall 
50 % + 1 av de avgitte stemmer 
Blanke stemmer teller 
 
Kvalifisert flertall 
2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
Blanke stemmer teller 
Bruk er vedtektsfestet 
  
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 
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Sak 2: Retningslinjer valgkomite 
Forslagsstiller Ida Mosbye 
 
Retningslinjer for arbeid i valgkomiteen.  

1. Spørre nåværende medlemmer i styret som er på valg, om de 
ønsker å fortsette. skriftlig, gjerne mail eller SMS. Sier disse ja, 
er ikke det ensbetydende med at de får fortsette 

2. Spørre medlemmer ved hjelp av feks facebook/hjemmeside om 
noen vil stille eller har forslag/ønsker til kandidater til de ulike 
vervene. 

3. Valgkomiteen setter opp en liste over hvilke kandidater som er 
aktuelle til de ulike vervene i prioritert rekkefølge, og spør 
deretter de ulike kandidatene om de er interesserte i vervene det 
er snakk om. Vil ikke den man setter som første prioritet på 
vervet, så spør man andre prioritet, osv. 

4. Valgkomiteen legger frem sin innstilling, og spør samtidig om 
det er andre som vil opprettholde sitt kandidatur. Vil noen 
opprettholde sitt kandidatur skal dette komme frem etter 
valgkomiteens arbeid er ferdig.  

5. Er det noen verv med flere kandidater, blir disse stemt over på 
årsmøtet. Et slikt valg vil da gjøres skriftlig av hensyn til de som 
er involvert.  
 

Alt av avgjørelser/valg gjøres på møter over feks. skype slik at det blir 
stemt over på en ordentlig måte.  
Det skrives referat fra alle møter.  
Leder i valgkomiteen har ansvaret for å kalle inn til møtene.  
Frister som står i klubbens vedtekter må til enhver tid holdes. 
 

 
 
 
 



 41 

Sak 3: Taushetsplikt  
Forslagsstiller: Elisabeth Meyer Wood 
 
Medlemmene i styret må skrive under på en taushetserklæring når de 
går inn i styreverv.   
Dette for å verne om medlemmene i klubben. 
 
Sak 4: Kursing av styremedlemmer 
Forslagsstiller: Elisabeth Meyer Wood 
 
Medlemmene i styret må delta på Organisasjonskurs for styrer og 
tillitsvalgte i hundeklubb og raseklubb, som er samarbeidende med 
NKK. 
Et slik kurs gir økt innblikk i  
- drift av klubb, organisasjonsutvikling og funksjoner for tillitsvalgte i 
klubben 
- ledelse og styreverv 
- hvem har ansvar for hva, hjemler og ansvar 
- oppbygging av klubbens lover og vedtekter 
- styrets ansvar, oppgaver og funksjon 
- komitéer og utvalg, oppnevning og rapportering 
 
 
Sak 5: Valgkomité 
Forslagsstiller: Elisabeth Meyer Wood 
 
Medlem av valgkomié som selv blir kandidat til verv, bør tre ut av 
valgkomitéen. 
Dette for å unngå interessekonflikt mellom kandidaten, medlem som 
sender inn forslagene og valgkomitéen.  
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Sak 6: Dommerseminar 
Forslagsstiller: Eli Schmedling 
 
På Årsmøtet i 2015 ble det vedtatt at vi skulle jobbe med å få til et 
Dommerseminar. Styret vedtok senere at dette skulle gjennomføres i 
2016. 
Dette lot seg ikke gjøre innenfor søknadsfrist for å gjennomføre dette. 
Det ble så bestemt at vi skulle prøve igjen i 2018. Da i samarbeid med 
Sverige og Danmark, Island kunne også tenke seg å delta. Refererer til 
Styremøte 29.10.15. Dette har det heller blitt noe av. 
Det er veldig mange dommere som ikke kjenner rasen godt nok, dette er 
negativt for rasen.  
Derfor vil jeg at det skal stemmes over at vi skal avholde et 
Dommerseminar fort det lar seg gjøre innenfor søknadsfristene for å få 
det til. 
 
Sak 7: Utstilling 
Forslagsstiller: Helene Strøm Kraabøl 
 
På årsmøtet i fjor ble det vedtatt at klubben skal arrangere to 
spesialutstillinger hvert år. En i forbindelse treffet i pinsehelgen, og en 
på høsten. Jeg synes egentlig at dette er et bra tiltak og ser absolutt 
verdien i å ha to utstillinger, men pr nå ser jeg ikke at klubben har 
kapasitet til å gjennomføre dette. Tanken var at det skulle være en 
utstillingskomité i klubben som kunne planlegge og arrangere. Pr nå 
sitter det i hovedsak styremedlemmer i utstillingskomitéen, hvorav flere 
sa de kunne være med å arrangere utstillingen for 2019, men ikke 
ønsket å sitte videre i en utstillingskomité. Styret sitter også på mange 
store oppgaver i klubben og det vil være mer heldig å få inn andre til 
utstillingskomitéen. Dessverre har det vært lav interesse for dette.  
Derfor ønsker jeg å fremme et forslag: 
NIHK skal arrangere én spesialutstilling (lagt til det årlige treffet i 
pinsen), men KAN, og det oppfordres til, å arrangere to 
spesialutstillinger i året. 
 



 43 

Sak 8: Nedleggelse av 
regionene/regionkontaktene 
Forslagsstiller: Linn Langset 

 
Vi har pr.dags dato ingen fungerende eller oppfølgende regioner 
Erfaringsmessig de siste årene med manglende folk til verv i klubben og 
arbeidet med det så ser jeg ingen grunn til at vi skal bruke tid og 
ressurser på å finne folk til å sitte som regionskontakter/regioner.   
Dermed ønsker jeg at regionene blir nedlagt.   
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Valgkomiteens innstilling:  
 
Valgkomiteen har siden midten av oktober jobbet med å lage enn 
innstilling til nytt styre i Norsk islandshundeklub (NIHK). I denne 
perioden har valgkomiteen hatt 3 møter.  
 
Valgkomiteen har motsatt 6 forslag fra medlemmene - og har ellers 
spurt medlemmene for å få klart en innstilling med noen til alle verv.  
 
Vararevisor og leder i valgkomiteen blir denne gang valgt for ett år, 
ettersom de blir valgt ved særlig unntak, da tidligere innehavere vervene 
har trukket seg. 
 
Valgkomiteen innstilling er som følger: 
 
Nestleder (2år): Jakob Lundhagebakken (her har det også kommet inn 2 
andre forslag det er Ida Mosbye og Helene Strøm Kraabøl) 
Sekretær (2år): Helene strøm Kraabøl. (Her har det også kommet inn 2 
andre forslag det er Mona Lilleng strand og Ida Mosbye) 
Vara 1 (1år): Eli (Tulla) Schmedling 
Vara 2 (1år): Anita Taring (her har det kommet inn ett annet forslag det 
er Tut Jessen) 
 
Vararevisor (1år): Liv Holst 
 
Valgkomitens leder (1år): Trine Bonde Olsen 
Valgkomiteens medlem (2år): Caroline Knudsen  
Valgkomiteens medlem (2år): Anne Cesilie Førland  
Valgkomiteens vara (1år): Marit Klausen 
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Helseresultater per 20/01-19 
HD: 

Navn: Reg.nr: Res: Foreldre 
Surtsey's Y-Yldís DK03307/2017 B Laufi (B) –  

WJW10 DKCH SECH 
EUW11 16 NLCH FICH 
NORDCH DEVDHCH DECH 
NOCH WVW17 WVW18 
NVV-18 NORDV-18 
NORDVV-18 
Surtsey's E-Eydis (B) 

Losnabakken's T-J 
Mýsla 

NO38313/17 B RLD F RLD N SE VCH 
Wadsteinas Joker (B) –  
NORD UCH NJV-15 RLI NV-
18 Losnabakken's N-A Táta 
(B) 

 
IMPORT: 

Navn: Reg.nr: Foredre: 
Hreystis Harpa Laxadottir SE50601/2018 Litgeisli Frej Laxi (A) –  

SE UCH Hreystis Tindra (B) 
 

 
KULL: 

Oppdretter: Foreldre: Født: Valper: 
Sparstad, 
Katharina & 
Indrehus, 
Nils 
Kristoffer 

Tappi (A) –  
Vestanvindur Eira 
Viljadottir (B) 

30.09.
2018 

Bera Vestanvindur Eiradottir - 
NO56297/18 
Lilja Vestanvindur Eira Dottir 
- NO56298/18 
Lítid-bjarki - NO56299/18 
Ljóma-bjarki - NO56300/18 
Argo - NO56301/18 
Vinur - NO56302/18 
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ØYNE: 
Navn: Reg.nr: Res: Foreldre 
Diljas Baldur 
Silfurgeisli  

SE56340/2016 Intet 
påvist 

AGD I AGHD I N UCH 
RLD N SE U Ástvinur 
Kátur Silfurgeisli (B) –  
CIB NORD UCH Svenska 
Engårdens Idunn (B) 
 

Hima NO37778/17 Intet 
påvist 

Birk (A) –  
Agdesiden's Fjóla (C) 

Losnabakken's N-A 
Sansa 

NO44269/14 Intet 
påvist 

N UCH AGHIII AGIII Askur 
Av Alvedans (B) –  
  N VCH INT NORDIC N 
SE UCH WW-11 NV-10-
14-15-16 NVV-14-15-16-
17 NORDVV-14 EUVW-
15 Losnabakken's Nikita 
(A) 

 

 

Losnabakken's T-J 
Mýsla 

NO38313/17 Intet 
påvist 

RLD F RLD N SE VCH 
Wadsteinas Joker (B) –  
NORD UCH NJV-15 RLI 
NV-18 Losnabakken's N-A 
Táta (B) 

Agdesiden's Ómi NO46435/17 Intet 
påvist 

Skogarkot's Orvar (A) –  
Saga av Brattalid (A) 
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NIHK’s retningslinjer for avl på  
Islandsk Fårehund 
 
Vedtatt på styremøte i NIHK, 30.08.2018 
Gjelder fra og med 01.09.2018 
 
Alle som driver oppdrett av Islandsk Fårehund må overholde NKKs 
«Etiske grunnregler for avl og oppdrett» samt drive sitt oppdrett i 
overensstemmelse med NKKs «Avlsstrategi». 
 
Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne, med rasetypisk 
temperament. Hunder med avvikende gemytt eller kroniske plager skal 
ikke brukes i avl. 
For å annonsere valpekull gjennom NIHK må oppdretteren være medlem 
i klubben, og kullet må følge NIHKs «Retningslinjer for avl». Dette gjelder 
også for utenlandske oppdrettere. 
 

- Avlshundene må ha kjent HD-status. Hunder med A, B eller C kan 
brukes i avl. Hunder med C må kombineres med A. Hunder med D 
eller E skal ikke brukes i avl. 

 
- Avlshundene må være øyelyst etter 18 måneders alder, og funnet 

fri for øyesykdommer. 
 

- Tisper må være minimum 24 måneder gamle ved første 
paring. Hannhunder må være minimum 18 måneder 
gamle ved første paring. 

 
- Ved kull nr. 1 må avlshundene ha oppnådd minimum «Very 

Good» fra en offisiell utstilling etter fylte 15 måneder (evt. 
minimum 1.premie fra utstilling før 01.01.2011). 

 
- Ved kull nr. 2 må avlshundene ha oppnådd «Excellent» på en 

offisiell utstilling etter fylte 15 måneder. 
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- Ved kull nr. 3 må avlshundene ha oppnådd «CERT» på en offisiell 
utstilling etter fylte 24 måneder. 

 
- Innavlsgraden på kullet må ikke overstige 6,25 %. 

Ingen hunder skal ha mer enn 20 valper 
registrert i Norge. Samme kombinasjon skal 
ikke gjøres mer enn én gang. 

 
Dispensasjon kan gis i enkelte ved spesielle tilfeller. Søknad må da 
sendes avlsrådet i god tid før paring. 
Vi ønsker at alle som ønsker å drive avl på islandsk fårehund tar 
kontakt med avlsrådet. Vi kan være behjelpelig med å finne gode 
kombinasjoner som gir størst mulig genetisk variasjon. Vi håper også at 
alle oppdretterne i NIHK vil formidle kullene sine gjennom klubben. 
 
Ta gjerne kontakt med avlsrådet for mer info og en hyggelig hundeprat. 

Kontaktinformasjon til avlsrådet finner du på side nummer 5. 
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Støtt det internasjonale ISIC 
- samarbeidet vi er med i for Islandsk fårehund  
 
 
Icelandic Sheepdog International Committe (ISIC) 
Kjøp pins, str. 20x22mm, i farger kun kr. 35,00 
(pluss ev. porto) Bestill hos Linn Langset via  
e-post: leder@islandshunden.no  
 
 
Støtt ISIC`s fond  
 
NIHK er medlem av ISIC (Icelandic Sheepdog 
International Commitee), et internasjonalt 
samarbeid mellom spesialklubber for islandsk 
fårehund. Formålene med ISIC er å hjelpe og 
motivere til samarbeid på tvers av landegrensene i 
alle saker som vil gagne og bevare den islandske  
fårehunden. www.icelanddog.org  
 
Pins/nåler er laget av den islandske grafikeren  
Águst Ágústsson. Porto og bankgebyr kommer i tillegg. 1/3 av 
salgsprisen går til ISIC's fond. Bestilles hos Linn Langset via e-post: 
leder@islandshunden.no  

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. Helfigur 35x30 mm 
Pris: 320,- + porto  

 

2. Hode 20x20 mm 
Pris: 160,- + porto  

 

 3. Hode i siluett 
35x35mm Pris: 320,-  

+ porto  
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BUTIKKEN 
 

PLAKAT 
En flott plakat med mange bilder av 
islandshunder i ulike farge- varianter i 
islandsk natur. Denne plakaten viser 
mangfoldet i rasen vår. Plakaten er i 2 
størrelser. Pris Storkr150,-(61x87cm) Liten 
kr 85,-(30x42cm)  

 

DRIKKEFLASKE 
Med NIHK-logo  
Pris kr 230,- + frakt  

 

 

 

KRUS 
100,- pluss porto  

 

 

 

 

For mer informasjon, se: www.islandshunden.no  à butikk  
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Losnabakken's R-E Björney Eifsdóttir og Losnabakken's R-E Kátina 
Eifsdóttir 
Fotograf: Hans Thollef Bergan 

 

 
 
 
 
 

Returadresse: 
NORSK ISLANDSHUNDKLUBB 
c/o Linn Langset Hattestadvegen 100 2607 VINGROM 


