
Referat HGK  
Tilstede: Alle 
Forfall: ingen 
 
1. Gjennomgang referat fra forrige møte 
-ingen kommentar - godkjent referat 
 
2. Årshjul mai - sjekkliste rasespesial 
3. Søknad momskompensasjon - sendes så fort all dokumentasjon er inne. Frist for 
innsending juni.  
 
4.Rasespesial 2022, flyttet til 29.mai 2022 
Ringsekretær - vi mangler dette fortsatt. Hanne undersøker mulige kandidater 
Skriver - Vi mangler dette fortsatt. Hanne undersøker mulige kandidater 
Fòrsponsor - Dette er i boks nå. Hanne er i dialog med sponsor, og vil få bekreftet antall 
og størrelser. Levering i trondheimsområdet 
Øvrige premier - bestilt og under produksjon, alle i styret bidrar til å forhøre seg om 
aktuelle premier.  
 
5. Rasespesialer 2023 
Sted i tilknytning til NKK Sandefjord i utgangspunktet, ordlyd i vedtekter ble endret på 
årsmøtet og det er derfor mulig å søke til NKK om å arrangere Rasespesial over to dager. 
Dette kan gjøres i sammenheng med FBBSI Winner Cup. Dette ble forsøkt i 2020, men 
dette ble dessverre avlyst pga Corona. Det gjøres derfor nytt forsøk om å arrangere 
dette i løpet av 2023. Forslag om sted til å arrangere er Vestby hyttepark. Aktuell dato 
kan være 27.-29.mai 
Aktuell dommer kan være spesialdommer fra Sveits, evt fra Europa.  
 
6. Status prøver 2022 
5stk påmeldt til NKK kåringsprøve 18.mai, 3 ledige plasser 
RIKprøver i Tromsø i september, ingen påmeldte foreløpig, dette må annonseres nå 
etterhvert. Dommer er ikke fastsatt ennå,  
Forslag om å arrangere MH i Trøndelag til høsten, dommer og dato ikke fastsatt ennå.  
 
7. Reklamemateriell/profileringsartikler 
Styrets medlemmer undersøker aktuelle forhandlere og samler inn en oversikt over både 
profileringsartikler.  
 
8. Fylkeskontakter 



Ønskelig med noe mer aktive fylkeskontakter rundt i landet. Hanne er ansvarlig for å 
følge disse opp. Fylkeskontaktene  skal være vanlige medlemmer som ønsker å bidra 
med aktiviteter i sine fylker. Det er ikke forventet at fylkeskontaktene skal ha ukentlige 
eller månedlige aktiviteter, men gjerne være ansvarlig for å arrangere en type aktivitet 3-
4ganger i året. Det opprettes en FB-gruppe for fylkeskontaktene og styrets medlemmer.  
 
9. Info lover 
Årsmøtevedtak på endring av regler ang rullering av rasespesial og kompensasjon til 
styret i sammenheng med årsmøtet er sendt til NKKs jurist. Jurist mente i første omgang 
at dette ikke var lov å gjøre, men endringen er nå godkjent. Hun anbefalte at dette 
endres tilbake til neste årsmøte.  
 
10. Godkjenning kennel 
Kennel Hakino ved Hanne Kiil. Godkjent uten kommentar.  
 
11. Gjennomgang regler Årets Hund 
Fellesregler:  
Eier og fører SKAL være medlem av HGK for å kunne delta i kåringen.  Eier og fører 
trenger ikke være samme person. Enstemmig vedtatt 
 
Ved innsending av resultateter/mail, sendes mail tilbake fra styret med bekreftet 
mottatt mail.  
 
Forslag om å svare innsender om de har gjort noe feil - enstemmig avslått. Innsender er 
100% ansvarlig for å sende inn iht regler for kåringen selv.  
 
Hanne forslår at styret lager en oversikt/sjekkliste for informasjon som skal sendes inn. 
Bilde av resultater skal legges ved denne sjekklisten. Enstemmig vedtak?  
 
Hund eller ekvipasje - poeng i alle sporter skal følge ekvipasjen. I utstilling er det hunden 
som skåres, ikke ekvipasjen. Enstemmig vedtatt 
 
Utenlandske resultater skal også telle, så lenge det er offentlige resultater. Ekstrapoeng 
ved mesterskapsdeltagelse + ekstrapoeng ved plassering blant topp 3 i nevnte 
mesterskap, hvor du oppnår resultater.  
 
 
Årets junior - alle førere innen grenene lydighet, bruks, agility og rallylydighet MÅ være 
medlem av HGK for å kunne delta i kåring av HGKs  Årets Hund.  
 



Årets junior – forslag om å kåre en junior handler i alle klassene innen Årets hund. Junior 
kategoriseres som 10-18år. Enstemmig vedtatt 
 
Har en ekvipasje høyest poengsum i både junior og vanlig klasse, kan man vinne begge 
klasser, eks Beste Junior Agility og Beste Agility. Enstemmig vedtatt.  
 
 
For å delta på noen av kåringene som arrangeres i Hvit Gjeterhundklubb, må man være 
medlem av klubben.  
 
 
 
 
12. Medlemskapsvariant 
Det er mulig å melde seg inn som husstandsmedlem i Hvit Gjeterhundklubb. Da må en i 
husstanden være hovedmedlem før noen andre kan bli husstandsmedlem. Det ble 
diskutert om vi skal ha noen andre former for medlemskap, styret stemmer for å bare ha 
hovedmedlem og husstandsmedlem.   
 
13. Oslo Dog Show  
18.-20.nov, HGK har fått tilbud om standplass. Nanna undersøker videre ang standplass, 
om vi må stille alle dager eller trenger bare en dag.  
 
14. Klubbkveld spesial 
Vi forhører oss om det er noen som ønsker å møtes lørdag kveld, etter NKKutstillingen 
for sosialt lag. Mulighet for å leie klubbhuset til schæferklubben.  
 
 


