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Styrets årsberetning for 2019
Om NWK
NWK ønsker å være en levende og inkluderende klubb for alle whippeteiere, både for de
som er aktive på utstilling, Lurecoursing, Agility og annet - og for de som primært har en
flott familiehund

Styrets sammensetning har vært:
Leder Per Haakon Vestby
Nestleder Arnulf Eliseussen
Styremedlem Ivan Jenssen
Styremedlem Torill Groth
Styremedlem Kristin Hoff
Styremedlem Nora Kulblik Sorknes
Styremedlem Synne Nygård Olsen
Vara Lene Cathrine Ljosdal
Vara Anne Mette Mikkelsen
Sekretær Hanne Feydt von Benzon (utenfor styret)
Kasserer Emma Kristine Larsen (utenfor styret)

Vi har ved utgangen av 2019, 462 medlemmer, som er en økning på ca 13% fra starten på
året. Det er vi svært fornøyd med.
Det har blitt avhold 12 styremøter i 2019, hvorav ett fysisk møte. De andre møtene er avholdt
på Skype. Skype som møteform har funnet sin plass, og styret finner at det fungerer på en
god og sikker måte. Fysiske møter er dog det beste, men praktisk umulig på grunn av store
avstander. Styret har også løpende kontakt i egen chat-gruppe. De minste saker, men som
likevel krever styrets involvering, løses her.
Styret har en åpen og vid arbeidsform. Vi synes det er viktig med involvering, og
varamedlemmer deltar også på styremøter, dog uten stemmerett der styret ellers er fulltallig.
Det gjør at også varamedlemmer er orientert om aktuelle saker, og dermed har et tryggere
grunnlag for å fatte riktig beslutning den dag de deltar som vikar for ordinært styremedlem.
Referater legges i etterkant ut på klubbens hjemmeside: www.whippetklubben.no

www.whippetklubben.no
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Klubbens ulike utvalg
Klubbens utøvende arbeid drives gjennom våre komiteer/utvalg. Bemanningen i utvalgene
har variert noe over året, vi trenger flere hjelpere og vi oppfordrer interesserte til å melde
seg!
Ved utgangen av 2019 har vi følgende utvalg og bemanning:
Avlsutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Kontakt:

Vigdis Brekke Kaas (leder fra jan-20)
Kristin Hoff
Anne Mette Mikkelsen
Martha Sønneland Moldenhagen
avlsutvalget@whippetklubben.no

Martha har fratredd komiteen i 2019, og vi sier takk for innsatsen til Martha!
Utstillingskomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Kontakt:

Anne Mette Mikkelsen
Kristin Hoff
Evy Fremo Wangberg
Rita S Gulbrandsen
Tove Vordal Brattreit
utstilling@whippetklubben.no

Rita takker for seg i komiteen ved årsskiftet, og vi sier takk for stor innsats til Rita!
Aktivitetskomité
Aktivitetskomiteen har ved utgangen av året ingen medlemmer
Redaksjon/webansvar:
Redaktør:
Web / FB:
Redaksjon:
Instagram:

Kim Rio
Nora Kublik Sorknes
Synne Nygård Olsen
Emma Larsen

www.whippetklubben.no

6

Norsk Whippetklubb

Generalforsamling 2020

Distriktskontakter:
Region Vestlandet:
Region Nord-Vestlandet:
Region Midt-Norge:
Region Nord-Norge:
Region Buskerud/Vestfold:
Region Østlandet:
Region Sørlandet:

Anne Mette Mikkelsen / Nina Ryland Kallekleiv (Bergen)
Toril Dønheim (Ålesund)
Kristin Hoff / Evy Wangberg (Trondheim)
Maja Andreassen (Tromsø)
Ann-Kristin Eng Karlsen (Kongsberg)
Kathrine Lesaca Johansen (Gjøvik),
Rita S. Guldbrandsen (Ski)
Lene Cathrine Ljosdal (Kristiansand)

Anne Mette, Kristin,Ann-Kristin og Lene takker for seg som distriktskontakt ved årsskiftet, og
vi sier tusen takk til dem for innsatsen!
Og vi ønsker Nina og Evy velkommen som nye kontakter, og ser frem godt samarbeid videre.
Det betyr også at vi pt mangler distriktskontakt i Buskerud/Vestfold og på Sørlandet – og vi
oppfordrer interesserte til å melde seg!

www.whippetklubben.no
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Viktige arbeidsområder i 2019
Utstillinger
I 2019 har det i klubbens regi, blitt avholdt 2 spesialutstillinger, vår hovedutstilling i Vestby
Akershus i Juni, og på Lillehammer, Oppland i August. Begge arrangementer har vært meget
suksessfulle, spesielt den i Vestby med over 150 påmeldte. Det høyeste antall whippet på en
utstilling i Norge, noen gang! Klubben måtte hente inn dobbelt antall ringpersonale, og uten
gode hjelpere og funksjonærer hadde ikke dette vært mulig. Gode tilbakemeldinger fra
dommere, viser at NWK er gode arrangører. Disse erfaringer drar vi med oss i det videre
arbeid for rasen i Norge.

Helsefond
I 2019 har Norsk Whippetklubb etablert et eget helsefond. Klubben registrerer et raskt
voksende antall nyregistreringer av valper, det høyest antall i prosent av alle raser i NKK. Vi
mener det vil være uklokt å ikke ha en beredskap for forskning på sykdommer på rasen.
Erfaring viser at sykdomsraten øker med antallet individer. Fondet skal være til hjelp for å få
gjennomført valid og signifikant forskning. Fondet skal også kunne brukes til å støtte
gjennomføring av ønskede helsetiltak i regi av oppdrettere, f eks screeninger etc. I første
rekke vil fondet bidra til finansiering av en helseundersøkelse som gjennomføres i 2020.
Helsefondet er fortsatt under utvikling, og har hittil fått sine midler fra arrangementer i NWK
sin regi. Klubben ønsker velkommen en videre debatt om finansieringen av fondet.

Whippetmagasinet
I løpet av året som har gått, har Whippetmagasinet fått en ansiktsløftning. Som ny redaktør
har Kim Rio ledet sin redaksjon til å levere et medlemsblad av høy standard. I 2019 ble det
laget 3 utgaver, julenummeret ble trykket opp og sendt alle medlemmer.
Whippetmagasinet er under stadig utvikling, og vil i 2020 komme frem i nytt format, for å
dempe kostnader og øke appellen hos kommersielle aktører. Planen er at magasinet skal bli
selvfinansiert, og komme som trykksak i 2020.

Lurecoursing (LC)
Mange i Whippetklubben er aktive i Lure Coursing, og klubben er godt representert både
nasjonalt og internasjonalt. Det er imidlertid begrenset med aktiviteter i klubbens regi, og
interesserte medlemmer oppfordres til å melde seg! Det ble satt av midler til anskaffelse av
utstyr i budsjettet for 2019, midlene ble ikke ikke benyttet.

www.whippetklubben.no
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I klubbens regi er det avholdt 2 uoffisielle whippetsprinter i samarbeid med Skredderhaugen
racing i Moelv-Oppland. Også dette trivelige arrangementer til tross for at vi kunne ønsket
oss flere påmeldinger. Klubben setter pris på samarbeidet med Anette og Andrè
Videre har klubben i lang tid arbeidet for å få til en bedre organisering av LC i Norge, og fikk i
2019 gjennomslag for at det opprettes en Kompetansegruppe LC i regi av NKK og
Sportshundkomiteen. Derved forvaltes sporten på samme måte som andre sportsgrener
innen NKK. Kompetansegruppens mandat er godkjent og medlemmer oppnevnt, men pr
februar 2020 har gruppen ikke riktig kommet i gang med arbeidet. Det er blandt annet
behov for revidering av regelverket, og vi håper på sterk innsats i 2020!

Dogs4All
Også i 2019 var NWK representert med egen stand på rasetorget på Dogs4All. Det var mange
nye fjes som bidro og stod på stand for å representere klubben. Klubben anser dette som et
meget viktig arbeide, og antall besøkende den helgen bekrefter dette. Standen fikk besøk fra
medlemmer, andre whippeteiere og mulige whippeteiere. Det ble mye hundeprat og noe
snacks. Massevis av gode tilbakemeldinger viser at standsrepresentasjon samt raseparade er
et veldig positivt tiltak. Representasjon på Dogs4All er et prosjekt som krever mer
forberedelser og ressurser enn mange kanskje tror, og det ønsker større engasjement for å
gjennomføre dette i fremtiden.

Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)
Whippetklubben samarbeider aktivt med øvrige raseklubber innenfor Raseklubbenes
Fellesutvalg. RFA bidrar til at raseklubbene bedre når frem innenfor NKK på viktige områder,
og diskusjoner og erfaringsutveksling bidrar vesentlig til bedre kunnskap og felles forståelse.

Økonomi
Norsk Whippetklubb hadde i 2019 et driftsresultat på kr 29.514. Samlede inntekter var kr
201.646, og utgifter var kr 172.375. Balansen utgjør kr 68.238.
Komplett regnskap og revisors beretning følger litt senere i sakspapirene til GF.
Klubbens økonomi er å anse som sunn. Det har også vært en forutsetning siden klubbens
utstyrslager må kompletteres. Som eksempel er utstillingen i Vestby nevnes. Med så mange
påmeldte, måtte alt utstyr som trengtes, dobles. En sunn økonomi, gjorde at klubben kunne
gjøre dette.
I 2019 har NWK opplevd et økende antall medlemmer og et stort antall påmeldinger til våre
arrangementer. Dette gir oss en sunn økonomi å jobbe med. Spesielt til utstillingen i Vestby
var det mange påmeldte. Dermed måtte klubbens utstyrslager kompletteres, og det ble gjort
større og kostbare innkjøp av utstyr som også vil brukes til fremtidige arrangementer. I løpet
www.whippetklubben.no
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av året ble det også opprettet et Helsefond, der klubben vil sette av midler. Klubbens
økonomi gjorde at alt dette var mulig.
Klubbens største inntekter knyttes til medlemskontingent, påmeldinger til arrangement og
diverse kiosksalg. De største utgiftene knyttes til innkjøp av utstyr og premier, personell til
utstilling, trykking av brosjyrer og magasin. Det er også kostbart for klubben med stand på
Dogs4All.

Norsk Whippetklubb. 20.02.2020

Arnulf Eliseussen

Per Haakon Vestby

Nestleder

Leder

www.whippetklubben.no
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Rapporter fra utvalg og komiteer
Avlsutvalgets Årsberetning for 2019
Komitéen
Komitéen har i 2019 bestått av:
Martha Sønneland Moldenhagen, Kristin Hoff og Anne Mette Mikkelsen og som nytt medlem kom
Vigdis Brekke Kaas inn i slutten av 2019, og Vigdis overtar som leder av utvalget fra januar-20.
Komiteens arbeidsform
-Komitéen har i 2019 hatt kontakt i form av chat og telefon.
Målet for 2019 var følgende:
• Oppdatering og utvikling av RAS
• Aktivt ta del i seminarer, møter og foredrag som var av relevante til avlsarbeid og avlsråd.
• Besvare henvendelser
• Opprette Helsefond
• Starte samarbeide med NKK og Frode Lingaas, mtp. spørreundersøkelsen ang helse på
whippet
• Fortsette planen med å utarbeide avlsetiske retningslinjer for NWK etter svaret på
helseundersøkelsen
• Produsere/innhente interessante artikler til Whippetmagasinet
Oppdatering og videre utvikling av RAS.
Vi jobber kontinuerlig med RAS i form av arkivering av registreringer, kullstatistikk, innavlsgrader,
registreringer av øyelysninger, hjertetestinger, 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 var på̊ NKK sitt avlsrådskurs i 2019, samme kurs Elisabeth Syrdal deltok på̊ i
2017. Temaer for kurset er genetikk, helse, organisasjon og avlsarbeid, samt kartlegging av rasen.
Kristin var i USA på whippet kongressen hvor helse og avl for whippet var et av mange viktige tema.
Dette var på privat basis.
Besvare henvendelser.
I løpet av 2019 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.

www.whippetklubben.no
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Helsefond
NWK fikk i 2019 opprettet et helsefond. Fondet vil i første omgang finansiere en stor
helseundersøkelse på whippet i Norge. Fondet skal også kunne støtte annet arbeid for rasen, og
tenkes også brukt til å støtte oppdrettere i gjennomføring av ønskede tiltak (f eks screening av valper
etc).
Helseundersøkelsen
Dette er en helseundersøkelse som vi sammen med veterinærhøyskolen og veterinær Frode Lingaas
utarbeider.
Eiere skal svare individuelt på sin/sine hunder, både levende og de som er nylig døde (for å få
dødsårsaker), klubben får selvsagt ikke vite hvem som har svart og selvsagt heller ikke opplysninger
om den enkelte hund/eier. Klubben får bare forekomsten av ulike sykdommer/adferdstrekk. Bare
Veterinærhøgskolen vet hvem som har svart, ingen andre får vite dette.
Undersøkelsen omfatter utarbeidelse/tilpasning, selve gjennomføringen og utarbeidelse av en
rapport/oversikt etterpå. Frode Lingaas har utarbeidet slike undersøkelsen i over 10 år for
veterinærhøyskolen og for nesten 80 forskjellige raseklubber. Når undersøkelsen er klar vil vi
publisere en link på NWK sin hjemmeside, og sende ut så mye informasjon vi kan for å få så mange
som mulig til å svare. Undersøkelsen vil pågå i ca. 6 måneder, og vi vil deretter få en rapport på
forekomster/frekvenser på hvert av spørsmålene.
Avlsetiske retningslinjer
Det er viktig å begynne i riktig ende, slik at man ikke lager noen avlsetiske retningslinjer uten å vite
om forekomsten/Arbeide videre med utkastet til de avlsetiske retningslinjene. Innhente mer
informasjon og kunnskap om hvordan man på en sikker og god måte skal lage disse retningslinjene.
Helseundersøkelsen er et viktig element i dette arbeidet.
Oppsummering.
Vi har delvis oppnådd målene våre som var listet opp for året 2019. Vi vil fortsette med å få
utarbeidet riktige avlsetiske retningslinjer for whippet, der svaret på spørreundersøkelsen vil danne
grunnlaget for disse.
Vi fortsetter med å oppdatere RAS da dette er en kontinuerlig prosess, som det er viktig å holde
oppdatert.
Vi har hatt en god dialog på̊ telefon og chat, men vi kan bli enda bedre på å ta felles møter.
Vi har fått et nytt og verdifullt medlem og leder i komiteen, veterinær Vigdis Kaas. Dette styrker vår
kompetanse noe som er meget verdifullt for oss og klubben.

Vennlig hilsen
Norsk Whippetklubbs avlsutvalg.

www.whippetklubben.no
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Utstillingskomitéens Årsberetning 2019
NWK har arrangert to spesialer for whippet i 2019.

VESTBY:

2. juni 2019 arrangerte vi igjen offisielle utstilling med stort Cert (tilsvarer NKK Cert) i Vestby
hyttepark med rekordpåmelding. Aldri har det vært flere whippeter påmeldt på noen utstilling i
Norge før, med 150 hunder påmeldt. 22 valper, 51 hannhunder og 77 tisper.
Dommerne for utstillingen var begge fra Norge. Arne Foss, kennel Paper Moon. Vi var dessuten så
heldige å få inn Per Iversen, kennel Brennas da påmeldingene kom strømmende på. Ifølge
reglementet kan ikke èn dommer ha flere enn 90 hunder til bedømming pr. dag. Per Iversen tok
oppgaven på kort varsel, og vi fikk gjennomført utstillingen. Det var en utfordring å få plass til to
ringer, og finne ringpersonell til enda en ring, men vi kom i mål, og er veldig fornøyd med
gjennomføringen og det høye påmeldingsantallet.
Det ble også investert i div. utstyr: 2 utstillingsbord, paviljong, krukker til blomster osv.

LILLEHAMMER:

17. august 2019 arrangerte vi vår andre spesial med Cert på̊ Birkebeiner stadion, Lillehammer
(dagen før NKK) og denne gangen var det Aleš Novak, (kennel Karstia) fra Slovenia som dømte. Det
var totalt påmeldte 59 whippets, hvorav 53 voksne og 6 valper. Vi var heldige med hvor vi fikk ha
ringen, for denne dagen var absolutt ikke værgudene med oss. Men underlaget var supert, og holdt
unna for vannmassene.
Klubbens to store party telt gjorde at både dommer og utstillere kunne stå tørt under teltene ved
kritikkskrivningen og ved plasseringene. Det var god stemning rundt ringen, tross været. Vi hadde
også ett eget telt med gratis brus, kaffe, kjeks og kaker. Der kunne man forsyne seg hele dagen, og gi
en donasjon til helsefondet om nam ønsket det.

Vennlig hilsen
Utstillingskomitéen
Anne Mette Mikkelsen
Kristin Hoff
Rita S Gulbrandsen
Tove Vordal Brattreit

www.whippetklubben.no
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Årsberetning fra Distriktskontaktene.
Distriktskontakter i 2019 har vært:
Region Vestland nord:

Kim Rio

Region Vestland sør:

Anne Mette Mikkelsen - Nina Kallekleiv

Region Nord-Vestlandet:

Toril Dønheim

Region Midt-Norge:

Kristin Hoff

Region Nord-Norge:

Maja Andreassen

Region Buskerud/Vestfold:

Ann-Kristin Eng Karlsen (Har sluttet)

Region Østlandet:

Kathrine Johansen og Rita Guldbrandsen

Region Sørlandet:

Lene Cathrine Ljosdal.

I 2019 har det vært varierende aktivitet rundt i distriktene, men alle har noe.
Fellesturer, utstillingstreninger, dugnader og Whippettreff er aktiviteter som har vært avholdt.
En særpreget hendelse var Juleparade for mynder i Bergen, der det møtte 14 julepyntede mynder som
fikk god og stor oppmerksomhet. Kanskje et tips til andre distrikter for neste jul J
Fellesarrangementer oppleves som veldig positivt og miljøene blir større. Det påpekes en veldig fin
stemning i Whippetmiljøet i Tromsø, som er veldig gledelig. Gjennomgående virker det som
Whippetfolket trives godt i sammen og legger godviljen til for å treffes selv om det er lange avstander
å tilbakelegge for møtene.
Den mystiske hundesykdommen må ta et stort ansvar for at sensommer og høsten har blitt litt stille
rundt i regionene, da hunder ble hold mye hver for seg og vekk fra andre og større forsamlinger.
Selv om det ikke er så mange arrangementer, så er tilbakemeldingen på at de arrangementene som er,
er vellykket og det møter mange. Mange kjører i mange timer for å treffes.
Distriktskontakt i Buskerud/Vestfold har takket for seg, plassen er ledig!
Distriktkontakt på Sørlandet takker også av, Det er ikke valgt en ny, og Lene har sagt hun kan stå på
papiret inntil en ny er på plass.
Distriktskontakt i Midt-Norge takker også av, og påtroppende her er: Evy Wangberg.
NWK vil benytte anledningen til å takke for innsatsen til distriktkontaktene, dere gjør en viktig jobb
der ute i det ganske land. Mye eller lite, all aktivitet og arrangement er viktig for å vise at vi er aktive
ute i distriktene og at det ikke «bare» er en Østlandsklubb.
Mvh
Torill E. Groth

Vedlegg:
Rapport fra hver kontakt
(mangler fra Kongsberg)

www.whippetklubben.no
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Region Vestland nord:
•
•
•

Fellestur på Vestkapp i juli
Utstillingstrening i samarbeid med Førde brukshundklubb september
Fellestur sammen med Sunnfjord hundeklubb i oktober

Frykt for dødelig hundesykdom la en demper på de planene vi hadde. Satser sterkt på 2020.
:) Kim Rio

Region Sørlandet
Her kommer en liten oppsummering for året fra det blide Sørland.
Det har i løpet av 2019 gjort flere forsøk på fellesturer.
Dessverre har det grunnet diverse ekstrem vær og liten oppslutning ikke vært så mange vi har fått til.
Men ett par turer er det blitt.
Både på hamresanden, rundt Tjomsevann i søgne og ved Ruben i Sørlandsparken har det møttes
whippetentusiaster til tur og hygge.
Vi håper at flere ser verdien i at våre whippser får møte og leke med likesinnede i 2020, og oppfordrer
alle på sørlandet til å bruke vår facebookside; Norsk Whippetklubb avd. Sørlandet til å invitere til
aktiviteter eller komme med ønsker og forslag til aktiviteter vi kan gjøre her aller lengst sør.
Jeg vil med dette også benytte anledningen til å takke for meg som distriktskontakt i denne omgang,
det har vært kjempe hyggelig å bli kjent med flere whippetslaver
Jeg ønsker den nye kontakten videre lykke til og gleder meg til å bli med på gøye aktiviteter med
klubben i fremtiden.
Norsk Whippetklubb Distrikt Sørlandet
Lene C. Ljosdal-Liebeck

Region Nord-Norge
I Tromsø har det ikke skjedd så veldig mye i år. Det ble arrangert det årlige Whippettreffet i april og
overraskende mange tok turen. Flere kjørte i mange timer for å komme. Vi fikk låne et inngjerdet
område av Hundevis Hundebarnehage og fikk delt opp i passende grupper. Veldig gøy!
Ellers er det ganske stille på Whippetfronten i utstillingsringen her i nord. Men jeg merker at miljøet
blir større og større i Tromsø. Stemningen er veldig fin i Whippetmiljøet i Tromsø og det gleder meg.
Norsk Whippetklubb Distrikt Nord
Maja Andreassen

www.whippetklubben.no
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Region Østlandet
Hei! Distrikt Østlandet har ikke så mye annet å komme med enn at vi fikk til et kjempefint treff 1/52019 nede på treningsbanen til Utzon her i Ski. Vi prøvde å få til et sporkurs som Nathalie Nilsen
skulle ha men det ble dessverre ikke noe av da hun var opptatt etter en viss dato, vi prøver igjen i år
om Nathalie vil. Så fikk vi ikke til flere treff da det var utstillinger og LC løp og EM som gjorde
mange av oss litt opptatte. Så kom denne hundesykdommen og Norge ble lukket å hundene ble vel
luftet hjemme på plenene rundt om. Vi kommer sterkere tilbake og håper mange vil være med på det
vi prøver å få til.
MVH
Norsk Whippetkubb Distrikt Østlandet
Kathrine Lesaca Johansen og Rita Gulbrandsen
Region Midt-Norge
Distriktskontakten har i 2019 vært Kristin Hoff
Møte/Aktiviteter for 2019 var følgende:
(Vi har benyttet oss av andre klubbers arr. dette året også)

•
•
•
•
•

Treffes på utstillinger
Foredrag hos Norsk Kennel Klubb
Sosiale treff
LC-treninger Korsvegen
Utstillingstreninger

Aktivitet 1: Treffes på utstilling
Flere av medlemmene møtes på utstillinger rundt om og treffes rundt ringen og har sosialt samvær
etter utstilling over felles middager.
Flere medlemmer fra region Midt-Norge bidrar med premiesanking og hjelp til whippetklubbens
utstilling Vestby og Lillehammer. Medlemmene bidra til klubbens utstilling med både rigging, hjelper
under utstillingen og nedrigging etter endt arrangement.
Aktivitet 2: Foredrag i regi Nkk
Nkk region Trøndelag har av og til foredrag som vi har benyttet oss av.

Aktivitet 3: Sosiale treff
Møtes på fritiden etter hundetreninger (LC og utstillingstreninger) over kaffe eller en matbit.

Aktivitet 5: LC/Lure Coursing treninger
Her har vi benyttet oss av som tidligere på Korsvegen sine LC treninger. Hvor flere hunder har tatt
lisens i 2019. Vi har ikke eget utsyr og er heldige og kan benytte oss av LC komiteen sine treninger.
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Aktivitet 6: Utstillingstrening/Ringtrening
Kristin og Jørgen arrangerte treninger både inne/ utendørs for medlemmene i klubben, også for
andre hundeeiere med forskjellige raser. Fin sosialisering for både hund og eier. Treningene
fortsetter vi med på våren da det er stor interesse rundt denne aktiviteten.
Plan for 2020

•

•
•
•
•
•
•

Ringtreninger/utstillinger for nybegynner og erfarende. Treningene er i samarbeid
med Whippet klubben og Selskapshundeklubben som leier inne instruktører. (starter
opp til våren)
Nytt sporkurs
Openshow/valpeshow (under planlegging)
Felles turer
Sosiale treff/møter: Flere sosiale kvelder vi møte på ev. kafe, spisesteder osv.
Kynologikurs, ev. andre kurs/ foredrag.
Fotokonkurranser

Vi ønsker å opplyse at alle kan ha aktiviteter og starte en aktivitet uten at distriktskontakten deltar.
Vi er åpne for forslag. Velkommen og gleder oss til mange fine aktiviteter sammen med gamle som
nye medlemmer av whippetklubben
Oppsummering
Vi har i 2019 oppnådd mange av målene vi hadde for Året. Noen av målene uteble da tidspunktene
ikke passet for alle. Valpeshow planlegger vi videre i 2020. Jeg sier meg fornøyd med det vi har fått
til i 2019. Målet for 2020 er å engasjere klubbens medlemmer enda mere. Med dette får vi til enda
flere arr. med flere aktive medlemmer. Jeg vil rekker en stor takk til alle dere som har engasjert dere
positivt i klubben og bidratt for at klubben skal være en positiv og hyggelig klubbe å være i. Til slutt
vil jeg takke for meg som distriktskontakt og ønsker Evy Fremo Wangberg lykke til som ny
distriktskontakt. (Kristin Hoff vil støtte og hjelpe til ved behov).
Mvh
Norsk Whippetklubb Distrikt Midt-Norge
Kristin Hoff
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Årsrapport fra Distrikt Vestland sør (Bergen)
Det har vært litt aktivitet i regionen dette året. Der mange av medlemmene i Norsk Whippetklubb er
med og arrangerer Bergen og Omegn Myndeklubb (BOM) sin store Myndeutstilling i april. Dette er
en stor jobb, som krever mye tid, og ikke minst arbeidskraft. Men vi er en flott gjeng som jobber
godt i lag, og har det utrolig morsomt sammen selv om det er ett slit.
Ellers har vi hatt en del utstillingstreninger (hver onsdag) der alle hunder er velkomne, og der er det
også endel whippeter og andre mynder med.
På slutten av året arrangerte vi en Juleparade for alle myndene i Bergen. Mange hadde vært flinke til
å pynte seg med nisselue og andre festlige bekledninger både på seg selv og hundene. Vi møttes ved
den «blå steinen» i byen, og fikk veldig mye oppmerksomhet med alle våre vakre mynder. Det var 14
hunder samlet, og neste år satser vi på det dobbelte!!! Vi gikk så en fin parademarsj på 1,5 time og
koste oss sammen.
Jeg har nå gitt meg som kontaktperson, men ønsker Nina Kalleklev velkommen og lykke til som ny
kontaktperson i regionen. Tror det kommer til å bli mange kjekke arrangementer og
sammenkomster i 2020, og det gleder jeg meg til.
Vennlig hilsen
Anne Mette Mikkelsen/Nina Kallekleiv
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Resultatregnskap 2019
REGNSKAP 2019 - RESULTAT & PROSJEKT
Driftsinntekter

NWK TOTALT

3101 Medlemskontingent

91 460,00

3104 Sponsorinntekt, gave

514,00

3108 Momskompensasjon

8 838,00

3111 Whippetmagazinet annonser

ADMIN

SPESIAL LH

LC & SPRINT

DOGS4ALL

514,00
8 838,00

14 750,00

3112 Whippetmagazinet Salg

MAGASINET SPESIAL VESTBY

91 460,00

14 750,00

468,35

468,35

3115 Reklameplass

2 250,00

3121 Deltakeravgift

64 160,04

42 479,00

16 071,00

5 610,04

3131 Kiosksalg*

18 221,66

11 995,03

3 475,63

2 751,00

650,00

334,05

54 474,03

20 710,63

8 695,09

3132 Loddsalg*

984,05

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

2 250,00

201 646,10 102 548,00
NWK TOTALT

4101 Whippetmagazinet produksjon og trykking

ADMIN

- 15 407,00

4331 Kioskvarer mv
4510 Dommer / funksjonær kostnader
4520 Leie LC maskin & utstyr

- 6 812,32

- 6 812,32
- 11 054,00

- 21 739,87

6540 Inventar**

- 12 854,26

6553 Programvare årlig vedlikehold
6560 Rekvisita**

- 1 638,00
- 3 570,00

- 23 040,19

- 4 087,30

- 796,00

- 796,00

6800 Kontorrekvisita

- 238,00

- 238,00

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

- 6 000,00

- 6 000,00

6940 Porto

- 8 318,00

- 1 996,00

7041 Forsikring transportmiddel 1

- 1 422,00

- 1 422,00

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

- 9 560,80

- 7 009,00

7300 Salgskostnad

- 1 919,00

- 14 319,00

- 8 855,17

7323 Reklameartikler

- 1 860,00

7329 Annen reklamekostnad

- 2 000,00

7350 Representasjon, fradragsberettiget

- 2 050,00

7400 Kontingent, fradragsberettiget

- 1 000,00

7420 Gave, fradragsberettiget

- 1 713,81

- 428,00

7770 Bank- og kortgebyr

- 1 972,50

- 1 972,50

43,81

8072 Utbytte Gjensidige
Sum finansinntekt og -kostnad

- 14 265,67

- 1 216,00

- 499,90
- 137,00

- 799,00

- 3 334,22

- 297,00
- 2 551,80
- 5 464,90
- 1 860,00

- 1 500,00

- 550,00

- 708,81

- 577,00

- 71 506,37

- 17 821,10

- 1 000,00

ADMIN

- 20 633,00

MAGASINET SPESIAL VESTBY

SPESIAL LH

- 4 296,83
LC & SPRINT

- 22 130,82
DOGS4ALL

38,25

201,00

201,00
239,25

29 514,99

- 5 226,00

- 189,83
- 659,10

- 2 000,00

244,81
NWK TOTALT

Sum resultat

- 18 681,04
- 11 695,26

- 3 390,27

- 172 375,92 - 34 756,80
NWK TOTALT

- 6 204,00
- 500,00

- 1 919,00

7322 Reklameavis/-katalog mv.

8051 Renteinntekt bankinnskudd

DOGS4ALL

- 1 100,00
- 1 500,00

- 3 570,00

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

ADMIN
68 030,45

-

-

MAGASINET SPESIAL VESTBY
- 5 414,65

INFORMASJON

BELØP FRA

*

Kiosksalg inkluderer varer fra kiosk (mat, drikke), loddsalg,

Donasjon

alt fra sekreteriat (rosett, uoff. Påmelding, katalog)

Loddsalg

**

LC & SPRINT

- 1 970,00
- 4 600,00

- 2 000,00

6512 Premier, rosetter mv**

Resultat

SPESIAL LH

-

- 15 407,00

- 25 373,00
- 11 904,00

6420 Leie datasystemer

Finansinntekt og -kostnad

MAGASINET SPESIAL VESTBY

- 1 970,00

6300 Leie lokale

Sum driftskostnader

15 218,35

Innkjøp til Vestbyutstillingen 2019 for videre bruk:

Renter bank

Premieinnkjøp til årets utstillinger + fremtidige

Totalt

- 17 032,34
SPESIAL VESTBY

SPESIAL LH
2 889,53
SPESIAL LH

LC & SPRINT
4 398,26

DOGS4ALL
- 22 130,82

WHIPPETSPRINT HELSEFONDET

714,00

714,00

3000,00

1000,00

1810,00

5810,00

3000,00

1714,00

1810,00

6529,56

5,56

Større innkjøp: eks. bruskjøler, utstillingsbord, bord, stoler
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Balanse 2019 og Nøkkeltall
REGNSKAP 2019 - BALANSERAPPORT & NØKKELTALL
Kontonr

2018
0,00
38 723,73
0,00
38 723,73

2019
7 400,00
54 309,16
6 529,56
68 238,72

2050 Annen egenkapital
2 Egenkapital og gjeld

- 38 723,73
- 38 723,73

- 38 723,73
- 38 723,73

Udisponert resultat

0,00

- 29 514,99

2018
167 478
-136 276
31 202
402

2019
201 890
-172 375
29 514
462

1500
1920
1920
1

Konto
Kundefordringer
Hovedkonto
Helsefondet
Eiendeler

Nøkkeltall 2016 - 2019
2015
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Antall medlemmer 31.12

0
0
0
40

2016
35 520
-11 719
23 801
240

2017
153 248
-168 666
-15 418
350

Per Haakon Vestby
Styreleder

Arnulf Eliseussen
Nestleder

Emma K. Larsen
Kasserer

Kristin Hoff
Styremedlem

Torill E. Groth
Styremedlem

Ivan Jenssen
Styremedlem

Nora Kulblik Sorknes
Styremedlem

Synne Nygård Olsen
Styremedlem
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Styrets plan for 2020
I 2020 vil vi stor grad fortsette arbeidet på samme måte som de foregående år. Gode og
etablerte tiltak skal forsterkes og sikres, og vi starter opp noen nye områder. Videreutvikling
av klubben skal skje gjennom å legge sten på sten. Det mangler ikke på ønsker og store
ambisjoner om hva klubben skal gjøre, men det er samtidig viktig å ikke sette i gang mer enn
vi makter å gjennomføre på en god måte, vi skal ivareta og forbedre det vi har fått i gang – og
vi må hele veien sikre en forsvarlig økonomi. For en relativt ny klubb betyr det noen ganger å
sette tæring etter næring.
I det følgende presenteres hovedpunkter i klubbens virksomhet i 2020:

Helseundersøkelse
NWK kom ut av 2019 med et pent overskudd. Noe av overskuddet er tilført det nyetablerte
helsefondet. Gjennom 2019 har avlskomitèen planlagt en omfattende helseundersøkelse på
rasen. Helsefondet gir oss mulighet til å gjennomføre helseundersøkelsen i 2020. Klubben
håper på stort engasjement rundt undersøkelsen. Den første store undersøkelsen for å få
kartlagt den totale helsetilstand hos rasen. NWK ser det store tilfang av oppdrettere, og det
raskt økende antall av nyregistreringer av valper. Vi vil derfor bruke undersøkelsen til å
kartlegge helseproblematikk hos rasen. Helseundersøkelsen er utarbeidet av NKK, og
tilpasset Whippet i samarbeid med veterinærhøyskolen og veterinær Frode Lingaas. Dette er
en unik mulighet, som vil kunne gi oss verdifull informasjon og vi håper svarprosenten vil
være høy. Jo høyere svarprosent, jo bedre og sikrere vil statistikken bli.
Vi ønsker å bruke resultatene på undersøkelsen til å utvikle de avlsetiske retningslinjene.
Dette gjøres da på bakgrunn av den kunnskapen vi innhenter i løpet av 2020 og de svarene vi
får fra karleggingen.
Fortsette kursing av medlemmene
Innhente flere dommere sitt syn på ulike 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.
Jobbe videre for å få inn midler til Helsefond. Slik at midlene kan benyttes til f.eks. forskning
innen rasen, subsidiering av helseundersøkelser eller kursing av de som sitter i komitéen.
Oppdretterseminar/helseseminar er noe vi har på̊ ønskelisten i nær fremtid. Og vi tenker at
det kan være interessant å avholde dette når vi har svarene fra undersøkelsen som blir gjort i
år.
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Utstillinger
I 2020 skal vi også arrangere to spesialutstillinger.
Vår hovedutstilling med StorCert i Vestby 5. - 6 juni 2020 med stor Cert. (Det er dagen før NKK

Sandefjord). Her dømmer Molly Rule-Steele (Taejaan kennel) fra Australia.
Den andre er på Lillehammer 15. august 2020 (dagen før NKK Lillehammer) og her dømmer
Anne Mette Mikkelsen (kennel Ballygran) Norge.
Det er mye arbeid og planlegging i forbindelse med utstillingene, både før, under og etter. På
vår hovedutstilling i Vestby, vil det dessuten deles ut priser, til de av klubbens ekvipasjer som
utmerket seg i 2019. Klubben kommer til å etterspørre medhjelpere i tiden framover. Vi
håper medlemmene vil melde seg til tjeneste, slik at NWK på nytt kan arrangere
topparrangementer i årene framover.
Også i 2020 vil det bli holdt 2 whippetsprinter i samarbeid med Skredderhaugen Racing i
Moelv. Arrangementet har kapasitet til større deltakelse, og vi håper at mange finner veien til
disse. Dette er et uoffisielt arrangement, med høy trivsel og lave skuldre, og hundene elsker
utfordringen.
Planlagte utstillinger i 2021:
NWK har søkt om å avholde to utstillinger i 2021. Da NKK skal ha tre dagers utstilling i
forbindelse med NKK Sandefjord, blir det ikke mulig å avholde vår spesial den helgen. Vi har
derfor flyttet hovedutstillingen med StorCert til Lillehammer 21.august (samme helg som NKK
Lillehammer. Vår utstilling blir holdt i hagen på hotell Scandic.
Den andre utstillingen legger vi til Bergen 18. april 2021, dette blir klubbens første utstilling
på Vestlandet.

Lurecoursing (LC)
Også i 2020 planlegger vi Whippetsprint i påsken og i august/september sammen med
Skredderhaugen Racing. LC er hovedsport for Whippet, og mange av klubbens medlemmer
er aktive i denne sporten. Flere medlemmer er i gang med utdannelse innen sporten, og vi
håper å få bemannet aktivitetskomiteen og startet flere aktiviteter i klubbens regi.
Vi vil også i år avsette midler i budsjettet for å støtte dette.

Whippetmagasinet
Whippetmagasinet er i ferd med å utføre et hamskifte. I samarbeid med Merksemd legger vi
om formatet, og har plan om å utgi 4 trykkede utgivelser i året. Merksemd har ansvaret for
salg av kommersielle annonser (inntil 19 sider pr utgave), og for at disse inntektene dekker
produksjonskostnader for magasinet. Vi er meget fornøyd med at vi på denne måten kan
trykke opp alle utgaver og sende hjem til medlemmene – uten at dette belaster klubbens
regnskap mye.
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Klubben har ansvar for innholdet, og for oppdretterannonser. Inntekter fra disse vil i sin
helhet tilfalle helsefondet.
Tilfang av stoff er vesentlig for å holde bladet gående. I 2019 hadde vi mange flinke
bidragsytere. Vi håper på enda flere i 2020. Redaksjonen utlyser da også en konkurranse for
beste bidrag i 2020. Vinner blir premiert og omtalt i julenummeret.

Distriktskontaktene
Vi håper å kunne revitalisere Distriktskontaktene sin funksjonsbeskrivelse i året vi har gått inn
i. Det har vært ganske store turnovers blant distriktskontaktene. Vi må se på deres rolle og
hvilke arbeidsbetingelser de har. Klubben ønsker stabilitet på dette området, og er ganske
sikker på at det også vil være til hjelp for alle våre medlemmer rundt om i det ganske land

Dogs4All
Vi planlegger også for 2020 å delta på Dogs4All med stand på Rasetorget, og deltagelse i
Raseparaden.
Dette blir visstnok siste år NKK arrangerer Dogs4All, og Whippetklubben skal gi sitt bidrag til
at det blir den beste Dogs4All !
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Budsjett 2020
Norsk Whippetklubb

Regnskap Budsjett
19
2020

Driftsinntekter
3100
3101
3104
3108
3110
3111
3112
3115
3118
3121
3131
3132

Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
Medlemskontingent
Sponsorinntekt, gave
Momskompensasjon
Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri
Whippetmagazinet annonser
Whippetmagazinet Salg
Reklameplass
NWK profilert utstyr, klær mv
Deltakeravgift
Kiosksalg
Loddsalg

0
91 460
514
8 838
0
14 750
468
2 250
0
64 160
18 222
984

Sum driftsinntekter

Kommentar

0
105 000 500 medlemmer
0
9 000
0
0
0
0
0
75 000
12 000
0

201 646

201 000

Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats
0
Innkjøp varer under tilvirkning, høy avgiftssats
0
Whippetmagazinet produksjon og trykking
-15 407
Kioskvarer mv
-6 812
Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av varer for videresalg0

0
0
-5 000
-9 000
0

Helsefondet

10 000

5 000

15 000

Driftskostnader
4000
4100
4101
4331
4360

4500 Fremmedytelse og underentreprise
4510 Dommer / funksjonær kostnader
4520 Leie LC maskin & utstyr

0
-25 373
-1 970

0
-27 000
-5 000

-20 000

6300
6420
6510
6512
6520
6540
6553
6560
6571
6620
6800
6860
6940
7041
7140
7199
7300
7322
7323
7329
7350
7400
7420
7770

-11 904
-2 000
0
-21 740
0
-12 854
-3 570
-23 040
0
-796
-238
-6 000
-8 318
-1 422
-9 561
0
-1 919
-8 855
-1 860
-2 000
-2 050
-1 000
-1 714
-1 973

-19 000 utstilling, D4A stand
-2 000
0
-23 000
0
-15 000
-4 000
-12 000
0
-3 000
-2 000
-10 000
-5 000
-2 000
-13 000
0
0
-5 000
-3 000
-5 000 Spons av int. Deltagelse
-4 000
-1 000
-3 000
-3 000

Henger garasje, lokale
Leie lokale
Leie datasystemer
Håndverktøy
Premier, rosetter mv
Hjelpeverktøy
Inventar
Programvare årlig vedlikehold
Rekvisita
Arbeidsklær, oppgavepliktig
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Porto
Forsikring transportmiddel 1
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l.
Salgskostnad
Reklameavis/-katalog mv.
Reklameartikler
Annen reklamekostnad
Representasjon, fradragsberettiget
Kontingent, fradragsberettiget
Gave, fradragsberettiget
Bank- og kortgebyr

Sum driftskostnader
Driftsresultat

-172 376

-180 000

-20 000

29 270

21 000

-5 000
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Kontingent 2021
Vi forventer en økning i klubbens aktivitetsnivå på flere områder, som beskrevet i styrets plan
for 2020. Vi foreslår derfor en moderat økning av kontingenten på 8,7% som kompenserer
for prisstigning og noe økning i aktivitetsnivå.

KONTINGENT 2021

NKK medlemstype
40
43
50
65

Klubbmedlem
Husstandsmedlem
Klubbmedlem vervet av oppdretter
Klubbmedlem - messetilbud

Forslag 2021

2020

250
125
125
125

230
115
115
115

www.whippetklubben.no

Antall medlemmer pr
19.2.20
393
10
12
0
415
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Saker til behandling

Saker til behandling på Generalforsamlingen 2020

Sak nr

Tema

Forslagsstiller

9-1

Lovendring §3-2

Styret

Tillate forhåndsstemmer

Magnus Husby & Siv Wæhle

9-2

NWK GF legges til Gardermoen

Tove-Merete LIlledal m fl

9-3

LC Cert regler

Jørgen Courtborne Lien

9-4

Whippetspesialen 2021 legges til
Vestby

Heidi Dubourgh Pedersen

9-5

Fortløpende journalføring av
årslister

Stein-Ole Kjær

9-6

Årslister / kåringer

Styret

9-7

Årets Bruks/utstillingshund
fjernes fra årslisten

Jørgen Courtborne Lien

9-8

Årets valp fjernes fra årslisten

Jørgen Courtborne Lien

9-9

Endring av kriterier for Vakker &
Smidig

Gry Rune Nielsen og Kine M
Holvik

9-10

Endring av kriterier for Trippelpris

Gry Rune Nielsen og Kine M
Holvik
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Lovendring §3-2 – Tillate forhåndsstemmer

Foreslått av Styret
Slått sammen med forslag fra Magnus Husby og Siv Wæhle
Bakgrunn: Fullmakter og forhåndsstemmer ble foreslått av styret og Magnus Husby til GF
2019, men det lykkes ikke å få 2/3 flertall til en tekstformulering av dette, selv om det var
tilstrekkelig i flertall i salen som ønsket dette. Etterfølgende avklaring med NKK sa at det
kreves at lovteksten beskriver hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn, og at
forhåndsstemmer derfor ikke kan innføres.
Derfor fremmes nytt forslag til GF 2020:
Foreslått ny tekst basert på innspill fra NKK (endringer markert med gult)
§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.
Medlemmer kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmakt. Fremmøtt
medlem kan kun møte med maksimalt 1 fullmakt.
Fullmakt gjelder ved alle avstemminger på Generalforsamlingen.
Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny
konvolutt adressert til klubben. Denne merkes med medlemsnummer.
Forhåndsstemmen må være klubben i hende/poststemplet 7 dager før årsmøtet.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.
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Til info – samme paragraf slik den fremstår i NKK lovmal 2017:
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes
[og har vært medlem i minst 3 uker]8 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.9
[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved
fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt)
maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2
for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet]. 10
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved
fullmakt.11
Navnet er valgfritt, se note 3.
Kun aktuell der klubben har forhåndsstemmer. Dersom det kun kan stemmes ved personlig
fremmøte, strykes setningen «Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i
hver avstemningsrunde.»
8
Valgfritt antall uker
9
Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.
10
Valgfritt.
11
Valgfritt – en, to eller tre muligheter.
[Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal
sendes inn.
12Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].
6
7

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget vedtas
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NWK GF legges til Gardermoen

Foreslått av Tove-Merete Lilledal m fl

Forslag til GF Norsk Whippetklubb 7. mars 2020
Bakgrunn for forslaget:
Norsk Whippetklubb ble opprettet som en landsdekkende klubb, med lovnader
om et aktivt distriktsarbeid. Blant annet skulle GF «streames» utover det
ganske land, en målsetning som så langt ikke har vært gjennomført. Når GF
avholdes i Osloområdet, så er det for mange å delta, krevende både tidsmessig
og økonomisk. Vi synes derfor at den mest fornuftige løsningen vil være at
fremtidige GF, legges i umiddelbar nærhet til Oslo Lufthavn Gardermoen som
er nasjonalt knutepunkt trafikkmessig. Dette vil være besparende for folk med
lengst reisevei. Til Oslo Airport Gardermoen kan folk som ønsker å delta på GF
reise inn med tog og fly, og enkelt med bil og buss.
Det stemmes over følgende:
Styret i Norsk Whippetklubb skal legge fremtidige generalforsamlinger til Oslo
Airport Gardermoen eller omegn med maks 15 minutters kjøring og god
dekning av kollektivtransport.
Forslagstillere er:
Tove-Merete Lilledal, Trondheim
Hilde Mari Viola Jensen, Bodø
Stein Ole Kjær, Hamar
Silja Akselsen, Saltdal
Carina Svemo Stokland, Fauske
Maja Andreassen, Tromsø

Styrets innstilling:
Det er ganske vanlig at landsdekkende foreninger legger årsmøter til Gardermoen som
foreslått. Imidlertid er kostnaden ved å holde møter i nærheten av Gardermoen relativt høy,
i størrelsesorden kr 10.000 for å leie møterom.
Leie av lokale hos NKK, som i år, er kostnadsfritt.
Forslaget slik det er utformet utelukker også at Generalforsamlingen legges til samme tid og
sted som andre arrangement, f eks utstillinger, slik det tidligere har vært gjort. Det bør være
styrets oppgave å velge tid og sted for Generalforsamlingen ut fra de aktuelle muligheter.

Styret støtter ikke forslaget
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LC Cert regler

Foreslått av Jørgen Courtborne Lien
Ønsker å fremme dette forslaget for å stopp utviklingen med at rasen Whippet er på vei til å
bli en to delt rase.
Denne utviklingen har vi sett i mange andre mynderase og bruksraser.
Forslaget er slik.
For å kunne motta cert på bruksgrenen « Lure coursing « for mynder så ønsker jeg å
heve graden for dette, med minst excelent fra utstilling.. Dette resultatet skal ned skrives i
lisensboken av en autorisert sekretær eller dommer..
Mvh
Jørgen Courtborne Lien
Vedlegg:
Fra: Janne Gregersen <Janne.Gregersen@nkk.no>
Sendt: onsdag 29. januar 2020 11:34
Til: 'Kristin Hoff og Jørgen Courtborne Lien' <courtborne@hotmail.com>
Emne: SV: Noen spørsmål
Hei
Den typen krav er det raseklubben som setter, da dette går inn under raseforvaltning. Tidspunkt for
innføring av et slikt krav må sammenfalle med revidering av aktuelt regelverk.
JANNE GREGERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 98 69 05 45, e-post: janne.gregersen@nkk.no
-------------------------------------Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo

www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no

Fra: Kristin Hoff og Jørgen Courtborne Lien <courtborne@hotmail.com>
Sendt: onsdag 29. januar 2020 11:31
Til: Janne Gregersen <Janne.Gregersen@nkk.no>
Emne: Noen spørsmål

Hei Janne.
Prøvde å ringe deg..
Noen spørsmål ang premiering for championat
Vi i Norsk whippetklubb har lagt inn ett forslag på GF for å øke premiegraden for å motta
cert på lure coursing.. Fra dagens VG på int utstilling til Exl.. Er dette noe vi kan gjøre i
klubben , eller er det Nkk som har siste ordet.. Hvorfor vi gjør dette er at rasen er på vei til å
bli todelt noe som vi ikke vil..
Mvh
Jørgen C Lien
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget
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Whippetspesialen 2021 legges til Vestby

Foreslått av Heidi Dubourg Pedersen
Siden NKK Sandefjord blir en trippelutstilling i 2021, og forslaget til utstillingskomiteen er å legge
spesialen med storcert til NKK Lillehammer, samt en spesial i sammenheng med NKK Bergen, så
ønsker jeg å komme med et alternativt forslag.
Hva med å legge spesialen til Vestby 19./20.juni 2021 (helgen etter NKK Tromsø). Én av dagene
er Whippetspesial med stort cert. Den andre dagen er Openshow, hvor man inviterer en
oppdretter av rasen for å dømme (på samme måte de gjør i Sverige).
Vestby har både god plass og er lett å komme seg til, gode overnattings- og
parkeringsmuligheter, samt juni har større sjanse for fint vær og temperatur. Openshow med
oppdrettere som dommere er spennende og uhøytidelig, og såvidt jeg har fått med meg er disse
ustillingene populære i vårt naboland.
Håper dette kan være av interesse!
Mvh
Heidi Dubourgh Pedersen

Styrets innstilling:
Planlegging og gjennomføring av utstillinger er et omfattende arbeid, der mange forhold må
vurderes – tidspunkt, sted, kostnader, forhold til andre utstillinger (spesielt NKK’s
utstillinger) osv.
Planlegging gjøres av utstillingskomiteen i dialog med styret og andre interessenter, og vedtas
i styret. Det er et viktig moment at komiteen som utarbeider planene, også har et hovedansvar
for gjennomføringen, og komiteens medlemmer får et personlig eierskap til planene.
Planleggingen har også en lang tidshorisont, idet utstillinger må meldes til NKK halvannet år
før gjennomføring. Utstillinger i 2021 er meldt inn til NKK, og fastlagt på terminlisten.
Årets Generalforsamling kan derfor ikke endre planene for 2021, og en eventuell beslutning
som foreslått kan tidligst gjelde 2022. Derved blir planleggingshorisonten forlenget med
nesten et år, og komiteen fratas mulighet til å gjøre de nødvendige vurderinger og
planleggingstiltak.
Det er imidlertid naturlig at Generalforsamlingen uttrykker ønsker og prioriteringer om alle
klubbens aktiviteter (inkludert utstillinger), og det som uttrykkes på Generalforsamlingen
tillegges stor vekt både i styret og i komiteene.

Styrets støtter ikke forslaget
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Fortløpende journalføring av årslister

Foreslått av Stein-Ole Kjær
Jeg fremsetter følgende forslag:
GF pålegger styret i NWK å sørge for at utstillingsliste for årets whippet blir fortløpende ajourført,
og at en foreløpig liste blir offentliggjort etter utgangen av juni. Den endelige lista bør foreligge
ikke senere enn 15. januar påfølgende år.
mvh
Stein-Ole Kjær
--Stein Ole Kjær
Furnesveien 150 B – 2318 Hamar – Norge
Tlf.: 469 68 888
Kathstone Whippets
www.whippets.no

Styrets innstilling:
Utstillingslisten blir løpende oppdatert. Ved avslutning av sesongen gjennomføres
kvalitetssikring av listene. Halvårlig publisering (som foreslått) gjør kvalitetssikringen mer
arbeidskrevende, og ikke minst forventes en pågang av spørsmål og kommentarer å medføre
et betydelig merarbeid for de som utarbeider listene.
Styret støtter ikke forslaget
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Sak 9-6: Årslister / kåringer
Foreslått av styret
Kriteriene for årslister / kåringer ble sist revidert ved GF 2018.
I 2019 vedtok Generalforsamlingen følgende i sak 10 – Årslister:
•
•

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.
De innsendte forslag oversendes aktuell komite til vurdering uten realitetsbehandling
på Generalforsamlingen.

Det er kommet inn 4 forslag til endringer til årets Generalforsamling - Sak 9-7 til Sak 9-10.
Sak 9-9 og Sak 9-10 ble også fremmet i 2019, men ikke behandlet iht vedtaket ovenfor.
Forslagene er gjengitt nedenfor.
Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen avviser saker om endringer i regler for årslister og kåringer iht vedtak
på Generalforsamlingen 2019.
Sakene kan fremmes på nytt til Generalforsamlingen i 2021, og forutsettes da behandlet.
Dersom styrets forslag blir vedtatt, vil Sak 9-7 til 9-10 ikke bli behandlet på
Generalforsamlingen.
Dersom styrets forslag ikke blir vedtatt, vil Sak 9-7 til 9-10 bli behandlet.
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Årets Bruks/Utstillingshund fjernes fra årslisten

Foreslått av Jørgen Courtborne Lien
Forslag for å fjerne " Årets bruks/utstillings whippet fra listen "
Da denne listen ikke kan rettferdig gjøres med en riktig utregningsmåte, så er forslaget
enkelt, fjerne denne. Og hvilke kriterier som ligger ibunn for å stille i bruks..Det blir aldri
gjennomført en kontroll av de som stiller i denne klassen om de virklig har WCC kortet..
Det vil fortsatt være igjen følgende lister for " bruks "
Årets lure coursing whippet
Årets lure coursing mynde
Årets vakker og smidig
Mvh
Jørgen Courtborne Lien
Styrets innstilling:
Styret har ikke realitetsbehandlet forslaget
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Årets valp fjernes fra årslisten

Foreslått av Jørgen Courtborne Lien
Fjerne " Årets valp "
Forslag for å fjerne denne fra årets valp fra listene.
Ingen valp skal være med på denne listen, da valpeshow skal være gøy og sosialisering for
valpen..
Også med tanke på at utregningsmetoden også her ikke rettferdig gjøres.. Valp er som alle
vet oppdelt i 2 klasser. Og da vil total summen av dette gi et feil bilde av listen
Mvh
Jørgen Courtborne Lien
Styrets innstilling:
Styret har ikke realitetsbehandlet forslaget
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Endring av kriterier for Vakker & Smidig

Foreslått av Gry Runa Nielsen og Kine M. Holvik
Endring av vakker og smidig/ Beauty & Performance
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 utsillingslisten 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.
Gry R. Nielsen
Kine M. Holvik
Styrets innstilling:
Styret har ikke realitetsbehandlet forslaget
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Årslister / kåring – Endring av kriterier for Trippelpris

Foreslått av Gry Runa Nielsen, Kine M Holvik og Therese Brovig

Forslag til 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
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
utstilling

offisiell

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 oppnåd minimum en 2. premie på terminfestet prøve og en 2.
premie på bevegelig prøve
3: En av følgende:
Lure coursing - Hunden må ha lc-lisens og ha oppnåd minst 75 poeng på 2
offisielle
prøver.
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 klasse 1, uten
diskvalifisering
Smeller – Hunden skal ha oppnådd 2 x 1.premie i klasse 1 på offisielle prøver.
Utdrag av regler for smellerprøver :
www.whippetklubben.no
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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.
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.
Kine M. Holvik
Gry R. Nielsen
Therese Brovig
Styrets innstilling:
Styret har ikke realitetsbehandlet forslaget
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Valg

Valg av styre, revisor og valgkomite
Verv

Kandidater

Foreslått av:

Leder

Per Haakon Vestby

Forespurt av
valgkomiteen, og tar
gjenvalg

Nestleder

Arnulf Eliseussen
Randi Juliussen

Styremedlem eller
vara

Kristin Hoff
Magnus Huseby
Kenneth Roland
Emma Kristine Larsen
Anne Mette Mikkelsen

Varamedlem

Revisor
Vararevisor

Valgkomiteens
innstilling
Velges for 2 år

Forespurt av
Velges for 1 år
valgkomiteen, og tar (2 mot 1)
gjenvalg
Tove-Merete Lilledal
Forespurt av
valgkomiteen, og tar
gjenvalg
Siv Wæhle

Velges til
styremedlem
(2 mot 1)
Velges til
styremedlem
(2 mot 1)
Monica Olsby Rogne Velges til
styremedlem
(2 mot 1).
Per Haakon Vestby
Velges til
varamedlem
Per Haakon Vestby
& Kristin Hoff

Nathalie Nielsen

Per Haakon Vestby

Stein Ole Kjær
Heidi Dubourgh
Pedersen
Randi Juliussen
Guro Utgård Snøva

Tove-Merete Lilledal
Tove-Merete Lilledal Velges til
&
styremedlem
Tina Ingebrigtsen
Tove-Merete Lilledal
Tina Ingebrigtsen

Gry Runa Nielsen

Tina Ingebrigtsen

Berit Lena Grøtterud

Tina Ingebrigtsen

Tove-Merete Lilledal

Guro Haaland

Katrine Lesaca
Johansen
Cecilie Hopland Jentoft

Valgkomiteen

Velges for 2 år

Valgkomiteen

Velges for 2 år
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Jørgen Lien
Siv Wæhle

Valgkomitemedlem Tove Vordal Brattreit
Valgkomite
Nina Kallekleiv
varamedlem

Randi Juliussen

Valg

*)
Velges til leder for
2 år
Velges til medlem
Velges til
varamedlem for 1
år

Valg av styre
•
•
•

•
•

Valg av leder
Valg av nestleder
Valg av 4 styremedlemmer
o De 2 med flest stemmer er valgt til styremedlem for 2 år
o De 2 neste er valgt til styremedlemmer for 1 år
o Dersom noen av disse ikke oppnår alminnelig flertall, gjennomføres ny
avstemming iht §3-1 i klubbens lover
Torill E. Groth ble valgt for 2 år i 2019 og fortsetter i styret (- ikke på valg)
Valg av 2 varamedlemmer

Valg av Revisor / Vararevisor
•
•

Det er ikke flere kandidater enn plasser
Det stemmes over valgkomiteens innstilling

Valg av Valgkomite
•
•
•
•
•

Det er ikke flere kandidater enn plasser
Valg av leder for 2 år
Jørgen C Lien ble valgt til valgkomiteen for 2 år i fjor. Han er kandidat til ledervervet.
Om han ikke velges til leder, fortsetter han som komitemedlem i 1 år til.
Valg av 1 medlemmer for 2 år
Valg av varamedlem for 1 år

Kandidatenes presentasjon av seg selv følger vedlagt
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Per Haakon Vestby
Kandidat til Leder
Jeg har ledet klubben i 4 år, fra den var
uoffisiell klubb til den nå er en anerkjent
klubb, med drøyt 450 medlemmer og
raseansvar for Whippet.
Vi har en vel fungerende klubb, og har
gjennomført gode utstillinger, vi har
kommet godt i gang med
raseforvaltningen, vist oss frem på
Rasetorget under Dogs4All, og vi har et
glimrende medlemsblad. Vi er tilstede mange steder i landet ved våre distriktskontakter.
Men vi vil mye mer! I årsrapporten kan du lese mer om hva vi har gjort, og hva vi ønsker å
arbeide videre med. Vår strategi har vært å bygge sten på sten, og ikke sette igang mer enn
vi tror vi kan klare å gjennomføre på en god måte. Det tar tid og krefter å etablere noe nytt
– og det tar mer tid og mer krefter å videreføre det som er startet opp.
Det er mange som takkes for STOR innsats for å få dette til. Det arbeides godt i styre og
komiteer, og mange flere stiller opp og bruker fritid og krefter. Et eksempel: etter vår
hovedutstilling i Vestby juni 2019 (- vår første utstilling med 2 ringer) var det et arbeidslag på
25 personer som ble takket og premiert – og bak dem mange flere som bidro.
Jeg har ledet et velfungerende styre i disse 4 årene. Styrearbeidet er preget av godt
samarbeid, vi støtter og inspirerer hverandre – og vi har det hyggelig sammen. (Selv om
styrearbeidet stort sett foregår på Skype og chat). Vi er slettes ikke enige i alle ting, og vi kan
ha diskusjoner i styret – men vi respekterer hverandre, og klarer som regel å komme frem til
en felles konklusjon som hele styret kan stille seg bak.
Jeg vil gjerne fortsette å lede klubben på denne måten – vi har mange utfordringer foran
oss, og vi har alle forutsetninger til å fortsette å være en klubb for alle whippeteiere.
Litt mer om meg – jeg er 67 år, utdannet sivilingeniør og har arbeidet innen IT-området i 40
år. De siste 14 årene før jeg gikk av med pensjon som konserndirektør IT i Coop Norge.
Jeg har vært gift med Hanne Feydt von Benzon i 45år, sammen har vi 3 barn og 8 barnebarn.
Vi bor i Oslo. Hanne har også vært aktiv i klubben som styresekretær i 5 år.
Vi har hatt hund i mer enn 35 år – mange ulike raser, nå har vi to whippet og en schæfer. Vi
representerer på mange måter «den vanlige hundeeier» - og vi har deltatt på utstillinger, LC,
agility og mange andre aktiviteter. Der hygger vi oss, treffer mange hyggelig hundefolk – og
der er det alltid mye å lære.
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Arnulf Eliseussen
Kandidat til Nestleder
Hei, jeg heter Arnulf Eliseussen og har sagt meg villig til å
stille til valg for en ny periode til nestledervervet i Norsk
Whippetklubb. Jeg har vært nestleder de to siste årene
og er svært motivert for å gå på en ny periode. Nettopp
motivasjon er en viktig faktor for å inneha et slikt viktig
verv.
For de som ikke kjenner meg så godt, kan jeg si at jeg har vært engasjert hundeeier i over 30
år nå. Min bakgrunn er fra brukshundsporten og innen lydighet, hvor jeg har konkurrert på
relativt høyt nivå. Jeg har også intruktørutdanning gjennom NKK, og har tidligere holdt
mange ulike kurs. Jeg har i flere år vært leder både av brukshundavdelingen i Norsk
Schäferhund klub, avd. Tromsø, og vært leder av klubben. Jeg har hatt Whippet i snart 8 år,
og har drevet oppdrett av rasen i snart 5 år
Jeg har jobbbakgrunn som Ergoterapeut og som leder i helsesektoren, og tidligere
avdelingsleder i Hafslund sin vaktseksjon avd. Østlandet og har dermed både praktisk og
teoretisk erfaring fra organisasjon og ledelse. Den kommer klart til nytte i klubbarbeid.
Jeg er riktig kandidat som Nestleder fordi jeg har bred erfaring med det å drive hundeklubb,
og hva slags oppgaver som forventes av en. Jeg har vært medlem siden oppstarten av
klubben, og Nestleder de siste 2 år. NWK har etablert seg nå i «markedet», og har opplevd
en sterk medlemsvekst siden starten, og opplever jevn god økning. Jeg vil være en pådriver
for at klubben skal markere seg der det er naturlig at whippet er representert. Samtidig er
det viktig å være raseklubb også for medlemmer som har Whippet som familehund og
turkompis. Jeg har det siste året engasjert meg i Whippetmagasinet. Sammen med Redaktør
og en utmerket redaksjon, har WM hatt en ansiktsløftning og vi har nye spennende tider i
vente. Et særlig viktig arbeid for NWK fremover er å få satt i gang vår store
helseundersøkelse og behandle informasjonen den måtte inneholde. Whippet som rase er
økende i popularitet, noe som medfører både fordeler og ulemper. Dette må klubben ta
høyde for i årene framover.
Jeg håper på Din hjelp til å få ta en ny periode, på vakt for NWK
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Randi Juliussen
Kandidat til Nestleder, styremedlem eller vara
Jeg heter Randi Juliussen, er 40 år gammel, og bor i
Meråker, ca 1 times kjøring fra Trondheim.
Jeg har vært «hundegal» hele livet, og når andre passet
nabobarna, gikk jeg tur med nabohundeneJ Jeg har
vokst opp med harejakt og støvere, og har alltid hatt
hunder rundt meg. I mange år var også hest en stor
interesse, men denne har måttet vike noe for
hundeneJ
Jeg startet med en blandingshund som min første egne
hund, og fortsatte deretter med 2 stk Schäfere, før jeg fikk min første mynde i 1998, en Irsk
UlvehundJ
I 2004 kjøpte jeg min første Whippet, og to gutter til fra samme oppdretter kom inn i
familien i 2005 og 2007, Faramiir, Elro og Sam J Senere har jeg hentet inn to parringsvalper
etter mine hanner fra Latvia og Sverige, som i dag er de voksne gutta i familien, Gucci og
Milan.
I 2015 ble Kennel Villwhip en realitet, og vi hadde våre første to kull i 2018. Herfra har jeg i
dag Aiden, og i sommer kom Robin inn i familien, fra Sverige. Jeg er i tillegg deleier på Aidens
bror, og kennelens flotte tisper, Shania, Molly og Sonia ( og tante til Ziza ;) ) – samt
franskmannen Isac som bor på østlandetJ
Jeg er autorisert sekretær for Lure Coursing, og har vært aktiv innenfor sporten siden 2008,
selv om det de siste årene har vært færre starter for mine hunder. Jeg startet min
utdannelse til eksteriørdommer i 2017, og er nå autorisert for flere raser i gruppe 10. Jeg har
så smått startet å dømme offisielt, og har flere oppdrag å se fram mot i 2020.
Jeg har lang erfaring fra ulike styre – og tillitsverv, både i hundeklubber og andre. Jeg mener
at jeg innehar gode samarbeidsevner, og jeg er løsningsorientert, og vant til å jobbe mot
felles mål. Jeg har vært med å arrangere utstillinger og Lure Coursing prøver i mange år, og
deltatt aktivt både i planlegging og praktisk gjennomføring.
Jeg ønsker å være en del av styret i Norsk Whippetklubb fordi jeg er svært opptatt av rasen.
Jeg håper og tror at jeg kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i klubben, og at jeg har
kompetanse og erfaring som kan være nyttig for flere.
Mitt engasjement er i det store og hele at jeg elsker rasen min, og ønsker å bidra med det
jeg kan inn i klubben. Jeg ønsker å være en bidragsyter til økt åpenhet i klubben. Jeg har
ingen tro på krav og pålegg, men klokketro på at informasjon og kommunikasjon er nøkkelen
til en velfungerende klubb. Jeg brenner veldig for møtesteder for oppdrettere og
whippeteiere, hvor man kan møtes, og senke terskelen for å diskutere og jobbe i samme
retning for vår felles interesse – Whippeten!!
www.whippetklubben.no
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Kristin Hoff
Kandidat til styremedlem eller vara
Jeg stiller gjerne til gjenvalg som styremedlem for 2020
Jeg har vært aktiv i klubben siden oppstart som styremedlem og har et stort ønske om å
fortsette å bidra for klubben. Jeg er ikke redd for å ta i et tak.
Litt om meg: Mitt navn er Kristin Hoff 46 år, fra Klæbu, sør for Trondheim. Gift med Jørgen
C. Lien og har en datter på 25 år. Jobber på Steinerskolen i Trondheim med barn med
spesielle behov.
Jeg er medinnehaver av kennel Courtborne sammen med Jørgen og mine foreldre Rita og
Steinar Hoff. Har vært whippet oppdretter i 20 år, whippet eier i 23 år. Vokst opp med
mynder og har hatt mynder i 44 år. Er aktiv innenfor hundeutstilling, Lure Coursing og noen
små aktiviteter utenfor disse. Har hatt mange foredrag for forskjellige klubben om
utstillingsteknikk. Vært med å bidratt for rasen whippet på Island. Deltatt på
whippetkongressen i Sverige og USA. Vi har stilt hundene våre i mange land rundt om med
mange gode resultater. På utstilling møter jeg mange aktive oppdrettere fra flere land med
lang og bred erfaring som jeg har lært mye av, og som jeg kan dra nytte av i klubben.
Har hatt mange verv i voksen alder i den lokale Myndeklubben som sekretær og leder,
tilsammen i 6 år. Var med å starte Lure Coursing i Trøndelag. I ungdomstiden har jeg også
bidratt i Myndeklubben sammen med mine foreldre, som var med fra starten av i
Myndeklubben avd. Trøndelag. Har sittet i flere utvalg for rasene whippet, saluki og afghansk
Mynde over flere år i Norsk Myndeklubb.
I whippetklubben har jeg også sittet i utstillingskomiteen og avlsutvalget, og jeg har vært
distriktskontakt her i Trondheim.
Ønsker med dette å jobbe positivt for klubben og føler jeg kan bidra med mine kunnskaper
for rasen. Jeg trives svært godt i whippetklubben styre, ønsker med dette å fortsette i mitt
verv.
Lykke til med valget
Mvh
Kristin Hoff
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Magnus Husby
Kandidat til styremedlem eller vara
Jeg er 39 år fra Trøndelag som har vokst opp med hund og Whippet. Jeg stiller til valg fordi
jeg har et ønske om at Norsk Whippetklubb skal bli en klubb for alle som er glad i Whippet.
Organisasjonserfaring:
- Trøndelag Hundefestival, Styremedlem 2011 – d.d
- Norsk Myndeklubb avd Trøndelag, Nestleder 2009 – d.d
- NKK region Trøndelag, Styremedlem 2013 - 2019
I over 25 år har jeg jobbet som frivillig på diverse hundeutstillinger i Trøndelag. Har i 20 år
jobbet som ringsekretær i Trøndelag.
Jeg mener at styret i Norsk Whippetklubb må ta mer ansvar for raseforvaltningen og ta en
større plass samt bli mer synlig i debatten om utviklingen av Whippet som rase. Jeg er
bekymret for den økende populariteten til Whippet og for fremtiden til Whippet som rase.
Etter min mening bør klubben jobbe mer med å opplyse om Whippet og jobbe med å dempe
den økende interessen for Whippet.
Klubben må jobbe mer for å samle Whippet eiere i Norge. Vi må slutte å skylde på fortiden
og alle som var imot etableringen og heller jobbe med fremtiden til den flotte rasen Whippet
som vi alle er så glad i.
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Kenneth Roland
Kandidat til styremedlem eller vara
33 år bor på Raufoss.
Bor sammen med 5 Whippeter og en Belgisk
Fårehund Malinois.
Eldste whippeten er 4 år gammel.
Har vært med rundt på utstillinger de to siste
årene, har selv stilt ut hund det siste året.
Noe som har gitt meg mersmak og jeg har fått
stor interessert for dette.
Jeg trener og deltar jevnlig på utstillings treninger hos Gjøvik Hundeklubb, og hjelper til der
på treninger.
Bakgrunnen for at jeg ønsker å komme meg inn i styret er for at jeg ønsker og bidra i
klubben.
Og være med å hjelpe til på utstillinger, lære mer rundt og arrangere stevner.
Ønsker også å være med i utstillingskomiteen, da jeg er genuin interessert i dette.
Jeg mener at klubben må fortsette å holde Whippeten ved god helse. Ikke pare bare for å
pare.
Gå inn for at en parer for å fremme rasen. Gi beskjed til valpekjøpere at dem ikke får lov til å
pare med andre raser enn sin egen. Altså sette krav til kjøperen.
Jeg har ikke så mye erfaring av å sitte innad i et styre som er basert på hund, men har vert
leder i tur gruppa for Raufoss Sykkel Klubb.
Med vennlig hilsen Kenneth Roland
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Emma Kristine Larsen
Kandidat til styremedlem eller vara
Jeg har vært kasserer for klubben (utenfor styret) i et år, og synes jeg har kommet godt inn i
jobben.
Jeg var også prosjektleder for klubbens stand på Rasetorget / Dogs4All i 2020. Det er mye
arbeid, men vi fikk en flott stand og god gjennomføring med hjelp fra mange medlemmer
som bemannet standen gjennom helgen. I tillegg til å ha ansvar for planlegging og
organisering var jeg også tilstede gjennom hele helgen - fra rigging til nedrigging.
Jeg er 24 år, farmasøyt, og bor i Oslo. Jeg har to hunder hjemme, og min første whippet kom
i hus i 2018. Siden da er jeg blitt aktiv innen utstilling og håper på å komme ordentlig i gang
med LC i løpet av dette året. Som en veldig hundeglad person har det føltes naturlig å skulle
engasjere seg.
Jeg meldte meg til å føre regnskap for klubben i fjor, og har bidratt til utstillingene og
standen på Dogs4All. Jeg er veldig allsidig og håper å kunne bidra mye fremover.
Hilsen Emma Larsen
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Anne Mette Mikkelsen
Kandidat til styremedlem eller vara
Mitt navn er Anne Mette Mikkelsen. Jeg er 47 år og bor i Ytre Arna utenfor Bergen. Der bor
jeg sammen med mine 4 whippeter og 7 irske ulvehunder. Jobber deltid som assistent på
AniCura Askøy Dyreklinikk, der jeg får brukt mitt spesialfelt som er innen reproduksjon.
Jeg har vært glad i dyr fra jeg var liten. Før jeg fikk min første hund i 1988 gikk tiden min med
på å være i stallen og gå på tur med min onkels hund. Hesteinteressen måtte tilslutt vike for
hundene, og jeg fikk min første mynde i 1995, da jeg kjøpte min første irske ulvehund, og jeg
fikk mitt eget kennelnavn «Ballygran».
Jeg har alltid likt whippet, og var fast bestemt på at den rasen skulle jeg ha, og fulgt nøye
med på rasen når jeg var på utstillinger. Men det skulle ta meg hele 10 år fra jeg begynte å se
etter en bra tispe, til jeg endelig fant henne hos kennel Oelmühle i Tyskland. Så i 2011 gikk
drømmen om whippet i oppfyllelse, og det første Ballygran whippetkullet ble født i 2013. Fra
det beholdt jeg tre tisper. Mitt neste kull med whippet var i 2016, og fra det kullet beholdet
jeg en tispe og en hannhund, som jeg har stilt noe, og fått til Championer begge to.
Jeg har jobbet på utstillinger som skriver, ringsekretær, i sekretariat etc og har vært med på
og ansvarlig for å arrangere mange utstillinger for diverse klubber i over 20 år. Har hatt og
har mange tillitsverv og styreverv i flere av de klubbene jeg er medlem av, og trives med å
jobbe for det som engasjerer meg.
Jeg er autorisert eksteriørdommer for rasene irsk ulvehund og whippet, og holder på med
flere raser i gruppe 10. Har dømt noen utstillinger i Norge, Sverige og USA, og gleder meg til
noen spennende oppdrag i 2020.
Jeg har vært med i Norsk Whippetklubb fra den ble opprettet, og sittet som varamedlem de
to siste årene. Er også så heldig å få være leder for utstillingskomiteen og medlem av
avlsutvalget. Syns det har vært fantastisk å jobbe i styre og komiteene sammen med disse
engasjerte medlemmene. Jeg ønsker derfor å fortsette å bidra både i styre og i tillitsverv
fordi jeg bryr meg om klubben og rasen. Og jeg håper å få fullføre mange av de oppgavene
vi har startet med. Håper min erfaring i styreverv og komiteer fortsatt kan komme klubben
til nytte, og selvsagt min lidenskap for rasen.
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Nathalie Nielsen
Kandidat til styremedlem eller vara
Hei mitt navn er Nathalie Nielsen, jeg er en
dame på 37 år. Jeg bor i Vestby sammen med
min samboer og bonusbarn. I huset har vi 4
potebarn 1 schæferhund på 3 år som jeg
konkurrerer i NBF brukshund programmet og
konkurranse lydighet med. 1 Whippet på 3 som
jeg går blodspor, lure coursing og utstilling med
og 1 strihåret vorstehhund på 2 år som jeg
bruker til jaktprøver, apportprøver og fuglejakt
med. Min samboer har 1 strihåret vorstehhund
på 2 år som også blir brukt til det samme som
min.
For 15 år siden bestemte jeg meg for å gjøre
jobb ut av hobbyen, jeg sluttet i min jobb hos Det Norske Veritas og startet som kennel
arbeider. Etter flere år som kennel arbeider i Norge og utlandet følte jeg at tiden var moden
for å starte for meg selv. Jeg etablerte da et hundelufting og kurs foretak som jeg har drevet
siden 2010.
Jeg har flere instruktør utdannelser og utallige kurs innen forskjellige hundesporter.
Jeg håper at jeg kan bidra i Norsk Whippet klubb med en allsidig kompetanse innenfor
forskjellige aktiviteter med hund og spesielt whippet.
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Stein-Ole Kjær
Kandidat til styremedlem eller vara
Navn: Stein-Ole Kjær - 63 år - Hamar - Selvstendig
næringsdrivende/ uføretrygded - Whippet siden 2003 oppdrett (Kathstone) siden 2009.
Jeg stiller meg til disposisjon for styre/varaplass fordi jeg
har blitt oppfordret til det av flere. Jeg har tidligere
erfaring fra styrearbeid både innenfor idretten (Hedmark
Bedriftsidrettskrets - hovedoppgave å slå sammen
Hedmark og Oppland kretser) og som tidligere
styremedlem i Norsk Whippetklubb. Har jobbet i
reklamebransjen
siden 1987, både som ansatt og som selvstendig. Jeg har også erfaring fra 2 år i en
arbeidsgruppe i Postdirektoratet.
Jeg var av de som var med å stifte klubben og hadde blant annet medansvar for
forutgående møter med NKK og for å skrive søknaden om opptak - som ble godkjent
av Hovedstyret i NKK.
Jeg ønsker å bidra til at medlemmene føler en ennå større grad av tilhørighet til
klubben. Jeg er nå kritisk til hvordan klubben har utviklet seg i forholdet
klubb/medlemmer.
Dette går på informasjon som skal gå begge veier via sosiale kanaler, informasjon ut
fra klubben (i tillegg til Magasinet), likeverd mellom de aktivitetene whippet deltar i,
og det at de som ikke bor på det sentrale østlandet må få et bedre tilbud om
aktiviteter.
I tillegg til dette ønsker jeg selvfølgelig å bidra til en positiv utvikling for rasen med
tanke på helse, gemytt og oppdrett. Med så mange nye oppdrettere på rasen ser i
hvertfall jeg blant annet behovet for at det på en eller annen måte stilles krav til
oppdrettere og individer som skal brukes i avl, nettopp for å ta vare på rasen og
rasestandarden.
Godt valg!

www.whippetklubben.no

52

Norsk Whippetklubb

Generalforsamling 2020

Valg

Heidi Dubourgh Pedersen
Kandidat til styremedlem eller vara
Mitt navn er Heidi Dubourgh Pedersen. Jeg
er 35 år gammel, og holder til på Gran,
Hadeland. Der bor jeg sammen med
samboer og våre 4 hunder.
Jeg har hatt interesse for hund hele livet,
og vokste opp som fast hundelufter for
flere av nabolagets hunder. I 2001 ble
omsider en hund medlem av familien. En pomeraniangutt (Timon). Han ble dessverre ikke
gammel, grunnet sykdom, men i 2009 kjøpte jeg dermed min egen pomeranian (Dennis),
som jeg fortsatt har gleden av å ha. I 2012 ble en omplasseringsschnauzer en del av familien,
selvom jeg i den tid aller mest ønsket meg en whippet. Whippetdrømmen ble dermed ikke
en realitet før 2015, hvor jeg hentet hjem min første whippet fra kennel Siprex (Zelda).
Og, som mange whippeteiere har skjønt, en whippet kommer sjelden alene. :) I 2016 fikk
Zelda en «lillesøster» fra samme oppdrett (Tsunami). I 2019 hadde Tsunami kull hos sin
oppdretter, og enda en whippetjente fikk bli en del av familien vår (Zombie).
I tiden jeg har hatt hund har jeg vært mest opptatt av velfungerende, glade familiehunder.
Jeg har «luktet på», samt gått kurs i, flere aktiviteter som Smeller, Nosework, Lydighet,
Rallylydighet, Agility og Blodspor, men de to aktivitetene jeg er mest aktiv i per i dag er
Utstilling og Lure Coursing.
Whippeten er en rase jeg har falt paddeflat for, både med tanke på lynnet, helsen og
utseendet. Jeg ønsker å være en del av styret til Norsk Whippetklubb fordi nettopp fordi jeg
er så glad i rasen, og ønsker å ta del i å bevare grunnene til at jeg falt for rasen.
Til tross for at jeg ikke har hatt rasen så altfor lenge, eller har erfaring fra verv fra før, så føler
jeg likevel mitt engasjement kan bidra positivt til klubben. Jeg er tilhenger av åpenhet,
saklighet, samarbeid, god kommunikasjon og rettferdighet, og ønsker å bidra til dette. I
tillegg til mitt engasjement for rasen ønsker jeg å bevare et godt rasemiljø, og håper, med
mitt bidrag, å gjøre medlemmene fornøyde. :) "
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Guro Utgård Snøva
Kandidat til styremedlem eller vara
Jeg heter Guro Utgård Snøva, er 31 år og bor i
Trondheim. Jobber til daglig i Lundåsen barnehage
som pedagogisk leder.
Jeg har hatt whippet i snart 8 år, og har hatt 2
whippetkull under kennelnavnet Whipsnow. Jeg er
en aktiv utstiller og holder også på med Lure
Coursing. Har deltatt på 2 kynologikurs gjennom
NKK Region Trøndelag, samt NKKs Oppdretterskole
Kurs 1 Genetikk og avl og Kurs 2 Oppdrett.
Jeg har tidligere sittet 1 år i styret for Sameiet jeg bodde i, og har også fungert som sekretær
i styret til Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag siden 2017. Gjennom vervet mitt i styret
har jeg fått erfaring med styrearbeid, arrangering av prøver og utstillinger, samt samarbeid
med andre hundeklubber.
Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å jobbe for rasen min.
Med vennlig hilsen, Guro Utgård Snøva
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Gry Runa Nielsen
Kandidat til styremedlem eller vara
Oppdretter av whippet under kennelnavnet Rappfoten. Hatt whippet siden 2009. Driver
mest med lure coursing, der jeg er meget aktiv. Har lykkes godt med hundene og har endt
opp med en del champions og gode plasseringer i inn- og utland. Har blant annet en EMvinner i oppdrettet. Har jobbet som funksjonær på konkurranser både i Norge og andre land.
Arrangerte en del treninger i den tid jeg satt i NWK’s aktivitetskomitee.
Har de siste 3 år vært landslagsleder for det norske lure coursing landslag. Jeg er straks
ferdig utdannet både lisensutsteder og pilot.
Innimellom kan man også finne meg i en utstillingsring.
Jeg er utdannet veterinærsykepleier i Danmark, og er autorisert dyrepleier i Norge. Jobber til
daglig på en smådyrklinikk og har god kunnskap om hundehelse.
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Berit Lena Grøtterud
Kandidat til varamedlem til styret
Jeg heter Berit Lena Grøtterud, er 51 år og utdannet pedagog. Bor på «landet» med min
mann, 7 Whippets og like mange Islandshester. Jeg har tuslet rundt med alle hundene i
nabolaget fra jeg var stor nok til å bevege meg ute på egenhånd og vokste opp med Engelsk
setter som familiehund.
Whippeten kom inn i mitt liv når jeg var 18 år og har for alltid fått en stor plass i mitt hjerte.
Det har blitt mange hunder gjennom årene og første valpekull kom i 1991 under
kennelnavnet Siprex. Det har blitt mange valper og flotte valpekjøpere, Champions i flere
grener og ikke minst mange ulike hunder som har lært meg mye og gitt meg uendelig mye
respekt for hvert eneste individ og deres ulikheter, personlighet og behov.
Jeg driver mest med utstilling, men har vært innom lydighet, agility og lure-coursing. Det
viktigste er at hund og eier har gode liv sammen, men jeg synes det er kjempegøy med de
som gjør noe ekstra sammen.
Jeg er engasjert i rasen "min" og deler gjerne av min erfaring til de som er interessert. I
klubbarbeid er jeg opptatt av inkluderende og allsidige aktiviteter for de fleste og deling av
kunnskap for å fremme forståelse av rasen vår. Jeg er opptatt av saklige og veloverveide
veivalg, god tone og respekt for medlemmene. Jeg har tidligere sittet mange år i
Whippetutvalget.
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Tove-Merete Lilledal
Kandidat til varamedlem til styret
Mitt navn er Tove-Merete Lilledal, f. 1967, oppvokst i
Bærum, men bosatt i Trondheim siden 1985. Gift, tre
voksne barn og tre barnebarn. Til daglig jobber jeg i
Vega Reiser AS som jeg etablerte i 2009. Vi jobber
primært med gruppereiser over hele verden. Hele min
yrkeskarriere har vært innfor administrasjon, salg og
ledelse, og jeg er utdannet innenfor markedsøkonomi.
Jeg har hatt verv i rideklubber, har vært både aktiv
rytter og instruktør. Jeg er også leder i foreningen
Ranheim Inn I Framtida siden 2010, men har nå gitt
beskjed om jeg trekker meg i løpet av året. I RIIF har vi
jobbet mot politikere og bedrifter i sammenheng med
utbygging bomiljøet på Ranheim.
Har hele livet hatt dyreinteresse, og tilbrakte stor sett alle barneskoleferier på min
besteforeldres gård i Ytre Namdal. Hund har vært med meg hele livet. Så snart jeg ble
myndig, kjøpte jeg min første hund - en schæfer som ble døpt Tinka. Vi gikk lydighet og spor,
men hun var først og fremst familiehund. Tinka ble 15 år. Så ble det noen år med barn, og tre
småhunder, før jeg 2012 bestemte meg for å realisere drømmen om whippet. Siden da har
det gått i utstilling, LC, og forskjellige aktiveter og kurs i regi av lokale klubber. Nå har vi fire
whippettisper og den siste av de tre små. Så langt har vi hatt to kull under prefikset Barolito.

Som medlem og engasjert i whippetmiljøet, så er mitt ønske at vi skal jobbe for et samlet og
inkluderende miljø i Norge. For å lykkes med det, så tror jeg at det er viktig at klubbens
ledelse består av representanter med bred erfaring og/eller geografisk spredning. Jeg mener
også at det er viktig med åpenhet, redelighet og tydelighet. Selv setter jeg pris på en «frisk»
diskusjon, og tror det kan bidra til å løfte miljøer. Jeg lever nok kanskje litt etter prinsippet «vi kan være enige om at vi er uenig». Klubben har mange oppgaver, og jeg ønsker meg
også aktiviteter som vil bidra til å sikre rasens forvaltning inn i framtida. Dette kan for
eksempel være oppdretterseminarer, og/eller generell kursing.

Med ønske om et godt GF!
Tove
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