
                               Kjære medlem =) 

 

 

 

Ja da er vi kommet på tampen av 2013, og vi i styret ønsker i den forbindelse å gi dere litt samlet 

informasjon om hva vi har jobbet med siden vi trådde inn i våre verv ved HGK's årsmøte i April, 

og hva vi jobber med for tiden fremover. =) 

Først en kjapp oversikt over styret's sammensetning: 

 

Leder: Sabine Maria Gortz, Trøndelag 

Kasserer: Cecilie Sperre Jørgensen, Rogaland 

Sekretær: Bente Iren Jansen, Trøndelag 

Styremedlem: Nanna-Margrethe Halland, Nordland 

Styremedlem: Knut Heimen, Tromsø 

Vara: Henny Fornes, Trøndelag 

Se på klubbens hjemmeside for mer utfyllende info =)  

 

 

Medlemsskap FBBSI: 

På årsmøtet -13 hvor styret ble valgt,                 

ble det bestemt at klubben skulle                                                                                       

søke medlemskap i FBBSI som er                 

rasen's internasjonale klubb.     

 Dette ble gjort, og klubben ble tatt                   

opp som medlem av FBBSI i mai.  

Det vil si at klubben plikter seg til å følge FBBSI's krav 

Oppdrettere, Kull osv som ønskes godkjent i HGK, må da også oppfylle FBBSI's krav.  

Se gjerne FCI Sirkular 77/2007 for å se hva dette innebærer. Link til denne finnes på klubbens 

hjemmeside. (Se høyre kolonne på forsiden) Eller du kan kontakte styret =) 

 

 

Registrerings-restriksjoner: 

Det ble på årsmøtet også vedtatt å søke om registreringsrestriksjoner på HD, AD og MDR1. 

NKK godkjente klubbens søknad om restriksjoner på HD og AD, noe som i praksis vil si at ved 

parringer FOM 01.01-14 må begge foreldredyr ha kjent HD og AD status for at valper skal kunne 

registreres i NKK og få stamtavler. I de tilfeller hvor en eller begge foreldredyr har sterk grad,  

vil da valpene automatisk få avlssperre. 

 

 

 

NKK åpnet i oktober opp for å registrere MDR1-resultater på DogWeb, og skjema kan nå hentes 

ut på "Min side" på www.NKK.no   Imidlertid godkjente ikke NKK klubbens forespørsel om 

registreringsrestriksjoner på MDR1. Det ble forklart med at en nedsatt toleranse for enkelte 

legemidler ikke er som sykdom å regne, selv om det er arvelig.  



 

 

Avlsretningslinjer: 

Styret hadde i sommer avlsretningslinjene for HG ute på høring hos klubbens oppdrettere og 

medlemmer, og vi fikk ingen innvendinger på de endringene som var foreslått. 

De nye og oppdaterte retningslinjene ble da lagt ut på klubbens hjemmeside. Gå gjerne inn å se 

på disse slik at du enkelt kan holde deg oppdatert på hva som anbefales av klubben for å bidra til 

en sunn og god avl. 

Disse kan også være greie for valpekjøpere å se litt over, slik at man har en grei oversikt over hva 

som er anbefalt i fht avl og kull på Hvit Gjeterhund. Hver rase kan ofte ha egne "særting" som 

må, eller anbefales å ta hensyn til. Så det er greit å se over, spesielt om du er ny med HG. 

 

Rasespesial: 

2013 ble også Norge å klubben's første år med rase-spesial for Hvit Gjeterhund! 

Spesialen ble avholdt på travbanen på Klæbu i Trøndelag den 06.07-13. 

Det ble ett meget vellykket arrangement som samlet mange med ett hjerte for Hvit Gjeterhund. 

Vi hadde deltakende fra hele landet, fra Kristiansand i sør til Finnmark i nord. Vi hadde til og med 

hyggelig besøk fra to og firbeinte helt fra Finland! =)  

Det var totalt 43 hunder påmeldt med stort å smått, ett antall vi er veldig fornøyde med! 

Dommeren for dagen var Arne Foss. Arne ga oss en flott opplevelse både i og utenfor ringen, 

med sitt gode humør og sin åpne dømming. Han ga oss ett innblikk i hva han så hos den enkelte 

hund, noe som var lærerikt for mange. Men på tross av åpen dømming, holdt han kortene tett til 

brystet å ga oss spenning helt til siste sekund! Ekvipasjene måtte virkelig jobbe for sine 

resultater, så det ble mang en oppstilling og 

runder å springe i ringen før vinnerne av klassene 

ble kåret =)  

Resultatlisten fra spesialen kan du finne på 

klubbens hjemmeside, www.hvitgjeterhund.no 

Dagen ble avsluttet med grillkveld for alle som 

ønsket, og ga oss en fin avslutning på en 

fantastisk dag! 

Det ble knyttet nye bekjentskaper og ble mang 

en god samtale rundt bordet langt ut i 

kveldstimene.                                                                                 BIR og BIM rase-spesial 2013 

                                                                                                           

Rase-spesial i 2014 vil bli avholdt Søndag 1 Juni i Drammen, samme helg som NKK’s 

internasjonale utstilling. 

Dommer for spesialen er Per Christian Andersen 

Denne utstillingen vil bli Skandinavias aller første FBBSI-utstilling og resultatene kan gi tellende 

cup-poeng i FBBSI's World cup om vinneren oppfyller FBBSI’s kra! Vi gleder oss stort til 

utstillingen, å håper vi kan gjenta årets suksess. 

Vi ønsker alle velkommen og håper vi får se enda flere to og firbeinte neste år! =) 

I 2015 vil det bli 2 rase-spesialer, hvor begge blir i samarbeid med FBBSI. 



Første blir i Tromsø i Juni samme helg som NKK og Tromsø HK’s nasjonale utstilling, så det blir 

mulighet for å stille 3 dager på rad. Den andre spesialen vil bli avholdt samme helg som EDS på 

Lillestrøm. Informasjon om disse utstillingene vil komme senere i 2014 =) 

 

 

Kalender: 

Klubben har hatt en bilde-konkurranse hvor medlemmene kunne sende inn sine 

bidrag, å stemme på de bildene de ønsket skulle vinne. Vi fikk en totalt 

overveldende respons med flere hundre bidrag på få dager!!! Det var utrolig 

mange flotte bilder, og det var nok vanskelig for både medlemmer og styret å 

plukke ut de beste kandidatene. Men, vinnerbildene ble plukket ut, og ut fra 

disse har klubben laget en kalender for 2014 som nå ligger ute for salg. Vi har hatt 

forhåndsbestilling på disse, men vi har bestilt inn noen ekstra eksemplarer som er mulig å få 

kjøpe om noen ble for sent ute med sin bestilling. 

 

Profileringsklær: 

Klubben har ønsket å tilby alle sine medlemmer profileringsklær, altså diverse plagg med HGK's 

logo. Det var dessverre litt lav interesse for det nå, men vi lufter interessen på nytt igjen på 

nyåret 2014. 

 

 

Helseundersøkelse: 

Klubben har i samarbeid med NVH gjennomført en helseundersøkelse på HG. 

Vi fikk inn ca 120 svar, og vi vil takke alle som en som bidro med dette. 

Det er en viktig del av å kartlegge rasen's fysiske og mentale helse, 

å gir både klubb og oppdrettere ett viktig verktøy å bruke for videre avl. 

Helseundersøkelsen vil bli lagt ut på hjemmesiden ganske så snart, i tillegg vil 

undersøkelsen m/ ett sammendrag vil bli sendt på mail til alle klubbens 

medlemmer. 

 

 

Rasekompendium: 

Kan informere om at vi også har jobbet for å få laget ett rasekompendium. Kompendiet er 

nettopp blitt endelig godkjent og over nyttår vil styret jobbe videre for å få det trykt opp. Når det er 

klart vil det bli lagt ut for salg via klubbens hjemmeside.  

I kjølevannet av rasekompendiet har vi ett ønske om å få gjennomført ett dommerseminar for HG. 

Slik kan vi bidra til at dommerne som skal dømme rasen i årene fremover, er oppdatert på den nye 

standarden. 

Nærmere informasjon om kompendium, dommerseminar og foredragsholder vil komme senere når  

alt er klart. 

 

 

 

 



Årets hund:  

Styret ønsker å motivere klubbens medlemmer til å være aktive med 

sine hunder, 

både med trening så vel som konkurranser. Og vi ønsker å gjøre litt stas 

på de som er aktive og er «der ute» å viser frem Hvit Gjeterhund! Derfor 

ønsker styret å kåre 1 «Årets hund 2013» innen for hver gren. Utstilling, 

lydighet, bruks og agility. For å være med å kjempe om titlene må man 

sende inn sine resultater via mail, frist for det er 15 januar -14. Se hjemmesiden for mail-adr og mer 

informasjon!  

 

 

 

Da gjenstår det bare for styret å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og ett godt nytt år! 

Håper det blir ett år fylt med mange gode stunder med Hvit Gjeterhund, og at vi sammen kan 

fortsette å jobbe for rasen vi er så glade i! =) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For styret 

Nanna Halland 

 

 
 


