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Mat og drikke kan kjøpes i kafeen, og vi har felles middag ca kl 18.30
Alle som har betalt kontingent til NWK for 2019 før Generalforsamlingen har
møte- og stemmerett.
Vel møtt!

Mer informasjon finner du på
www.whippetklubben.no
Facebook: Norsk Whippetklubb
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Norsk Whippetklubb
Styrets årsberetning 2018
Om NWK
NWK ønsker å være en levende og inkluderende klubb for alle whippeteiere, både for de som er
aktive på utstilling, lure coursing, agility og annet - og for de som primært har en flott familiehund.
Styret har i perioden bestått av
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Sekretær

Per Haakon Vestby
Arnulf Eliseussen
Ivan Jenssen
Sarah Victoria Christensen
Kristin Hoff
Nora Kulblik Sorknes
Synne Nygård Olsen
Lene Cathrine Ljosdal
Anne Mette Mikkelsen
Hanne Feydt von Benzon

Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden, de fleste på Skype. Styret har mellom møtene hyppig
kommunikasjon på messenger, mail og telefon. Selv om dette fungerer bra i de fleste
saksdiskusjoner, har vi også behov for at styret møtes fysisk noen flere ganger for grundigere
diskusjoner, og vi legger opp til 2-3 styresamlinger i løpet av 2019,
Styret har en åpen arbeidsform. Varamedlemmer og komiteledere får innkallinger og referater fra
styremøter for å sikre best mulig informasjon begge veier. Varamedlemmene har deltatt på
styremøtene. Referater fra styremøter legges ut på vår web-side.
Ved utgangen av 2018 hadde klubben 402 medlemmer, en økning på 52 gjennom året.
Følgende komiteer og utvalg er etablert og i arbeid:
•
•
•
•
•

Utstillingskomite
Aktivitetskomite
Redaksjonskomite
Avlsutvalg
Distriktskontakter i Kristiansand/Arendal, Bergen, Ålesund, Kongsberg, Gjøvik, Trondheim,
Bodø, Tromsø og fra januar 2019 også i Oslo/Ski.

Viktige arbeidsområder i 2018
Whippetklubben har i 2018 fokusert på gjennomføring av de mange aktiviteter som ble igangsatt
etter at klubben ble offisielt godkjent 1.1.2017.
www.whippetklubben.no
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Vi har pr 31.12.2018 rundet 400 medlemmer, og det er stor etterspørsel etter aktiviteter og
engasjement på mange områder.
Vi anskaffet skaphenger, telt og diverse utstyr i 2017, og har supplert med noe utstyr i 2018. Dette
har vært til meget god nytte på våre utstillinger og andre arrangementer.
Vi har sponsoravtale med Royal Canin, som gir oss tilgang til fór- og utstyrspremier til utstillinger,
utlodninger og andre arrangementer. Til gjengjeld skal Royal Canin profileres på våre arrangementer
og i våre utgivelser (Whippetmagazinet etc). Vi sikter på å fortsette samarbeidet med Royal Canin.
2 medlemmer i Avlsutvalget har deltatt på Avlsrådskurs i januar 2019 med godt utbytte.

Whippetmagazinet, web, Facebook, Instagram
Whippetklubben møter sine medlemmer – og andre – i mange kanaler.
Vi har gitt ut to nr av medlemsbladet Whippetmagazinet i 2018. Vårnummeret ble distribuert
elektronisk og julenummeret ble trykket opp og sendt til medlemmene. Begge utgavene med variert
og godt stoff, og mange tilbakemeldinger viser at bladet blir lest og grundig studert.
Vi har samme ambisjonsnivå for 2019, og redaksjonen er styrket ved at Kim Rio går inn i
redaktørrollen fra 2019. Vi ser foreløpig ikke økonomisk mulighet for å trykke opp og distribuere
begge utgivelser, men håper det blir mulig på et senere tidspunkt.
Våre web-sider www.whippetklubben.no er primært en kanal for informasjon fra klubben til
medlemmer, der legges informasjon om planlagte arrangementer, resultatlister, innkallinger,
referater, relevante dokumenter osv. All offisiell informasjon fra klubben skal gjenfinnes på web.
Klubben har egen Facebook side, i tillegg har distriktskontaktene egne Facebook grupper.
Våre Facebook sider inneholder mye av den samme informasjon som web, men også noe mer
uhøytidelig informasjon som bilder, konkurranser osv. Facebook er ment som et forum for og med
medlemmene, men har i perioder blitt plaget av uønsket aktivitet i kommentarfeltene. Vi har derfor
tidvis stengt siden for innlegg fra besøkende, og blokkert enkelte personer fra kommentarfeltet.
Styret vil diskutere nærmere formål, hensikt og retningslinjer for våre Facebook sider, og vi vil også
skjele noe til hva andre gjør – vi er jo slettes ikke alene om denne typen problemer.

Lure coursing (LC)
Mange i Whippetklubben er aktive i Lure coursing, og 7 av 25 uttatte deltagere til EM er medlem av
klubben.
Vi har inngått et samarbeid med Skredderhaugen Racing på Moelv om treninger og uoffisielle
konkurranser. I 2018 arrangerte vi i samarbeid Påskesprint 31.mars og Whippetsprint 26.august,
begge med drøyt 30 deltagere. Vi fortsetter samarbeidet med Skredderhaugen
LC er hovedsport for Whippet, og vi ønsker å øke aktivitetsnivået i klubben. Vi har satt av midler i
budsjettet for 2019 for å anskaffe utstyr.
LC har vært regulert av NLCK, et organ nedsatt av Myndeklubben og Greyhoundklubben, som
historisk både har forvaltet regelverket og stått for treninger og konkurranser. Whippetklubben har
fått gjennomslag i NKK for at forvaltning av regelverk, utdanning mv skal forvaltes av en
www.whippetklubben.no
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Kompetansegruppe som rapporterer til Sportshundkomiteen i NKK, og at treninger og konkurranser
arrangeres av raseklubbene. Dette er samme modell som gjelder for annen sport og bruksaktiviteter.
Vi tror at forholdene nå ligger bedre til rette for flere arrangementer i regi av Whippetklubben.

RFA (Raseklubbenens Fellesallianse)
Whippetklubben har samarbeidet aktivt med øvrige raseklubber innenfor Raseklubbenes
fellesallianse. Dette bidrar klart til å øke gjennomslagskraften i NKK mv, og diskusjoner og
erfaringsutveksling bidrar til betydelig kunnskapsheving felles forståelse.
I 2018 har det vært 2 hovedområder for arbeidet innenfor RFA:

•
•

Høring om NKK’s fremtidige organisasjon. RFA fikk betydelig gjennomslag for sine
synspunkter, etter grundige diskusjoner på flere samlinger.
Gjennomgang, koordinering og harmonisering

Dogs4All
Også i 2018 har Whippetklubben hatt stand på Rasetorget på Dogs4All. Vår stand var godt besøkt, og
vi hadde jevnt og godt besøk av eksisterende og potensielle whippeteiere. Mange som vurderte
anskaffelse av hund, eventuelt whippet, fikk en god hundeprat.
Standen var også populær som ‘pauseplass’ for medlemmer og andre, som et hyggelig pusterom i en
travel omgivelse, spesielt for de som deltok på utstillinger. Dette gir kjærkommen mulighet for å
treffe andre medlemmer, og for oss som sto på stand var det spesielt hyggelig å knytte ansikt til
medlemmer vi har mailet og chattet med, men ikke møtt ansikt-til-ansikt.

Økonomi
Klubben hadde i 2018 samlede inntekter på kr 167.478, og utgifter på kr 136.276, dvs et overskudd
på kr 31.203. Etter styrets oppfatning er dette et tilfredsstillende resultat.
Detaljer fremgår av regnskapet.

Norsk Whippetklubb, 07.02.2019

Per Haakon Vestby
Leder

www.whippetklubben.no
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Distriktskontaktene
Vi har i løpet av 2018 fått flere distriktskontakter, og har nå kontakter i alle landsdeler.
Distriktskontaktene etablerer og opprettholder gode kontakter med ‘grasrota’ i klubben. ‘Lavterskel’
tilbud tiltrekker seg nye whippeteiere, er miljøskapende, skaper interesse for læring og aktiviteter, og
rekrutterer medlemmer til klubben. Eksempler på aktiviteter er

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treff og samvær med hundene, noen ganger også middag el l uten hunder
Sosialt samvær, miljøtrening, gåturer
Utstillingstrening, ringtrening
Introduksjon til LC, filletrening etc.
Møtes, erfaringsutveksling og hyggelig samvær
Leie av hall for å kunne drive aktiviteter innendørs
Alle distriktene har egne Facebook grupper der man annonserer planlagte
aktiviteter, utveksler spørsmål og erfaringer, og videreformidler aktuell informasjon
fra NWK, NKK og andre
Fotokonkurranser
Kurs – f eks Sporkurs, Smellerkurs

De fleste aktivitetene som har kostnader – f eks leie av hall – er organisert som spleiselag.
Klubben kan også bidra med støtte til kursholder etc. etter konkret vurdering, ev til å garantere for
eventuelt underskudd i gjennomførte aktiviteter.
Dette er viktige aktiviteter for våre medlemmer, og vi ønsker at denne muligheten utnyttes i større
grad.
Distriktskontaktene er en bærebjelke i å understøtte klubbens visjon
NWK ønsker å være en levende og inkluderende klubb for alle whippeteiere, både for de som er
aktive på utstilling, lure coursing, agility og annet - og for de som primært har en flott familiehund.

www.whippetklubben.no
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Avslutvalgets Årsberetning for 2018
Komitéen
Komitéen har i 2018 bestått av: Kirsten Landsverk, Kristin Hoff, Jorunn Jenssen, Anne Mette
Mikkelsen, Elisabeth Syrdal og Martha Sønnerland Moldenhagen

Komitéens arbeidform
-Komitéen har i 2018 hatt kontakt i form av chat og telefon.

Målet for 2018 var følgende:
● Fortsette utviklingen av RAS
● Aktivt ta del i seminarer, møter og foredrag som var av relevante til avlsarbeid og avlsråd.
● Besvare henvendelser
● Fortsette planen med å utarbeide avlsetiske retningslinjer for NWK
● Produsere/innhente interessante artikler til Whippetmagazinet

Videre utvikling av RAS.
Vi jobber kontinuerlig med RAS i form av arkivering av innavlsgrader og registreringer av
øyelysninger, røntgen og andre helseundersøkelser som er registrert hos NKK. Oppdateringer fra
Agria blir ført inn under helse.

Seminar/kurs/foredrag.
Sende komitémedlemmer på seminar/kurs/foredrag, for å styrke og friske opp vår kunnskap. Kristin
Hoff og Anne Mette meldes på NKKs avlsrådskurs i 2019, samme kurs Elisabeth Syrdal deltok på i
2017. Temaer for kurset er genetikk, helse, organisasjon og avlsarbeid, samt kartlegging av rasen.
Kristin og Kirsten var i USA whippet kongressen hvor helse og avl for whippet var et av mange viktige
tema. Dette var på privat basis.

Besvare henvendelser.
I løpet av 2018 har det vært lite henvendelser fra whippeteiere. Alle svarene som gis har komitéen
diskutert sammen og blitt enige om. Vi tar oss god tid til hver henvendelse og kan benytte oss av
fagfolk for å innhente gode og sikre svar. I de tilfellene vi ikke har hatt nok kunnskap, har vi alltid
gjort rede for dette.
www.whippetklubben.no
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Avlsetiske retningslinjer
Arbeide videre med utkastet til de avlsetiske retningslinjene. Innhente mere informasjon og kunnskap
om hvordan man på en sikker og god måte skal lage disse retningslinjene.

Artikler til Whippetmagzinet.
Skrevet om helseundersøkelser foretatt i USA. Tatt for oss hva dommere gjør om de får en whippet i
ringen med blå øyne. I FCI standarden står det ikke noe om selve øyenfargen. Kun i den Amerikanske
standarden.

Oppsummering.
Vi har delvis oppnådd målene våre som var listet opp for året 2018. Vi jobber fortsatt med å få
utarbeidet riktige avlsetiske retningslinjer for whippet, og vi er på god vei her.
Vi fikk god respons fra dommerne som besvarte våre spørsmål ang blå øyne på whippet. Og dette ble
trykt i Whippetmagazinet.
Vi fortsetter med RAS da dette er kontinuerlig prosess, som det er viktig å holde oppdatert.
Vi har hatt en god dialog på telefon og chat, men kan bli enda bedre på å ta felles møter. Elisabeth
har valgt å gå ut av komitéen, da tiden ikke strekker til og åpner plassen sin for et nytt medlem i
komitéen.

Plan for Året 2019

•

Kartlegge helseproblematikk til rasen, ved å sende ut en spørreundersøkelse og
innhente statistikker.

•

Fortsette utviklingen av de avlsetiske retningslinjene, på bakgrunn av den
kunnskapen vi har innhentet i løpet av 2018/19 og de svarene vi får fra karleggingen.

•

Fortsette kursing av medlemmene

•

Innhente flere dommere sitt syn på rasespesifikke spørsmål

•

Fortsette jobben med å ajourføre RAS (innavlsgrader, matadoravl etc), dette er et
kontinuerlig arbeid og det skal revideres hos oss og NKK hvert 5 år.

•

Danne ett Helsefond som kan benyttes om man trenger midler til f.eks forskning
innen rasen, subsidiering av helseundersøkelser eller kursing av de som sitter i
komitéen.

www.whippetklubben.no
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•

Presentasjon: Vi ønsker i 2019 å presentere oss selv i Whippetmagazinet.

•

Nytt Medlem i komitéen: Vi har diskutert om vi ønsker ytterligere å forsterke vår
komité, og skal vurdere dette i løpet av 2019.

•

Oppdretterseminar er noe vi har på ønskelisten i nær fremtid. Men vi ønsker ikke å
arrangere dette før vi har fått innhentet mer helserelatert informasjon fra whippet
eiere, oppdrettere, veterinærer etc. Seminaret vil i utgangspunktet bli et tilbud for
oppdrettere, men er selvsagt åpen for andre også.

Vennlig hilsen
Norsk Whippetklubbs avlsutvalg.

www.whippetklubben.no
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Utstillingskomitéens Årsberetning 2018
NWK har arrangert to spesialer for whippet i 2018.
3 juni 2018 arrangerte vi vår første offisielle utstilling med stor cert ( tilsvarer NKK cert ) i Vestby
hyttepark. Arnaldo Cotugno ( Sobresalto ) Italia dømte voksne og Annalisa Rovani ( Sobresalto) Italia
dømte valper og de uoffisielle klassene. Det var totalt påmeldt 90 whippets, hvorav 76 voksne og 14
valper. Vi var veldig fornøyd med både arrangementet og antallet.
19 august 2018 arrangerte vi vår andre spesial med cert på Birkerbeiner stadion, Lillehammer ( dagen
etter NKK ) og det var Steph Marston- Pollock ( Falconcrag ) England som dømte. Det var totalt
påmeldt 74 whippets, hvorav 62 voksne og 12 valper. Vi var heldige med været og det ble en fin
utstilling. Det var noen delte meninger om utstillingsplassen, som var på NKK sitt område. Noen
mente at det ikke var bra nok, mens andre var veldig fornøyd med at det var på samme sted som
NKK. Spesielt med tanke på overnatting.
I 2019 skal vi også arrangere 2 spesial utstillinger. Første i Vestby 1 juni 2019 ( dagen før NKK
Sandefjord ) med stor cert. Her dømmer Arne Foss ( Paper Moon ) Norge. Den andre er på
Lillehammer 17 august 2019 ( dagen før NKK Lillehammer ) og her dømmer Ales Novak ( Karstia
Whippets ) Slovenia.
NWK har søkt om å holde 2 utstillinger i 2020 også disse i forbindelse med NKK Sandefjord og NKK
Lillehammer.

Mvh
Utstillingskomitéen
Kirsten J Landsverk (leder)
Jorunn Jenssen
Elisabeth Syrdal
Rita S Gulbrandsen
Kristin Hoff
Geir Guldberg

www.whippetklubben.no
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Regnskap 2018 - Resultatregnskap
Prosjektregnskap 2018
Basert på Fiken rapporter / Revisorgodkjent regnskap 27.1.19
Oppdatert
27.01.19
NWK
3 100 Salgsinntekt handelsvarer
1 200
3 101 Medlemskontingent
72 405
3 108 Momskompensasjon
8 714
3 110 Salgsinntekt egentilvirkede varer
500
3 111 WM annonser
6 150
3 112 WM salg
1 252
3 115 Reklameplass henger
2 250
3 118 NWK profilert utstyr, klær mv
199
3 121 Deltageravgift
60 992
3 131 Kiosksalg
13 817
Sum Driftsinntekter
167 478

4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7

*)

40
41
331
360
500
510
520
63
510
512
520
553
560
571
800
860
940
041
71
350
770

Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Whippetmagazinet produksjon og trykking
Kioskvarer
Frakt, toll & spedisjon
Fremmedytelse og underentreprise
Dommer / funksjonær kostnader
Leie LC maskin & utstyr
Kostnad lokaler
Håndverktøy
Premier, rosetter mv
Hjelpeverktøy
Programvare årlig vedlikehold
Rekvisita
Landslagsdrakter LC EM
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering ol
Porto
Forsikring henger
Kostnad og godtgjørelse for reise,diett, bil ol
Representasjon / dommermiddag
Bank- og kortgebyr
Sum Driftsutgifter

Admin

Magazinet Spesial Vestby
Spesial Lillehammer
LC & Sprint
1 200

Dogs4All

72 405
8 714
500
6 150
1 152

100

2 250
199
48
83 417

-7
-36
-3
-1
-1
-25
-5
-11
-1
-12
-1
-2
-2
-3

279
103
138
600
120
027
270
351
270
722
428
246
125
000
-684
-2 120
-7 854
-1 422
-4 646
-4 334
-1 538
-136 276

-1 538
-22 569

Driftsresultat
Finansinnekt og kostnad

31 203
27

Resultat

31 230

9 002

26 456
4 461
30 917

21 649
3 505
25 154

12 887
5 804
18 691

299

-1 750

-1 575

-55

-3 899

-36 103
-48

-2 708

-382

-1 600
-13 602

-1 120
-11 425
-5 270

-1 600
-1 270

-1 400
-5 089

428
246
125
000
-684
-2 120
-2 088
-1 422
-3 000

-8 351
-5 089

-2 544

-1
-2
-2
-3

-5 663

-103

-2 244

-1 065
-2 090

-581

-43 366

-26 895

-22 364

-8 251

-12 831

60 848
27

-34 365

4 021

2 790

10 439

-12 532

60 875

-34 365

4 021

2 790

10 439

-12 532

kto 6512 - premier mv skjønnsmessig fordelt på utstillinger og LC

Nøkkeltall 2016 - 2018
2 015

2 016

2 017

2 018

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

0
0
0

35 520
-11 719
23 801

153 248
-168 666
-15 418

167 478
-136 276
31 202

Antall medlemmer 31.12

40

240

350

402

www.whippetklubben.no
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Regnskap 2018 - Balanse

Per Haakon Vestby
Styreleder

Arnulf Eliseussen
Nestleder

Sarah Victoria Christensen
Styremedlem

Kristin Hoff
Styremedlem

Synne Nygård Olsen
Styremedlem

Ivan Jenssen
Styremedlem

www.whippetklubben.no

Nora Kulblik Sorknes
Styremedlem
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Styrets plan for 2019
Klubben har hatt en rask utvikling fra oppstart i 2015, og godkjennelse som offisiell klubb pr 1.1.2017.
Vi har fått mange medlemmer, både erfarne hundeklubbmedlemmer og nye hundeeiere, og vi skal
arbeide for å være en god klubb, med gode tilbud og muligheter, for alle medlemmer.
Også 2019 vil til en viss grad være preget av konsolidering, og sikre at det vi setter i gang ikke blir
kortvarige blaff. På mange områder må vi bygge sten på sten.
Planer og ambisjoner fremgår av årsrapporten og aktuelle saker til behandling. Kort oppsummering
av hovedpunktene:

Utstilling:
De samme to utstillingene vi hadde i år – Vestby og Lillehammer - er planlagt og søkt om for 2019 og
2020, parallelt med NKK utstilling i Sandefjord og på Lillehammer. Dersom NKK holder fast på sin
utstilling i Sandefjord, vil vi vurdere å flytte vår utstilling til Vestfold.
På litt sikt ønsker vi flere utstillinger flere steder i landet, og har hatt noen diskusjoner bl a om
Trøndelag og Nordland, men inntil videre må vi fokusere på god gjennomføring av utstillingene vi har
etablert. Eventuelt kan vi vurdere å starte med uoffisielle utstillinger / openshow etc.
Vi vil ta i bruk elektroniske kritikker på våre utstillinger i 2019.

Avlsutvalget
Kartlegge helseproblematikken til rasen og utarbeide avlsetiske retningslinjer og ajourføre RAS.
Fortsette planlegging av oppdretterseminar i 2020
Informasjon og kompetansebygging både blant utvalgets medlemmer, oppdrettere og den vanlige
hundeeier

Lure coursing (LC)
Vi vil støtte opp om etableringen av kompetansegruppe LC. Vi ønsker også å øke aktivitetsnivået,
spesielt rettet mot nye utøvere! Mange er nysgjerrige på denne sporten, men oppfatter at det er
vanskelig å finne ut hvordan man starter. Grunnkurs og enkle treninger for å få med interesserte er
det stort behov for. Klubben bør også komme i gang med å arrangere treninger, lisenstreninger og
konkurranser.

Whippetmagazinet, web og Facebook
Vi planlegger 2 utgivelser av Whippetmagazinet i 2019, vårnummeret distribueres elektronisk og
julenummeret trykkes opp og sendes til medlemmene.

www.whippetklubben.no
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NWK Budsjett 2019
Budsjett 2019
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Resultat 2018 Budsjett kommentar

100
101
108
110
111
112
115
118
121
131

Salgsinntekt handelsvarer
Medlemskontingent
Momskompensasjon
Salgsinntekt egentilvirkede varer
WM annonser
WM salg
Reklameplass henger
NWK profilert utstyr, klær mv
Deltageravgift
Kiosksalg
Sum Driftsinntekter

40
41
331
360
500
510
520
63
510
512
520
553
560
571
800
860
940
041

Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Whippetmagazinet produksjon og trykking
Kioskvarer
Frakt, toll & spedisjon
Fremmedytelse og underentreprise
Dommer / funksjonær kostnader
Leie LC maskin & utstyr
Kostnad lokaler
Håndverktøy
Premier, rosetter mv
Hjelpeverktøy
Programvare årlig vedlikehold
Rekvisita
Sponsorstøtte
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering ol
Porto
Forsikring henger etc

-8
-30
-3
-2

000
000
000
000

-28
-8
-15
-20
-10

000
000
000
000
000

-3
-3
-8
-2
-10
-10
-3

000
000
000
000
000
000
000

71 Kostnad og godtgjørelse for reise,diett, bil ol
7 350 Representasjon / dommermiddag
7 770 Bank- og kortgebyr
Sum Driftsutgifter

-10
-5
-2
-180

000
000
000
000

4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

90 000
9 000
8 000
1 000
2 000
60 000
15 000
185 000

1 200
72 405 430 medlemmer, inkl 50 husstand
8 714
500
6 150
1 252
2 250
199
60 992
13 817
167 478

-7
-36
-3
-1
-1
-25
-5
-11
-1
-12
-1
-2
-2
-3

279
103
138
600
120
027
270
351
270
722
428
246
125
000
-684
-2 120
-7 854
-1 422

-4
-4
-1
-136

Må redusere produksjonskostnad

Anskaffe utstyr LC, utstilling

Beløp i 2018 egentlig 6.000

Forsikring, garasje mv

Trenger flere fysiske styremøter.
646 Beløp i 2018 egentlig 1.646
334
538
276

Driftsresultat
Finansinnekt og kostnad

5 000

31 203
27

Resultat

5 000

31 230

Budsjettet er retningsgivende og tar høyde for planlagte aktiviteter og anskaffelser. Klubben har
ubetydelige midler ‘på bok’, og må løpende tilpasse kostnadsnivået til de faktiske inntekter.
Kontingenten for 2020 foreslås med en beskjeden økning på 4,5% for å kompensere for den
generelle kostnadsutviklingen.
Kontingent 2020

Kontingent

NKK medlemstype
40 Klubbmedlem
43 Husstandsmedlem
50 Klubbmedlem vervet av oppdretter
65 Klubbmedlem - messetilbud
Grunnkontingent NKK

Forslag 2020
230
115
115
115

2 019
220
110
110
110

220

220

Antall medl pr 7.2.19
390
11
9
1
411

Etter 1.9 reduseres kontingenten til 50% for alle kategorier
Dette gjelder også grunnkontingenten til NKK
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Sak 1: Lovendring: Endring av §3-2 Møte- og stemmerett
og tilhørende endring av §3-4 Generalforsamlingens oppgaver
Dette er en lovendring og krever 2/3 flertall på Generalforsamlingen for å bli vedtatt.
Det er innkommet 7 forslag som vedrører endring i bestemmelsene om Møte- og stemmerett. De
innsendte forslag er vedlagt saken.
Styrets vurdering: Styret støtter forslag om endringer i §3-2 som tillater forhåndsstemmer og
fullmakter. Dette vil bidra til at medlemmer i hele landet i større grad kan delta i klubbens arbeid.
Styret og Stein-Ole Kjær har en omforent ny formulering av §3-2 og §3-4 (tillegg er markert med gult.
Ingen tekst er fjernet):
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen
avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det

kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Ved bruk av fullmakt, kan et medlem på generalforsamlingen kun representere seg
selv pluss 1. medlem.
Forhåndsstemmer kan kun brukes ved personvalg.
Fullmakter må inneholde entydig identifikasjon av medlem som avgir fullmakt, og
medlem som får fullmakten. Fullmakt kan ikke overføres til 3.person.

Forhåndsstemmer og fullmakter skal sendes pr e-post til klubbens styre senest 7 dager
før generalforsamlingen avholdes. E-post skal være sendt fra den e-post adresse som
er registrert i medlemssystemet.
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett,
men ikke stemmerett.

I tillegg en tilføyelse i §3-4 bokstav a)
§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.

Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, forhåndsstemmer,
innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

www.whippetklubben.no
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Sak 2: 1 eller 2 fullmakter ? (lovendring, krever 2/3 flertall)
Det er også kommet forslag om å tillate inntil 2 fullmakter pr tilstedeværende medlem.
Dersom forslaget i sak 1 blir vedtatt, kreves en egen avstemming om det skal tillates inntil 2
fullmakter.
Generalforsamlingen stemmer da over en reformulering av 4. punkt i §3-2:

Ved bruk av fullmakt, kan et medlem på generalforsamlingen kun representere seg
selv pluss inntil 2 medlemmer.

www.whippetklubben.no
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Sak 3: Krav om 3 ukers medlemsskap for å kunne stemme på GF
Forslag innsendt av Stine Frigård: (Lovendring, krever 2/3 flertall)
Til
Norsk Whippetklubb
Til årets generalforsamling i Norsk Whippetklubb (2019) vil jeg foreslå:
1) At følgende setning tillegges klubbens lover (satt i kursiv og med understrek), under § 3-2
første ledd:
"Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen
avholdes og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på
generalforsamlingen."

Styrets innstilling:
Styret er i prinsippet enig i tanken om å kreve medlemskap over en viss tid for å kunne stemme og
være valgbar. Lovmalen åpner for en formulering som foreslått.
Det er imidlertid praktiske problemer med å gjennomføre en slik regel, da det ikke er mulig å se
historikk i medlemssystemet – ved oppslag kan en kun se om medlem har betalt, men ikke når
medlem meldte seg inn (eller ut). Styret er i tvil om en slik regel kan administreres på en enkel måte,
og at man oppnår ønsket hensikt på en god måte.
Styret støtter ikke forslaget.
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De øvrige innsendte forslagene som omhandler stemmeregler vil ikke bli stemt over separat, idet
innholdet i forslagene etter styrets oppfatning fullt ut er dekket av de forslagene som det er stemt
over. Alle innsendte forslag er referert nedenfor:

Camilla Bratengen:
Hei!
Jeg vil foreslå dette til saker på GF:
-Endringer fra å kunne stemme ved personlig fremmøte til at man kan sende inn
forhåndsstemmer.
Med vennlig hilsen Camilla Bratengen

Hilde Marie Viola Jensen
Hei.
Ønsker at følgende saker tas opp på generalforsamlingen.
At medlemmer får mulighet å stemme ved valg ved å sende inn forhåndsstemme.
Mvh
Hilde Mari Viola Jensen Kennel Bluefrost

Ingrid Sømme
Til GF Norsk Whippetklubb
... En annen sak er at en har fremmøteplikt for å kunne avgi stemme på GF. Dette er ikke
greit! Jeg sjekket opp pris på flybill, da jeg har et sterkt ønske om å delta / avgi stemme - det
koster meg 3200 evt togbillet men da må det overnatting til det betyr samme kostnad som
fly. Det betyr med andre ord at det er dyrt å vær medlem i NWK om en ikke bare ønsker å
være støttemedlem.
.... Sak 2 Stemmerett bør kunne utføres v/fullmakt evt mail
.... Håper at det vil tas hensyn til distriktene, hvis så ikke skjer så er ikke NWK egnet for meg.
mvh
Ingrid Sømme

Magnus Husby
Forslag til enderinger i lovene
§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen
avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i
klubben.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte, fullmakt eller ved forhåndsstemmer.
Fullmakten må fremlegges til registrering før åpningen av årsmøte. Ingen medlemmer
kan stille med mer enn 2 fullmakter på årsmøte.
www.whippetklubben.no
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Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at
stemmegivningen skal være hemmelig, samt redegjøre for fullmaktsordningen.
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.
Begrunnelse:
Norsk Whippetklubb er en landsdekkende klubb. Det er viktig for demokratiet at alle
har mulighet for å få sin stemme hørt på årsmøtet.
Forslagsstillere:
Magnus Husby Tove-Merete Lilledal Siv Wæhle
Endringer marker med rødt

Stine Frigård
Til
Norsk Whippetklubb
Til årets generalforsamling i Norsk Whippetklubb (2019) vil jeg foreslå:
...
2) Til §3-2 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.
Hvert fremmøtte medlem kan representere med inntil to fullmakter.
Dersom forslag nummer 2) går igjennom foreslår jeg også at denne ihensyntas i §3-4 a)
"Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og
saksliste, samt å gi observatører rett til å være tilstede."
Mvh
Stine Frigård
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Sak 4: Lovendring: Endring av § 3-4 Generalforsamlingens oppgaver.
Dette er en lovendring og krever 2/3 flertall på Generalforsamlingen for å bli vedtatt.

Forslag innsendt av Magnus Husby Tove-Merete Lilledal Siv Wæhle
(endringene markert med rød skrift)
§3-4 Generalforsamlingens oppgaver. Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, 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) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
i) Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 2 år
o Revisor med vararevisor for 2 år.
o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
o
o
o
o
o
o

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
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, unntatt dersom det ikke foreligger kandidater eller
at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen frister
fastsatt i §3-1. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
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Styrets innstilling:
Forslaget innebærer at sekretær og kasserer skal velges direkte av Generalforsamlingen.
Dagens lover §4-3 Styrets oppgaver:

•

velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

Det skjer mange endringer gjennom året, og det innsendte forslaget innebærer at styret kan stå uten
sekretær / kasserer dersom vedkommende trekker seg, blir syk eller av andre grunner ikke lenger kan
utføre oppgavene. Dette gir for liten fleksibilitet til å håndtere endringer som skjer mellom
Generalforsamlingene.
Styret støtter ikke forslaget.
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Sak 5: Karanteneregler
Det er innkommet 6 forslag som omhandler karantenereglene. I tillegg har styret mottatt en rekke
henvendelser om saken, samtlige henvendelser gjelder å redusere eller fjerne karantenereglene,
Styret vil legge frem følgende forslag til vedtak i saken som vi oppfatter dekker intensjonen i de ulike
forslagene som er innkommet. De innsendte forslagene er vedlagt saksdokumentene, men vil ikke
bli stemt over separat.

Bakgrunn:
Karantene innebærer at klubben sier nei til Whippetdeltagelse på andre klubbers utstillinger.
Slike bestemmelser er vanlige i mange klubber, og det er funksjonalitet i Dogweb for å
håndtere dette. Det er ulik praksis i ulike klubber.
Karantenebestemmelser har ikke tidligere blitt behandlet på Generalforsamlingen, men det
har blitt orientert om praksis på tidligere Generalforsamlinger.
Dagens praksis innebærer at vi sier nei til at Whippet får delta på utstillinger helgen før og
etter at vi holder våre spesialutstillinger. Med unntak av Nord-Norge, der vi ikke legger
restriksjoner.

Styrets forslag til vedtak:
Basert på mottatte forslag og henvendelser legger styret frem følgende forslag:
NWK sier nei til deltagelse av Whippet på utstillinger som avholdes samme helg som våre
spesialutstillinger. Dette gjelder hele landet. (Men ikke NKK utstillinger, idet vi ikke har
adgang til å si nei til disse).
Forøvrig aksepterer vi Whippet deltagelse på alle utstillinger.
Dette vedtaket gjelder med umiddelbar virkning.
Praksis skal evalueres etter 2020 sesongen og vurderingen legges frem for GF 2021.
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De øvrige innsendte forslagene som omhandler karanteneregler vil ikke bli stemt over separat, idet
innholdet i forslagene etter styrets oppfatning fullt ut er dekket av de forslagene som det er stemt
over. Alle innsendte forslag er referert nedenfor:

Camilla Bratengen
Hei!
Jeg vil foreslå dette til saker på GF:
-La whippet få delta på utstillinger som geografisk ligger langt unna spesialer som skal
arrangeres. Evt. la whippet få delta på alle utstillinger. Dette vil ikke gjøre at færre deltar på
spesialene av den grunn.
Med vennlig hilsen Camilla Bratengen

Ingrid Sømme
Til GF Norsk Whippetklubb
Til min store forbauselse såg jeg at SBK's Jærutstillingen ikke har med Whippet i år. Etter litt
undersøkelse fikk vi opplyst at det var pga karantene som styret har blitt enige om å
gjennomføre.
Dette er det stor misnøye over.
Vi fra distriks Norge har få utstillinger (nå kan jeg prate for Rogaland) vi kan telle utstillinger
arr innen en kjøretur på 4 timers tur på under en hånd. At Whippetklubben fratar oss en
utstilling som har blitt arrangert siden 1982, føles skikkelig urettferdig. Dette gjelder også for
Hamresanden utstilling. Vi har sett på terminlista at noen utstllinger i nord er unntatt fra
karantene, synes denne politikken er merkverdig. Mener selvfølgelig Fikke at nord skal miste
utstillinger - men det er faktisk 55 mil til Oslo fra Rogaland (kjøretid 7.35 min)
Sak 1 Ønsker at karantene skal slettes, evt ta geografisk hensyn Sak 2 Stemmerett bør kunne
utføres v/fullmakt evt mail
Det kan nevnes at vi har vært i kontakt med Sør Rogaland Brukshundklubb og fått klarsignal
om at whippet er hjertelig velkommen i år også, dersom NWK gir klarsignal - skal bare en
mail fra styret til Bjørg Wikan Andreassen.
Håper at det vil tas hensyn til distriktene, hvis så ikke skjer så er ikke NWK egnet for meg.
mvh
Ingrid Sømme

Vibeke Diseth
Ønsker å ta opp en sak på GF.
1. Whippetklubben bør takke ja til myndeklubbens utstilling.
Synes det er uprofesjonelt at man av prinsipp (fra styrets side)sier nei til denne utstillingen da
flere av oss som er med i Whippetklubben ønsker dette.
Mvh
Vibeke Diseth.
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Trine Schippers
Jeg ønsker å fremme følgende forslag på generalforsamlingen:
!) Karantenereglene må opphøre med umiddelbar virkning, sånn at det åpnes for utstillinger
rundt om i det ganske land. Jeg mener det vil være en god rasepolitikk. Whippet er blitt en
veldig stor rase i utstillingsøyemed. Det er negativt for utstillere, når en opplever igjen og
igjen at rasen må deles på to ringer og flere dommere, på en og samme utstilling. Ved å åpne
opp for flere utstillinger, vil whippet kunne bli utstilt over det ganske land, og trykket på de
eksisterende utstillinger vil forhåpentligvis avta noe.
Vennlig hilsen Trine Schippers
Dato

Nord-Norge

Midt-Norge

Østlandet

19.01.2019
20.01.2019

Leto
Leto

15.02.2019
16.02.2019

NKK Bø
NKK Bø

02.03.2019
03.03.2019

Leto
Leto

Vestlandet

09-10.02.2019

Etne

23-24.02.2019

Nordhordland

16-17.03.2019
30-31.03.2019
06-07.04.2019

NKK Kristiansand
Nordkjosbotn
NKK Bergen
Åsane hundehall
Varhaug
Varhaug

07.04.2019
13.04.2019
14.04.2019
20.04.2019
27.04.2019
27.04.2019 Hammerfest
27.04.2019
28.04.2019
28.04.2019 finnmark
28.04.2019

Leto
Leto
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Leto

04-05.05.2019

NKK Ålesund
25.05.2019
26.05.2019
01.06.2019
02.06.2019
15.06.2019
16.06.2019
21.06.2019

Tromsø
NKK Tromsø
Vestby
NKK Sandefjord
Bodø
Bodø
Kirkenes

29-30.06.2019
29.06.2019
06.07.2019
07.07.2019
13.07.2019
14.07.2019
20.07.2019
21.07.2019
27.07.2019
27.07.2019
28.07.2019
27.07.2019
28.07.2019
03.08.2019
10.08.2019
11.08.2019
17.08.2019
18.08.2019
24.08.2019
25.08.2019
25.08.2019
31.08.2019
01.09.2019
31.08.2019
01.09.2019
07.09.2019
08.09.2019

NKK Trondhjem
Trondhjem
Leirfjord
Leirfjord
Vestnes
Vestnes
Vålerbanen
Vålerbanen
Svolvær
Råde
Råde
Skudneshavn
Skudneshavn
NKK Fauske
Mosjøen
Mosjøen
Lillehammer
NKK Lillehammer
Tromsø
Tromsø
Trondhjem
Narvik
Narvik
Steinkjær
Østlandet
Oppdal
Oppdal

14-15.09.2019

NKK Rogaland
21.09.2019 Sortland
22.09.2019 Sortland
22.09.2019

28-29-09-2019
05-06.10.2019
12-13.10.2019
19-20.10.2019

Trondhjem
Bergen

NKK Harstad
Førde
Kongsberg
Leto
Leto

09.11.2019
10.11.2019
09.11.2019
15.11.2019
16.11.2019

Stord
Lillestrøm
Lillestrøm
Leto

28.-29.12.2019

Totalt

Sørlandet

22

12

24
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Inger Maren Rivrud
Hei,
Det er mulig dere har fått inn denne saken allerede, men jeg ønsker gjerne å fremme forslag
om at Norsk Whippetklubb skal tillate at whippet får delta på den årlige pinseutstillingen i
regi av Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhoundklubb fra 2020 (jeg antar 2019 er for sent).
Ser frem til GF, og ha en fin kveld!
Vennlig hilsen Inger Maren Rivrud

Figuren viser antall påmeldte hunder (både voksne og valper) til rasespesialer arrangert av Norsk
Myndeklubb/Whippetutvalget (rosa) og Norsk Whippetklubb (blå) og til pinseutstillingen på Gran i
Hadeland (stiplet, rosa linje) arrangert av Norsk Myndeklubb. Grønne punkter indikerer at
rasespesialen ble arrangert om sommeren (juni), og derfor tett opptil pinseutstillingen, mens oransje
punkter indikerer at rasespesialen ble arrangert om høsten (august, og i ett tilfelle i september).
Figuren viser at rasespesialene konsekvent har høyere antall påmeldte whippets enn
pinseutstillingen. Dette er tilfelle også når rasespesialen legges til mai/juni, tett opptil
pinseutstillingen. Vi finner ingen trend i datagrunnlaget for at antall påmeldinger til rasespesialene
øker når spesialene legges lenger unna pinseutstillingen i tid, og rasespesialene kan således ikke sies
å påvirkes negativt av nærhet til pinseutstillingen.
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Vedlegg fra Inger Maren Rivrud

Jørgen C Lien
Tanem 25.01.2019
Forslag til GF ang pinse utstillingen:
Om det blir gitt tillatelse for whippet til Norsk Myndeklubb, heretter kalt NMK. Så er midt forslag at
Norsk whippetklubb ikke gir tillatelse til whippeten på Norsk myndeklubb avd Trøndelag sin årlige
utstilling, men at NWK selv arrangerer sin egen spesial den helgen sammen med Nkk Trøndelag..
Myndeklubben må enten ta Pinse utstillingen eller Trondheim. Mvh
Jørgen Courtborne Lien
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Sak 6: Avvikle fullcert ordningen på rasen whippet
Forslag fra Kristin Hoff, Anne Mette Mikkelsen, Tove Vordal Brattreit og Kirsten
Landsverk
Vi ønsker på lik linje med de andre mynderasene å ta bort fullcert ordningen på whippet. Vi ønsker å
gjøre dette for at championat tittelen skal henge enda høyrere, og dermed heve kvaliteten på rasen.
Vi ønsker ikke å komme i den situasjonen der man plutselig har en unaturlig stor championklasse.
Ved å fjerne fullcert ordningen vil man få flere påmeldte hunder på utstillinger, da det blir mer
attraktivt å stille ut selv om man har de certene som trengs. Småutstillingene vil også bli hyggeligere
med flere påmeldte.
Ingen av nabolandene har innført fullcert ordning, denne ordningen kom til som et kompromiss med
jakthundfolkene som ønsker å fjerne hele stor cert ordningen.
De nordiske landene er pr i dag blant de letteste landene å oppnå championat tittel i. Fullcert
ordningen som Norge har, har gjort det enda enklere.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget.
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Sak 7: Oppdretterannonse på klubbens web sider
Forslag fra Ingrid Sømme
Sak 3 Valpeannonse der en hefter at valpekjøpere blir medlem, her burde det heller vært et
beløp en kunne betale for annonsen.
mvh
Ingrid Sømme

Styrets innstilling
Oppdrettere som er medlem av NWK kan annonsere valpekull på klubbens web sider. Dette er
primært en service til potensielle valpekjøpere, som får informasjon om planlagte / fødte valpekull.
Det er også en god reklamering for oppdrettere. Annonsering koster ikke noe, men vi forventer at
oppdretter informerer om klubben og tilbyr valpekjøpere medlemskap i klubben, betalt av
oppdretter første året. (halv kontingent).
Dette er vanlig i mange raseklubber, og NKK har tilrettelagt for dette slik at oppdretter kan melde inn
valpekjøper i klubben samtidig med omregistrering av hunden.
Vi anser dette som en god ordning som støtter opp om klubben, og synes det er naturlig av «våre»
oppdrettere informerer sine valpekjøpere om raseklubben.
Vi priser ingen av våre tilbud på web, og en prising av valpeannonser vil medføre et visst merarbeid i
administrasjon og innkreving.
Styret støtter ikke forslaget.
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Sak 8: Helsekrav på Whippet
Forslag innsendt av Nick Edine
Hei.
Jeg ønsker at det skal være helse krav på whippet. Ønsker at dere skal ta dette opp. Dette er
et viktig tema.
Mvh
Nick Edine

Styrets innstilling
Klubbens avlsutvalg har ansvar for å utarbeid informasjon, anbefalinger og retningslinjer knyttet til
rasen, og har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av RAS – rasespesifikke avlstrategier.
Anbefalinger, retningslinjer og krav til whippetoppdrett hører innunder avlsutvalgets
ansvarsområder, og krever god kunnskap og grundige vurderinger.
Styret støtter ikke forslaget, og foreslår at det oversendes Avlsutvalget uten realitetsbehandling på
GF.
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Sak 9: Strømming av GF, kurs og foredrag
Forslag fra Hilde Marie Viola Jensen
Hei.
Ønsker at følgende saker tas opp på generalforsamlingen.
At det skal jobbes med å finne mulige løsninger for å kunne sende GF og foredrag/kurs via
nettet, så alle medlemmer kan delta. Og få dette igang når det er mulig ifht klubbens
økonomiske situasjon.
Mvh
Hilde Mari Viola Jensen
Kennel Bluefrost

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget.
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Sak 10: Årslister
Det er kommet inn 5 forslag til endringer i beregningsmåten for årslister.
Forslagene følger vedlagt på de neste sidene.

Styrets innstilling:
Bakgrunn:
Beregning av årslister, og tilhørende kåringer, har vært behandlet på de 3 siste Generalforsamlinger.
Listene skaper stort engasjement, og mange henvendelser. Utarbeidelsen av listene er også et stort
arbeid, samtidig som beregningsreglene ikke alltid er tydelige nok.
Styret ser behov for å forbedre arbeidet på dette området på flere områder:
•
•
•
•
•

Den aktuelle komite (utstilling / aktivitet) har ansvar for at beregningsregler er utarbeidet og
tilstrekkelig detaljerte. Regler for premiering skal også beskrives.
Oppdaterte beregningsreglene skal publiseres på klubbens web sider innen 1.april. hvert år
Komiteene har også ansvar for kvalitetssikring av de listene som utarbeides, uavhengig av
hvem som utfører de faktiske beregningene.
Listene godkjennes av styret etter at komiteen har gjort sin kvalitetssikring. Deretter
publiseres listene på web.
Reglene skal revideres hvert 3. år, mindre justeringer / presiseringer kan gjøres årlig ved
behov. Utgangspunktet er reglene for 2019, slik at neste hovedrevisjon vil gjelde for 2021.

Styrets forslag til vedtak:
De innsendte forslag oversendes aktuell komite til vurdering uten realitetsbehandling på
Generalforsamlingen.
Alle innsendte forslag er referert nedenfor.
Styret har knyttet kommentarer til enkelte forslag.
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Chris Hagenes:
Ønsker at vår Whippet utstilling på Vestby (Specialen) skal telle mer på Årets Whippetliste.
Der vinnerne i Bir og Bim blir kreditert med ekstra poeng for den utst. ( poengforslag 5 for Bir
og 4 for Bim, ekstra )?
Og gjerne få i gang en rullerende landsdekkende utstilling i distriktene, der distrikts
kontaktene kan velge hvor utstillingen kan være?
I fremtiden gjerne lage et Klubbmesterskap/Klubb champion Bir og Bim over tre utst?
Bare noen synspunkter /forslag Hilsen
Christina Hagenes

Styrets kommentar:
Pkt 1 og 3 foreslås oversendt utstillingskomiteen for nærmere vurdering
Pkt 2: Styret støtter intensjonen, se også Styrets plan for 2019 på side 17

Trine Schippers: Løpende oppdatering av årslistene
Forslag vedr årslister
Jeg foreslår at årslister blir oppdatert igjennom året, og publiseres ca 3-4 ganger i året, gjerne
i whippetbladet, men også på hjemmesiden. Da kan de som det er viktig for, følge med på
hvordan de ligger an, og ha mulighet til å prøve å endre på resultatene ved å melde på til
flere utstillinger.
Vennlig hilsen Trine Schippers

Styrets kommentar:
Løpende oppdatering vil være arbeidskrevende, og det vil være vanskelig å få til en
kvalitetssikring som styret ønsker (se årsrapporten).

Gry R. Nielsen, Kine M. Holvik, Therese Brovig :
Endring av Trippelprisen
«Trippelprisen - en utmerkelse til de whippeter som kan vise til særlig god allsidighet og
bruksegenskaper.» - «Norsk Whippetklubb 2018»
I dag består trippelprisen av følgende krav:
1: Utstilling – Hunden må ha oppnåd minimum certifikatkvalitet (CK) på

offisiell utstilling

2: Lure coursing - Hunden må ha lc-lisens og ha oppnåd minst 75 poeng på 2 offisielle prøver
3: En av følgende:
Lydighet – Hunden skal ha oppnåd minimum to 3.premier i klasse 1
Rallylydighet – Hunden må ha oppnåd opprykk til klasse 2
Agility – Hunden skal ha deltatt på 2 offisielle konkurranser i klasse1, uten diskvalifisering
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Blodspor – Hunden må ha oppnåd minimum en 2. premie på terminfestet prøve og en 2. premie på
bevegelig prøve
UHP/AD - Bestått
UHP/AD ble lagt til på GF i 2018 med begrunnelse i at flest mulig aktive whippeteiere burde få
mulighet til å søke om denne prisen.
Inspirert av dette foreslår vi endring av reglene slik at denne prisen kan gis til whippets som viser god
allsidighet og bruksegenskaper over hele landet, ikke kun for de som bor geografisk slik til at de kan
delta på lure coursing.
1: Utstilling – Hunden må ha oppnåd minimum certifikatkvalitet (CK) på offisiell utstilling
2: En av følgende:
Lure coursing - Hunden må ha lc-lisens og ha oppnåd minst 75 poeng på 2 offisielle prøver.
Blodspor – Hunden må ha oppnådd minimum en 2. premie på terminfestet prøve og en 2. premie
på bevegelig prøve
3: En av følgende:
Lydighet – Hunden skal ha oppnåd minimum to 3.premier i klasse 1
Rallylydighet – Hunden må ha oppnådd opprykk til klasse 2
Agility – Hunden skal ha deltatt på 2 offisielle konkurranser i klasse 1, uten diskvalifisering
Smeller – Hunden skal ha oppnådd 2 x 1.premie i klasse 1 på offisielle prøver.
Utdrag av regler for smellerprøver :
5.1 KLASSE I
Øvelse 1 Banesøk maks 410 poeng
Øvelse 2 Kassesøk maks 360 poeng
Øvelse 3 Romsøk maks 630 poeng
Maks oppnåelig er 1400 poeng
1. premie (rød sløyfe) oppnås når ekvipasjen får min. 1190 poeng
2. premie (blå sløyfe) oppnås når ekvipasjen får min. 1120 poeng
3. premie (gul sløyfe) oppnås når ekvipasjen får min. 1050 poeng
Vi har ikke tatt med UHP/AD da dette er en utholdenhetstest vi ikke kan se viser bruksegenskaper
hos en whippet.
Testen er en 20km sykkeltur der det skal holdes en gjennomsnittsfart på 12-15km/t. Det skal holdes
pauser underveis der hunden skal bedømmes i forhold til utmattelse og poter.
Pauser: Etter 8 km holdes en pause på 15 min. etter ytterligere 7 km holdes en pause på 20 min.
Etter avslutning av løpsøvelsen holdes en pause på 15 min, før dommeren kan godkjenne prøven.
Hunden får bestått eller ikke bestått etter testen.
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Sett i sammenheng med de andre kriterier som ligger til grunn for en Trippelpris føles det ikke riktig
at UHP/AD kan stå som et eget krav. Satt sammen med f.eks Ferdselsprøve kan den være aktuell for
Trippelpris, men fortsatt er det en langdistansetest av en kortdistansehund.

Gry R. Nielsen, Kine M. Holvik: Endring av Vakker og Smidig
Denne prisen ble vedtatt på GF i 2018, og prisen skal hedre den whippet som er høyest
plassert på årets utstillingsliste og på årets lure coursingliste.
For at vi skal oppnå dette foreslår vi at :
1: Aktvititetskomite og utstillingskomite i samarbeid utarbeider 2 nye forslag til ny utregning
av årets «vakker og smidig». Forslagene legges fram på GF 2020 og stemmes over der.
Eller:
2: Vi på dette GF velger 3-4 personer til en komite som utarbeider forslag til ny utregning av
årets «vakker og smidig» Forslagene legges fram på GF 2020 og stemmes over der.
I dag kåres årets «vakker og smidig» ved å legge sammen poengsummen for begge lister for
den enkelte hund.
For å oppnå poeng på utstillingslisten må hunden minimum ha plassert seg i BTK/BHK.
For å oppnå poeng på lc-listen må hunden ha gjennomført en lc-prøve. For å gjennomføre en
lc-prøve må hunden få minimum 50poeng (av 100) i første runde og den må fullføre runde 2.
Hvis man skal sammenligne, så tilsvarer en gjennomført prøve med slike resultater kanskje en
«suficcient» på utstilling.
Bakgrunnen for vårt forslag er at regnemetoden som brukes i dag kommer skjevt ut i praksis.
Av hundene på topp 10 på årets lc-liste 2017 og 2018, er det fåtallet som har plassert seg i
BHK/BTK på utstilling, dvs at de overhodet ikke er med på konkurransen om prisen. Flere av
dem godt stilt ut, noen har fått CK og Res-cert, men har ikke oppnådd en BTK/BHK
plassering.
På lc-lista kan en hund aldri oppnå mer enn 60 poeng. De fleste på topp 10, ligger på 30-50
poeng. Til sammenligning ligger topp 10 på utstillingslisten mellom 140-370 poeng. Å bare
slå sammen poeng fra 2 så forskjellige lister blir vanskelig.
Som sagt trenger en hund bare en gjennomført norsk prøve for å få 1 poeng på lc-listen og
med dette ene poeng kan hunden ta årets «vakker og smidig» hvis den har en plassering fra
BTK/BHK eller mer.
Ønsket vårt er at prisen skal gjenspeile en «lagom» whippet som har vist at den kan oppnå
resultater både på utstilling og på lure coursing. For å få til dette må man slå sammen
kunnskap fra både utstilling og lure coursing slik at man kan danne seg et helhetlig bilde og
oppnå en god regnemetode som får fram den eller de hunder som gjør det bra eller ok i begge
grener.
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Valg av styre, valgkomité og revisor
Revisor Freddy Eriksen ble valgt for 2 år og er ikke på valg i år.

Styret i NWK har bestått av følgende personer:
Styreleder:
Nestleder:

Per Haakon Vestby, Oslo
Arnulf Eliseussen, Fredrikstad

Ikke på valg, 1 år igjen
Ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem: Kristin Hoff, Klæbu

Ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem: Nora K. Sorknes, Grue Finnskog
Styremedlem: Synne Nygård Olsen, Oslo

Ikke på valg, 1 år igjen
Ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem: Sarah Victoria Christensen, Skedsmo

På valg, stiller ikke til gjenvalg

Styremedlem: Ivan Jenssen, Ski

På valg, tar gjenvalg (2 år)

Vara:
Vara:

Ikke på valg, 1 år igjen
Ikke på valg, 1 år igjen

Lene Cathrine Ljosdal, Kristiansand
Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna

Følgende verv er på valg:
2 styremedlemmer (2 år) er på valg.
2 valgkomité medlemmer (2 år) og 1 valgkomité varemedlem (1 år)

Valgkomitéens forslag til styremedlemmer og innkomne forslag:
Valgkomité innstilling:

•
•

Torill Groth (2 år)
Ivan Jenssen (2 år)

andre innkomne forslag:
•
•
•

Randi Juliussen (2 år) forslått av Guro Haaland og Heidi Dubourgh Pedersen
Tove-Merete Lilledal (2 år) foreslått av Stein Ole Kjær, Guro Haaland og Magnus
Husby
Magnus Husby (2 år) foreslått av Tove-Merete Lilledal
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Presentasjon av Styrekandidater:
Torill Groth
har vokst opp med hunder. Siden 1986 har hun vært aktiv med egne hunder i konkurranser. Blant
annet med ENO som hun førte fram som BRUKSHUNDCHAMPION, samt sølvmedalje i NM for
brukshunder. Hun konkurrerte helt opp til eliteklassen i lydighet, vant klasse 2 i NM for
schäferhunder i 2006(?), fikk frem Ricki som UTSTILLINGSCHAMPION, har både brukshund kåret og
avlskåret en rekke hunder. Er instruktør 1 i Norsk Kennel Klubb (NKK). Er godkjent figurant på
mentaltest. Holder jevnlig kurs for Norsk Schäferhundklubb avd. Kongsberg. Bruker nå sin kunnskap
innenfor kennel Trinento i oppdrett av Schäferhund og Whippet. Whippet kom inn i oppdrettet for 5
år siden. Fikk eget oppdrett i 1997 og har siden den gang tatt imot ca 60 kull. Fører både schäferhund
og Whippet i utstillingsringen.
Viktigste målet med oppdrett er sunne friske hunder med godt gemytt, eksteriør er ikke å forakte,
men en hund med supert eksteriør er liten glede om gemytt og helse svikter
56 år, gift, 2 barn, bor i Sande i Vestfold. Utdannet sykepleier med div videreutdanning innen ledelse,
jobber som fagsjef sykepleie ved Legevakta i Drammensregionen IKS

Ivan Jensen - (1950)
Ivan bor i Ski i Akershus, tidligere konsulent i Telenor. Nå pensjonist.Ivan har lang erfaring innen
forskjellige verv innen hundeklubber og organisasjoner bl.a NKK og N.SCH.K, han innehar også høy
kompetanse som Brukshund dommer (1983 ),Mentaltest dommer (1986 ), RIK dommer (1997). Ivan
har sittet som styremedlem siden 2015 og har takket ja til en ny periode. Ivan og Jorunn er sammen
med Elisabeth Syrdal, innehavere av kennel Utzon som de to startet i 1984, de har drevet aktivt siden
og drevet med MYE aktiviteter og har avlet frem utallige champions, de er eiere av x antall whippets.

Tove-Merete Lilledal
Jeg vil fremme forslag til kandidat til styret i Norsk Whippetklubb: Tove-Merete Lilledal.
Tove-Merete hatt whippet siden 2012. Sammen med sin mann har hun kennel Barolito. Hun er en
aktiv utstiller og er ofte å se på lc-banen med sine whippeter. Jeg og mange med meg kjenner ToveMerete som en dame med stor integritet og et sterkt engasjemet for whippet. Jeg er sikker på at hun
vil gjøre en utmerket jobb for rasen og klubben.
Hilsen Guro Haaland

Magnus Husby.
Magnus har mange års erfaring med klubbarbeide lokalt og gjennom NKK. Denne kunnskapen er
nyttig for en ung klubb som fortsatt skal etablere gode rutiner og vokse seg større. Må også nevnes
at Magnus har vokst opp med hund og har vært whippeteier i mange år. En god kandidat til et verv i
Norsk Whippetklubb, slik jeg ser det.
www.whippetklubben.no
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Med vennlig hilsen Tove-Merete Lilledal

Randi Juliussen
Jeg er en dame på 39 år fra Trøndelag, har hatt whippet siden 2004, har i dag fire whippetgutter i
alder fra 12 uker til 13,5 år, og heldig deleier av flere flotte whippets :) Jeg er aktiv innenfor utstilling
og lure coursing, og er helt i sluttfasen av min utdannelse som eksteriørdommer for whippet. Jeg er
autorisert ringsekretær og sekretær innen Lure Coursing. Innehaver av kennel Villwhip sammen med
Mona Riberg.
Har lang erfaring fra styreverv i flere hundeklubber. Meget engasjert og opptatt av rasen vår !

Valgkomitéen har bestått av
Anne Mette Mikkelsen, (leder) ikke på valg, 1 år igjen.
Jorunn Jenssen, tar ikke gjenvalg.

Følgende verv er på valg:
2 valgkomité medlemmer (2 år)
1 valgkomité varemedlem (1 år)

Valgkomitéens innstilling til valgkomite medlem:
•
•

Kathrine Lesaca Johansen (2 år)
Jørgen C. Lien (2 år)

Andre innkomne forslag:
•

Siv Wæhle (2 år), foreslått av Magnus Husby

Alle kandidater har sagt ja til å gå inn som vara dersom de ikke blir valgt inn i komitéen.
Valgkomitéen foreslår at kandidaten med færrest stemmer i komitévalget går inn som
vararepresentant.
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Presentasjon av kandidater til Valgkomiteen:
Siv Wæhle
har vært leder i Oppdal hundeklubb i 4 år og satt i region Trøndelag i 2 år. Leder i valgkomiteen til
Norsk Lagottoklubb i en årrekke.
Bor nå på Fiskum i Øvre Eiker er pensjonist, har 4 hunder, en Italiensk spinone, en lagotto romagnolo
og 2 whippetgutter. Kennelnavnet er Willa Lavollen.

Jørgen Courtborne Lien
Mitt navn er Jørgen Courtborne lien og fleste parten av dere kjenner meg som en del av kennel
Courtborne. Har vært medlem av Norsk whippetklubb siden den så dagens lys.
Har hatt whippet i 20 år. Hund hele livet.
Er aktiv på flere områder med whippetene våres.
Mvh Jørgen Courtborne Lien

Kathrine Lesaca Johansen
Mitt navn er Kathrine Lesaca Johansen, jeg er 46 år, gift og har 4 barn på 18 til 24 år. Vi bor noen km
utenfor Gjøvik.
Fikk min første mynde i 2004, det var en Irsk Ulvehund. Og vår første Whippet er født i 2007. Jeg har
hatt stor hunde interesse, og spesielt interesse for Mynder, siden jeg gikk på barneskolen.
Har vært en del av et oppdrett siden 2009, men startet med mitt eget kennel navn for et par år siden.
Så noen kull er blitt født hos oss, gjennom disse årene. Vi har idag 4 voksne Whippeter boende hos
oss, pluss et par katter. Jeg stiller litt ut på utstilling. Og prøver å få med meg aktiviteter som skjer i
Whippet klubben vår. Ellers bruker jeg gjerne de lokale aktivitetene som skjer i hunde klubber rundt
meg.
Jeg er også Whippetklubbens distriktskontakt for Østlandet, og legger vekt på å få igang aktiviteter
som treffer «den vanlige hundeeier» lokalt, både utstillingstrening, miljøtrening og rett og slett bare
møtes.
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