
Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 

 

 

Styret har i 2016 bestått av: 

Leder:    Knut Heimen 

Nestleder:   Kariann Henriksen 

Styremedlemmer:  Ann Kristin Stormo 

   Linda Supersaxo 

   Bente Hagelund 

Varamedlemmer:  Monica Titlestad  

Inger-Lise Seipajærvi 

Kariann Henriksen valgte å trekke seg fra sitt verv ved nyttår, varamedlem Monica Titlestad overtok 

da hennes rolle i styret.  

I tillegg til styret har følgende sittet i utvalg: 

Valgkomité:   Cecilie Sparre Jørgensen 

Revisor:   Halvor Reitan (ekstern revisor) 

 

Innad i styret har det blitt fordelt roller som følger:  

Kasserer:  Ann Kristin Stormo 

Sekretær:  Bente Hagelund 

Webansvarlig:  Monica Titlestad 

 

 

Aktivitet: 

Årets styre kom sent i gang da valget holdt under årsmøtet 5. mars 2016 ble underkjent på grunn av 

feil i utsendte valgskjemaer. Dermed ble det arrangert ekstraordinært årsmøte 30. april 2016 hvor 

sittende styre ble valgt.  

Siden hele styret var nytt tok det en del tid før vi fikk oversikt over oppgavene og kontroll på hva som 

var gjort og hva som gjensto å gjøre når det gjaldt kommende arrangementer og oppgaver. Styret 

anbefaler at det unngås fullstendig utbytting av styret ved senere valg da dette vanskeliggjør 

oppgaven og øker risikoen for at viktige oppgaver ikke blir gjort/videreført. 

Det ble i 2016 gjennomført 7 ordinære styremøter og 23 saker ble behandlet. Referat av alle 

styremøter ligger på klubbens hjemmeside. I tillegg har styret hatt kontinuerlig kontakt via styrets 

facebookside og via styrets chat.  

 

 



Rasespesialen 2016 ble arrangert i Orre i Rogaland 10.-11. september, med uoffisielt NM i 

rallylydighet på lørdag og selve rasespesialen på søndag. Det var til sammen 73 deltagende hunder 

denne helga.  

Vinnere RL: 

kl 1: Linda Supersaxo og Caoz 

kl 2: Cecilie Sperre Jørgensen og Click 

Åpen klasse: Linda Supersaxo og Caoz 

Årets tabbepris: Monica Nordbrekken 

Årets sjarmørpris: Tove Gjerde 

Vinnere rasespesialen: 

BIR: Jackson of Trebons Berger Blanc 

BIM: Only Nala av White Rewyr 

 

På Dogs4all i november ønsket klubbens medlemmer å delta på raseparaden. Kun 2 av klubbens 

hunder møtte opp den aktuelle dagen, men disse representerte rasen på en utmerket måte. Takk til 

Marianne Hanssen/Okami og Inger Anne Kristoffersen/Wimme Dragehjerte for god innsats. 

 

I august lanserte klubben nettbutikk, driftet av firmaet Snasent.  

Nettbutikken tilbyr klær og andre tekstiler med motiver av hvite gjeterhunder. Det er også mulig å 

sende inn ønske om motiv og nettbutikken kan utvide seg og endre seg med klubbens ønsker. 

Klubben får 25,- pr solgte enhet og har i høst tjent 500,- i provisjon fra nettbutikken. 

 

Klubbens hjemmeside, www.hvitgjeterhund.no, har også fått en ansiktsløfting nå i vinter. 

Webansvarlig Monica har ryddet og oppdatert og prøvd å gjøre siden lett å finne fram i. Meld gjerne 

fra om feil eller ting dere ser kan gjøres annerledes.  

I tillegg er klubbens facebookside godt besøk og har i dag over 570 medlemmer. 

 

Rasespesialen 2017 blir arrangert 1. juli i Klæbu i Sør-Trøndelag. NKK Trondheim arrangeres samme 

helg og hvit gjeterhund stilles på søndag. Dommer på utstillingen blir Maritha Östlund-Holmsten fra 

Sverige. Det vil også bli arrangert uoffisiell lydighetsprøve, så da er det bare å friske opp på både 

venstresvinger og høyresvinger.  

 

http://www.hvitgjeterhund.no/


Medlemmer: 

Ved utgangen av 2016 hadde klubben 128 

medlemmer. Dette er en økning på 10 fra 2015.  

Klubben har flest medlemmer i Østfold (16) og Sør-

Trøndelag (14). 

 

 

 

 

Fylkeskontakter: 

Finnmark  Kariann Henriksen 

Troms    

Nordland 

Nord-Trøndelag Nanna Halland 

Sør-Trøndelag 

Møre og Romsdal Camilla Søvik 

Sogn og Fjordane mangler 

Hordaland  Ann-Kristin Normann 

Rogaland  mangler 

Vest-Agder  Tone-Lise Djupesland 

Aust-Agder  Linda Supersaxo 

Telemark  mangler 

Vestfold  Kira Renate Snevoll 

Buskerud  mangler 

Akershus  mangler 

Oslo    mangler 

Østfold   mangler 

Oppland  mangler 

Hedmark  mangler 

 

En fylkeskontakts oppgave er å være tilgjengelig i nærområdet og arrangere småtreff, være 

behjelpelig med svar på spørsmål og være et bindeledd mellom medlemmene og styret. Ta kontakt 

med styret dersom noen ønsker å være fylkeskontakt. 

 

 

 

 

 

 



Helse og avl: 

Det ble i 2016 født 13 kull av hvit gjeterhund her i landet, til sammen 75 valper. 

 

 

 

I tillegg ble det i 2016 importert 9 hunder, 3 tisper og 6 hanner. 

Styret jobber med å lage fullstendig HD/AD-statistikk basert på tall fra Dogweb. Denne blir lagt på 

klubbens hjemmeside når den er ferdig.  

Fint hvis vi får beskjed om noe ikke stemmer i våre statistikker. 

Årsmøtet vedtok i mars 2016 at maks antall avkom økes fra 30 til 35.  

Søknad om økning ble behandlet og vedtatt av NKK i november 2016.  

Vedtaket ligger i sin helhet på klubbens hjemmeside: 

http://hvitgjeterhund.no/maksimumsgrense-for-antall-reg-avkom/ 

 

 

 

 

http://hvitgjeterhund.no/maksimumsgrense-for-antall-reg-avkom/


Årsmøtet 2014 vedtok av hvit gjeterhund skal ha et brukskrav (i likhet med hva de har i andre land, 

for eksempel i Sverige) for å få utstillingschampionat. Grunnet feil føring av protokoll ble dette kravet 

ikke innført på daværende tidspunkt. Saken ble diskutert igjen på årsmøtet 2016 og vil også bli tatt 

opp igjen på årets årsmøte.  

Tilleggskrav kan være: 

- Bestått NKKs kåringsprøve 

- NKKs brukshundprøve med opprykk fra D til C 

- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK) 

  Bestått en av følgende prøveformer: SL1, IPO1, SPH1 

  Opprykk fra kl 1 i RSP eller RRP 

- Oppnådd minst en 1. premie på blodsporprøve i Norge 

- B-godkjent redningshund 

Dette vil da være sammenlignbart med at en hund må få minst «Good» på utstilling for å kunne bli 

brukschampion.  

 

For tiden jobber styret med å sjekke ut et svensk system som kan gjøre det enkelt å registrere helse 

og andre viktige variabler som er viktige for å få fram rasetypiske og friske hunder. Dette systemet vil 

ligne litt på det vi finner i for eksempel Finland. Dette er ikke ferdig og må testes bedre.  

Klubben mangler fremdeles et avlsråd.  

Om noen ønsker å bidra i dette viktige arbeidet, ta kontakt med styret.  

 

Hilsen og ønsker: 

Vi i styret vil gjerne få takke alle klubbens medlemmer for et flott år. Takk for at dere deltar på 

utstillinger, konkurranser og andre aktiviteter med hundene deres. Og takk for at dere deler bilder og 

historier med oss på facebooksiden til klubben etterpå, det setter vi stor pris på.  

Gratulerer til alle med store og små resultater. 

Vi ønsker oss et nærmere samarbeid med dere medlemmer og vi ser at det finnes et stor, ubrukt, 

potensiale i fylkeskontaktene for å få til dette. Ta gjerne kontakt med oss i styret om du har lyst til å 

være fylkeskontakt eller har lyst til å engasjere deg på annet vis. Vi hjelper til med det vi kan. Kanskje 

noen vil arrangere ukentlige trening eller et kurs? En fjelltur? Et hvitt 17.maitog? 

Ellers ønsker vi i styret at dere skal fortsette å være aktive med hundene deres og at oppdrettere 

fortsetter å fokusere på mental og fysisk helse. Vi har tross alt hunder som elsker å bli brukt og som 

dermed også må tåle nettopp det å bli brukt.  

Håper vi ser så mange som mulig av dere i løpet av 2017. 

 

Mvh, 

Styret i Hvit Gjeterhundklubb Norge. 

 

 


