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Dagsorden: 

1. Åpning av generalforsamlingen 

2. Godkjenning av innkallingen 

3. Valg av ordstyrer og referent 

4. Styrets og utvalgenes årsberetning 

5. Regnskap 2020 

6. Styrets plan 2021 

7. Budsjett 2021 

8. Saker til behandling 

9. Valg av styre, valgkomite og revisor 

10. Avslutning av generalforsamlingen 

 

 

Alle som har betalt kontingent til Norsk Whippetklubb for 2021 har møte- og 

stemmerett på årets generalforsamling. 
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Årsberetning fra styret i Norsk Whippetklubb for 2020 

 

Styret har i 2020 bestått av:  

Leder: Randi Juliussen  

Nestleder: Arnulf Eliseussen ( fratrådt 10.03.2020)  

Styremedlem: Heidi Dubourgh Pedersen  

Styremedlem: Gry Runa Nielsen  

Styremedlem: Anne Mette Mikkelsen ( Fratrådt 08.04.2020)  

Styremedlem Kristin Hoff ( Fratrådt 02.10. 2020)  

Styremedlem Torill E. Groth ( Fratrådt 10.03.2020)  

Varamedlem: Berit Lena Grøtterud ( Styremedlem fra 10.03.2020) 

Varamedlem: Kenneth Roland ( Styremedlem fra 08.04. 2020)  

 

Styret har lagt bak seg et annerledes år. Covid19 ble en realitet tre dager etter ordinær 

generalforsamling, og har påvirket hele dette året i svært stor grad.  

 

Vi har i tillegg hatt utfordringer i styret, da to personer trakk seg fra styret kun en dag etter 

ordinær generalforsamling, og ytterligere to styremedlemmer har fratrådt sine verv i løpet 

av året.  

 

Mange opplevde møtet og opptelling av stemmer på GF 2020 som svært kaotisk og 

uoversiktlig og dette medførte uro blant mange av klubbens medlemmer. På bakgrunn av 

dette stemte et flertall av styret for å stille sine plasser til disposisjon og avholde en 

ekstraordinær generalforsamling. Målet var å gjennomføre et nytt og oversiktlig styrevalg og 

å få på plass et fulltallig styre. Covid-19 restriksjoner gjorde dette vanskeligere å 

gjennomføre enn vi kunne forestille oss. 
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Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 20. juni 2020. Antall innkomne 

forhåndsstemmer  stemte ikke med antallet som faktisk lå til opptelling. Stemmetallet i 

salen stemte.  Møteleder mente at siden klubbens lover ikke var formelt godkjente etter 

NKK etter lovmal av 2017, kunne ikke ekstraordinær generalforsamling gjennomføres, og 

det hele tilspisset seg da møteleder forlot møtet.  Møtet ble avsluttet uten resultat.   
 

Det er i ettertid bekreftet fra NKK at klubbens lover ikke fulgte lovmal av 2017, men at 

vedtak fra GF 2020 var gyldige og praktisert korrekt. Den manglende godkjenningen var ikke 

formelt til hinder for gjennomføring av EOG. Lovene ble formelt godkjent etter gjeldende 

lovmal 04.11.2020. 

 

Etter dette har koronasituasjonen gjort det umulig å gjennomføre ny fysisk EOG og vi har 

vært i kontakt med flere tilbydere av digitale tjenester for avholdelse av generalforsamling, 

for å finne en aktuell løsning for oss. Dette viste seg å være vanskelig. Vi foreslo noen 

modeller, men fikk sterke motreaksjoner på disse, fra våre medlemmer. Når NKK da heller 

ikke kunne gi oss tydelige svar, har vi avventet ekstraordinær generalforsamling.  

Pr 20.04. 2021 har klubben 565 medlemmer, fordelt på 516 hovedmedlemmer, 43 

husstandsmedlemmer og 6 vervet av oppdretter.  
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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 2020 har vi følgende utvalg og bemanning:  

  

Avlsutvalg: 

Medlem: Ingunn Ohrem  

Medlem: Tove Merete Lilledal  

Medlem: Gry Runa Nielsen  

Medlem: Tina Tømmerås Ingebrigtsen 

Medlem: Berit Lena Grøtterud  

Kontakt: post@whippetklubben.no  
 

Utstillingskomite:  
 

Leder: Anita Eng 

Medlem: Trine Schippers  

Medlem: Kenneth Roland  

Medlem: Ove Egil Bekkvang  

Medlem: Heidi Kristin Bekkvang 

Medlem: Magnus Husby  

Medlem: Tonje Helene Bøe  

Medlem: Tone Orre  
 

Kontakt: utstilling@whippetklubben.no  
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Aktivitetskomite:  

Aktivitetskomiteen har ved utgangen av året ingen medlemmer og ingen aktivitet.   

  

Redaksjon/webansvar:  
 

Redaktør: Randi Juliussen   

Web: Nora Kublik Sorknes  

Nora ønsker å fratre fra rollen som webansvarlig ved årsskiftet, og styret takker Nora så mye 

for innsatsen. 
 

 

Redaksjon:  

Leder: Tove Merete Lilledal  

Medlem: Hanne Thorkildsen  

Medlem: Guro Utgård Snøva  

Medlem: Monica Olsby Rogne 

  

Instagram:  

Emma Larsen  
 

Distriktskontakter:  

Region Vestlandet: Nina Ryland Kallekleiv (Bergen)  

Region Nord-Vestlandet: Toril Dønheim (Ålesund)  

Region Midt-Norge: Evy Wangberg og Tove Vordal Brattreit  (Trondheim)  

Region Nord-Norge: Maja Andreassen (Tromsø)  

Region Buskerud/Vestfold: Gunnar Valton og Siriane Karlsen   

Region Østlandet: Rita S. Guldbrandsen (Ski)  

Region Sørlandet: Marianne Wernersen (Kristiansand) 

 

 

 

 

 



 

Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2021  

 

  7 

 

 

 

 

Aktiviteter i 2020  

 

Det er i perioden avholdt 20 styremøter, alle avholdt digitalt via teams og skype. Styret har i 

tillegg hatt kontakt via mail, chat og i styrets facebookgruppe.  
 

Utstillinger:  

Utstillingen planlagt på Vestby tidlig i juni måtte avlyses pga Covid-19. Utstillingen i 

forbindelse med NKK sin utstilling i Trondheim 27. juni 2020 ble utsatt. Da restriksjonene ble 

lettet på i mai/ juni 2020 ble denne flyttet, samt utvidet med en dag, til en dobbelutstilling 

siste helg i juli.  Denne ble avholdt med dommere Anne Mette Mikkelsen og Britt Schøne 

Brodwall, begge fra Norge.    

Klubben avholdt også sin hovedspesial med Stort Cert i forbindelse med NKK sin utstilling på 
Lillehammer. Dommer her var Teija Urpelainen ( Fin).  

Alle utstillinger hadde svært gode påmeldingstall og styret fornøyd med gjennomføringen.  

 •På grunn av pandemien har det ikke vært avholdt fysiske medlems/utvalgsmøter i 2020.   

 •I april sendte NKK mail til alle klubber med informasjon om at de var nær ved å gå konkurs 
og trengte lån/bevilgninger. Styret i NWK vedtok å ikke gå inn med direkte tilskudd eller lån 
til NKK, men vi laget en utlodning, hvor inntektene fra dette uavkortet gikk til NKK – NWK 
overførte kr 7725,- til NKK.  

•NWK fortsatte samarbeidet med Raseklubbenes fellesallianse (RFA). RFA er sammensatt av 
en rekke raseklubber i den hensikt å stå sterkere og ha en tydeligere stemme ovenfor NKK.  

•Nytt Representantskapsmøte (RS) i NKK ble utsatt  i 2020 og avholdes i 2021. 

 

Arbeidsutvalgene har vært lavt bemannet/ubemannet store deler av året siden deler av 

styret motsatte seg at dette skulle gjøres før EOG var gjennomført og et nytt styre var på 

plass. Ny bemanning er personer som har meldt seg til frivillig arbeid etter utlysing på 

klubbens FB-sider og har blitt godkjent av styret. 

Utstillingsutvalget har gjennomgått et stort skifte av medlemmer etter sommerens 

utstillinger, og er nå godt bemannet. Styret takker utstillingsutvalget for godt utført arbeid i 

forbindelse med våre utstillinger i 2020. De vil skrive egen årsberetning under.  
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Avlsutvalget har i store deler av året vært ubemannet – først i november fikk vi på plass et 

nytt, fulltallig avlsutvalg, som umiddelbart tok tak i viktige saker for rasen. De vil redegjøre 

nærmere for arbeidet i egen del av årsberetningen.  

Medlemsbladet Whippetmagasinet: Det ble utgitt 2 nummer av medlemsbladet –

Vårnummer og Julenummer. Ny redaksjon startet arbeidet i oktober 2020 etter at tidligere 

redaktør trakk seg. De jobbet sammen et godt og innholdsrikt magasin som ble sendt ut til 

jul 2020 . Vi takker redaksjonskomiteen for arbeidet. Vi takker også Stein Ole kjær, som på 

kort varsel tok på seg arbeidet med å sette sammen Julemagasinet for 2020. Årsrapport fra 

redaksjonen kommer i eget avsnitt. 

Norsk Whippetklubb’s hjemmeside: Styret vil takke Nora Kublik Sorknes for all jobb som er 

gjort med hjemmesiden fram til nå. Styret v/ Heidi har tatt over driften av hjemmesiden fra 

desember 2020, fram til vi finner en ny person som kan drifte hjemmesiden i sin helhet.  

Emma Kristine Larsen har både vært klubbens kasserer og  driftet klubbens Instagramkonto, 

og vi er glade for å ha med henne som ressurs videre i kommende år.  

Styret har driftet klubbens Facebook side. 
 

Under følger årsberetninger fra de ulike utvalgene. Distriktskontaktene har ikke blitt bedt 

om årsberetninger for 2020, da det ikke har vært avholdt aktivitet i regionene på grunn av 

restriksjoner ifht Covid 19.   
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Årsberetning 2020/21 - NWK Utstillingsutvalget 

 
 

I 2020 arrangerte NWK tre utstillinger. En dobbeltutstilling med stort cert begge dager 25. 

og 26. juli i Trondheim og hovedutstillingen  med stort cert på Vingrom, Lillehammer 15. 

august. På utstillingen i Trondheim deltok 64 voksne og 10 valper på lørdag og 58 voksne og 

10 valper på søndag. Dommere var Anne Mette Mikkelsen og Brit Schöne Brodwall. På 

Vingrom dømte finske Teija Urpelainen og 79 voksne og 10 valper deltok på utstillingen. 

Utstillingskomiteen bestod i starten av  2020 av Kristin Hoff og Evy Wangberg. Før 

sommeren gikk Kenneth Roland, Kirsten Landsverk og Magnus Husby inn i utvalget. I løpet 

av 2020 har det vært flere utskiftninger av medlemmer, og Kristin Hoff, Kirsten Landsverk og  

Evy Wangberg har gått ut av komiteen.  Komiteen består pr 31.12.2020 av Magnus Husby, 

Kenneth Roland, Monica Rogne, Tone Orre, Trine Schippers, Heidi Kristin Bekkvang, Ove Egil 

Bekkvang, Tonje Helene Bøe og Anita Eng.  

Utstillingsutvalget, 29.03.2021 
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Årsberetning Avlsutvalget 2020 

Det nye avlsutvalget kom formelt på plass i november 2020. Dette består nå av Berit Lena 

Grøtterud, Tina Tømmerås Ingebrigtsen, Gry Runa Nielsen, Tove-Merete Lilledal og Ingunn 

Ohrem.  

 

Ingen tidligere medlemmer av utvalget ønsket å fortsette. Vi hadde et møte i desember 

2020. Dette møtet ble viet planlegging av veien videre og hvordan vi kan dokumentere hva 

vi jobber med for å sikre kontinuitet i arbeidet framover uavhengig av om personene i 

utvalget byttes ut. 

• Det skrives referat fra alle møter, disse deles med styret. All kommunikasjon utad skal 

foregå via avlsutvalgets klubbmail. AU opprettet en egen fb gruppe for intern 

kommunikasjon og lagring av dokumenter og referater. Klubbens leder gis direkte tilgang. 

• Vi utformer et tydelig mandat for utvalget til GF 2021. 

• Vi ønsker å nå ut med informasjon til nye oppdrettere og gå gjennom rasens presentasjon 

på hjemmesiden. 

• Vi må gå videre med helseundersøkelsen som var planlagt i 2020. Vi planlegger å kontakte 

raseklubber i andre land med spørsmål om deres helseundersøkelser. 

• Begynne arbeidet med revidering av RAS som skal være klar i 2022. 

• Arrangere digitale medlemsmøter eller webinar med tema knyttet til avl og helse. Vi 

hadde avtale med foredragsholder delvis på plass før nyttår, men det ble dessverre 

sykdomsforfall. Vi jobber videre med dette. 

 

Mvh 

Avlsutvalget 
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Årsberetning redaksjonen 

 

Nåværende redaksjon kom sammen i mai 2020, og den har bestått av Hanne Thorkildsen, Guro 

Utgård Snøva, Thea Marie Strand, Monica Olsby Rogne og Tove-Merete Lilledal.  

Vi har hatt ansvaret for en utgivelse i 2020. Vår første oppgave var å gjøre ferdig julenummeret og 

det gikk ut til klubbens medlemmer i forkant av julehøytiden.  

Redaksjonen har i tillegg jobbet med en Medieplan som over et 2-års perspektiv skal sikre 

gjennomføring og utgivelse av tre magasiner i året. Medieplanen beskriver når magasinet skal gis ut, 

hvilket trykkeri vi benytter, tanker rundt innhold og antall sider samt format. Valget av trykkeri er 

kommet som resultat av innhenting av priser.  

Medieplanen er til internt bruk for sittende redaksjon. Whippetmagasinet skal være et samlende, 

interessant og hyggelig magasin for klubbens medlemmer. Redaksjonen velges basert på interesse 

for deltakelse og medlemmene godkjennes av styret.  

Styret utnevner en ansvarlig leder. Kostnaden av magasinet skal dekkes gjennom en andel av 

medlemskontingenten, er det viktig å fylle magasinet med et allsidig innhold og redaksjonelt variert 

innhold. Magasinet skal også være et attraktivt magasin for oppdrettere og kommersielle 

annonsører som igjen bidrar til at kostnaden holdes lave.  

Julemagasinet, som var redaksjonens første, ble satt sammen av Stein Ole Kjær, og trykkeriet Yello 

Digital har gitt oss en god pris som gir oss forutsigbarhet. Dette har gjort jobben for oss i redaksjonen 

til en grei jobb, selv om vi ønsker oss enda mere stoff fra whippetfolk rundt om i Norge. 

 

Redaksjonen  

Norsk Whippetklubb  
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Årsregnskap  
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Nøkkeltall 2015-2020 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Driftsinntekter 0 35 520 153 248 167 478 201 890 231 806 

Driftskostnader 0 -11 719 -168 666 -136 276 -172 375 -113 454 

Driftsresultat 0 23 801 -15 418 31 202 29 515 118 352 

Antall medlemmer  

per 31.12 40 240 350 402 462 674 
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Revisorberetning  
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Styrets plan for 2021 

  

I 2021 vil vi i hovedsak fortsette på det arbeidet vi i løpet av 2020 har lagt planer for, og som 

er gjengitt i referater fra styremøter gjennom året. Det vil være viktig for styret å fortsette 

arbeidet med å få på plass strukturer som kan være bærende selv ved endringer i styrer og 

tillitsvalgte, som gjør det enkelt og forutsigbart å ta over verv i klubben.  

I det følgende presenteres hovedpunkter i klubbens virksomhet i 2021: 

  

 

Utstillinger 

I 2021 skal vi arrangere tre spesialutstillinger fordelt på to lokasjoner og helger.  

Først avholdes en dobbelutstilling med stort cert begge dager på Hamresanden i 

Kristiansand 31 juli – 1. august 2021. Her dømmer Espen Engh på lørdag, søndag er dommer 

i skrivende stund vakant. Vår hovedspesial i år er på Lillehammer 21. august 2021 (dagen før 

NKK Lillehammer) og her dømmer Kirsten Landsverk. På grunn av den fortsatt pågående 

pandemien, vurderer klubben det som hensiktsmessig å også i år benytte kun Norske 

dommere til våre spesialer.  

På grunn av Covid-19 har vi vært nødt til å endre på både lokasjoner og tidspunkt for 

utstillingene i forhold til opprinnelig plan. I år avholdes begge utstillinger i den sørlige delen 

av Norge, men det er et mål for styret at vi etter hvert skal klare å avholde utstillinger i flere 

deler av vårt langstrakte land.  

  

Andre aktiviteter  

Styret har et mål om at det i 2021 skal bli større aktivitet rundt om i landet vårt og at 

whippetfolk møtes der vi kan, i henhold til regler og retningslinjer. Erfaringer og kunnskap 

utveksles best når man blir kjent med hverandre. En tur, et kurs av noe slag eller felles 

treninger er flotte aktiviteter for å bli kjent og knytte whippetbånd. Vi vil omorganisere 

distriktskontaktene og forsøke å motivere til mer aktivitet. 
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Distriktskontaktene 

 

Styret ønsker å endre navnet på våre distriktskontakter til aktivitetskontakter. Dette for at 

navnet i større grad skal gjenspeile hva vi tenker at oppgavene til kontaktene skal være. En 

aktivitetskontakt skal være et bindeledd i distriktet mellom klubben og medlemmene. Noen 

som skal ta initiativ til aktiviteter lokalt rundt om i landet vårt og kunne bidra med 

lokalkunnskap og lokal dugnadshjelp ved klubbarrangement. 

  

Lurecoursing (LC) 

 

Lure Coursing er bruksgrenen for rasen vår og er derfor en viktig del av raseforvaltningen 

som er klubbens hovedarbeidsområde. Mange av klubbens medlemmer er aktive i denne 

bruksgrenen og det er viktig at klubben kan være med å påvirke hvordan denne grenen skal 

driftes fremover. Det er behov for en solid organisering og struktur for å kunne gi tilbud om 

aktiviteten i flere deler av landet, det er behov for tilbud om utdanning av funksjonærer og å 

ta vare på ildsjeler til å drifte Lure Coursing.  

Vi vil i år avsette midler i budsjettet for å gjennomføre innkjøp av en Lure Coursing maskin 

med tilhørende trinser og line av en kvalitet som gjør det mulig for klubben å gjennomføre 

en konkurranse med eget utstyr i fremtiden. Dette vil medføre en betydelig kostnad for 

klubben, men rasens bruksgren en svært viktig del av raseforvaltningen og styret anser det 

som naturlig og nødvendig at en raseklubb av vår størrelse er i stand til å gjennomføre 

arrangement i rasens bruksgren.  
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Whippetmagasinet 

 

Whippetmagasinet har gjennomgått en relativt stor forandring i 2020. Målet er å utgi et 

interessant, bredt og lett magasin som favner alle deler av det å eie en whippet. Vi ønsker å 

etterstrebe å utgi et magasin som kan by på artikler om viktige tema som omhandler rasen 

vår, kombinert med lett hverdagsstoff og bilder av våre herlige hunder. Redaksjonen har 

alltid behov for nytt materiale, og det er også et sterkt ønske fra redaksjonen om flere 

medlemmer.  

Da Whippetmagasinet nå må trykkes kommersielt, vil dette medføre at kostnadene med 

trykking og porto vil være større enn tidligere år. Styret anser at magasinet skal være fylt 

opp av rasespesifikt innhold.  

 

Økonomi  

Norsk Whippetklubb hadde i 2020 et driftsresultat på kr 118 352,54 Samlede inntekter var 

kr 231 806,92 og utgifter var kr 113 454,38 . Komplett regnskap og revisors beretning er 

vedlagt. 

Klubbens økonomi er å anse som sunn. I 2020 har NWK opplevd sterkt økning i antall 

medlemmer og et stort antall påmeldinger til våre arrangementer. Dette gir oss en sunn 

økonomi å jobbe med.  

Klubbens største inntekt knyttes til medlemskontingent, samt påmeldinger til arrangement. 

De største utgiftene knyttes til trykking av whippetmagasinet, personell til utstilling, og for 

2020 -leie av lokale med behov for smitteverntiltak i hht forskrifter for håndtering av Covid-

19 til Ekstraordinær generalforsamling. 

Klubben har pr 20.04.2021 kr 292 000 kr på konto. 
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Budsjett 2021 
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Saker til behandling på generalforsamlingen 2021 

 

Sak nr Tema Forslagsstiller 
8-1 Medlemskontingent Styret 

8-2 Reversere vedtak fra 

GF2020 om at GF avholdes 

ved Gardermoen 

Arnulf Eliseussen 

8-3 Forslag til vedtak ang 

lokasjon for 

generalforsamlingen 

Styret 

8-4 Tillitsverv i flere klubber Arnulf Eliseussen 

8-5 Mandat utvalg Styret 

8-6 Vakker og smidig Gry Runa Nielsen, 

Randi Juliussen 

Heidi Dubourgh Pedersen 

 

 

 

 

 

 

Sak 8-1: Medlemskontingent 2022 

Styret foreslår å opprettholde nåværende medlemskontingent. 
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Sak 8-2: Reversere vedtak fra GF2020 om at GF avholdes nær 

Gardermoen.  

 

I sak nr. 9-2 på fjorårets generalforsamling, ble det vedtatt følgende: 

 

 
 

Allerede ved avviklingen av ekstraordinær generalforsamling, ble styret nødt til å bryte med 

generalforsamlingens vedtak. En alvorlig sak i seg selv, men det viser vanskeligheten med å stedslåse 

en generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble en kostbar affære for NWK, og 

medlemmenes penger. Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ, og styret sin oppgave er å 

håndheve generalforsamlingens vedtak.  

Fjorårets vedtak har en god hensikt, men er vanskelig å få ut i praksis. Gardermoområdet er høyt 

belastet for møteaktivitet. Fjorårets vedtak antydet at én person hadde bekjentskaper som kunne 

skaffe billig møterom, og møtedeltakerne kunne betale inn en spleis for å betale for møterommet. 

Dette blir for tilfeldig. Hva om denne personen ikke er medlem lenger. NWK kan ikke være bundet til 

slike løse avtaler. At avtalen ikke er gjennomførbar, viste seg ved første anledning, og kostet klubben 

dyrt.  

Selv om fjorårets vedtak ble brutt ved første anledning, bør styret få den nødvendige tillit for å finne 

den beste løsningen for avviklingen av Generalforsamlinger i klubben. Mange faktorer spiller inn, og 

mange hensyn skal tas.  

Forslag til vedtak:  
Fjorårets vedtak i sak 9-2 reverseres i sin helhet  
 

Styret støtter ikke forslaget. 
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Sak 8-3: Forslag til vedtak ang lokasjon for generalforsamling.  
 

Ekstraordinær GF 2020 ble lagt til Letohallen, 15 minutter fra Gardermoen. Letohallen ble valgt 
fordi de tok ansvar for å gjennomføre godkjente smittevernrutiner og fordi vi måtte ta 
høyde for at lokalet skulle ha plass til en stor del av våre på det tidspunkt 650 
møteberettigede medlemmer. Lokalet kostet kr.15,40 pr.medlem og ble vurdert som 
akseptabelt, spesielt når dette styret ikke ønsker reisegodtgjørelse for deltakelse på vegne 
av klubben. Ved normale tilstander finnes det mange alternative og rimeligere lokaler i 
området. 

Styret mener at dette vedtaket gjorde gjennomføringen av EOG unødig vanskelig siden det 

aktuelle området har hatt de strengeste smittevernsrestriksjoner gjennom det siste året. 

Samtidig kom vedtaket som en reaksjon fra medlemmer som var frustrerte over at GF ble 

lagt til lokaler som var vanskelig tilgjengelig for de som reiste langt og kollektivt. For å unngå 

at man er like låst i fremtiden, men fortsatt har fokus på tilgjengelighet, foreslår styret 

følgende endring: 

Forslag til vedtak:  

Styret i NWK skal fortrinnsvis legge fremtidige generalforsamlinger til Oslo Airport 

Gardermoen eller omegn innenfor 20 minutters kjøring og god dekning av 

kollektivtransport. 

Dette kan fravikes dersom det finnes spesielle grunner til at det ikke kan gjennomføres. 

Styret skal da finne et sted som er lett tilgjengelig for flest mulig medlemmer. 
 

 

Styret støtter forslaget. 
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Sak 8-4: Tillitsverv i flere klubber. 

 

Sammendrag:  

Tillitsverv i flere gruppe 10-klubber skaper kún uklarheter. Noen argumenterer for at det er positivt 

for samarbeid klubbene imellom. Denne saken vil vise det motsatte. Rollesammenblanding vil på et 

tidspunkt føre til skvis mellom klubber når viktige prioriteringer skal gjøres, og avgjørelser tas. Det 

seneste eksemplet på det er at whippetklubbens utstilling i Trondheim i 2021 blir tatt fra 

whippetklubben og gitt til myndeklubben. Klubbenes økonomi er for en stor del knyttet til 

arrangementer. Samarbeid må gjøres på en måte som gavner alle involverte. Whippetrasens 

størrelse var hovedargumentet for at klubben ble stiftet. I 2020 ble det nyregistrert 526 mynder. Av 

disse var 326 whippet. Det viser at klubbens pionérer tok en riktig avgjørelse. For å gi mulighet til å 

ta et standpunkt i denne saken, er klubbens korte historie viktig å sette seg inn i.  

 

Bakgrunn for saken:  

Norsk Whippetklubb (NWK) ble stiftet i 2015. Før det inngikk rasen som en del av Norsk Myndeklubb 

(NMK). Whippet er den desidert mest tallrike rasen blant mynderasene, og står for nesten 

halvparten av aktivitetene. At de var slått sammen med noen andre raser og organisert i Norsk 

Myndeklubb, ble av en stor del av oppdrettere ansett som uheldig, og en hemsko for utviklingen, og 

mange mente at Whippetrasen bedre kunne ivaretas i en egen klubb. Derfor ble det av en gruppe 

med erfarne whippeteiere, oppdrettere og organisasjonsmennesker med bred erfaring innen 

klubbdrift opprettet en arbeidsgruppe med hensikt å ta whippet ut av Norsk Myndeklubb.  

Som antatt var det noe motstand mot å trekke rasen ut. Whippet var den mest tallrike rasen i NMK, 

og følgelig en vesentlig del av NMKs økonomi, men etter iherdig arbeid i to-tre år ble raseklubben en 

realitet.  

Etter et medlemstall på 60 det første året, har det steget i følge klubbens tall til drøyt 600 de siste 5 

årene, noe som må tolkes som var riktig for whippeten og dens eiere. Klubben etablerte seg, og laget 

en god driftsstruktur. Det førte blant annet til at klubben på få år, ble en dyktig arrangør. 

Spesialutstillingen på Vestby i 2019 mønstret over 150 ekvipasjer, noe som aldri er gjort før i Norge.  

Alle organisasjoner trenger å utvikle seg, også NWK. Etter hvert som årene går, ser en lettere hvilke 

behov en trenger å hensynta for å møte fremtidens utfordringer. Klubbens som organisasjon trenger 

å beskyttes. NWK er en klubb med formål å jobbe for Whippeten og dens eiere.  

 

Vurderinger:  

I flere år har det ved jevne mellomrom blitt diskutert at tillitsvalgte har hatt flere verv, innad i 

klubben, og i andre klubber, og hvilken betydning dette har for NWK. Til en viss grad kan roller innad 

forsvares. Medlemsmassen har ikke vært så stor at klubben har kunnet beklé verv med personer 

med riktige kvalifikasjoner. Resultatet har vært at noen har måttet ha flere verv.  

Blant dagens medlemmer har klubben finnes et rikt og variert tilfang av kompetanse. For å drifte 

klubben trenges ca. 25-30 personer. Det inkluderer styret, komitéer, regnskap og redaksjon. Med 

dagens medlemsmasse medfører det en betydelig arbeidsbelastning for å få en ansvarlig klubb, med 

en sunn og god drift der medlemmene blir ivaretatt på en rettferdig og god måte.  

 

 

 

 



 

Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2021  

 

  23 

 

 

 

Whippet er en rase i stor vekst, og det er å anta at klubben vil fortsette å vokse i framtiden.  

I hundeklubber som ellers i livet er det med jevne mellomrom smart å stoppe opp å tenke tilbake for 

å dra de store linjene. Med bakgrunn i av nevnte utvikling i klubben, mener vi at klubben er ved et 

slikt veiskille nå.  

Det er på tide å ta et veivalg nå.  

I dag ser vi at flere tillitsvalgte i klubben innehar flere verv. At en har det innad i klubben er kanskje 

ikke til å unngå, men at tillitsvalgte også har verv i andre gruppe 10-klubber(mynder) kan vi ikke se at 

det er til det beste for NWK. Det er det flere grunner til:  

● Arbeidsbelastning  

o Å inneha et tillitsverv i en så stor klubb som NWK krever tillitsvalgte som vier sin tid til arbeidet for 

whippetrasen  

● Beskyttelse av klubben  

o NWK er å anse som en merkevare. At tillitsvalgte også jobber for andre klubber i samme kategori 

kan føre til en utvasking av klubbens vitale funksjoner grunnet at man komme i skvis mellom flere 

klubbers behov/ønsker  

● Beskyttelse av tillitsvalgte  

o De som velges inn i klubbens styre og komitéer bør beskyttes fra å komme i situasjoner der 

han/hun blir nødt til å prioritere uunngåelige valg og vedtak opp mot hverandre. Det er ikke mulig å 

prioritere to ting likt. Det ene valg, vil påvirke det annet. NWK må være sikker på at de som bekler 

tillitsverv, er 100% dedikert til arbeidet for klubben og rasen.  

 

NWK har hatt sterk vekst og har etablert seg som en dyktig og ordnet samarbeidende klubb for 

Norsk Kennel Klub (NKK). Problemstillinger en ikke før har sett eller tenkt, blir plutselig viktige, og må 

prioriteres opp. Hund som kjæledyr ser vi nå at kyniske kriminelle utnytter ved hjelp av hensynsløse 

metoder å smugle inn til landet. Publikum trenger en sterk raseklubb som skal fungere som et 

fyrtårn for de som er på søken etter et nytt kjæledyr til familien. Vi kan ikke tillate at rasen vår blir 

angrepet på denne måten. NKK gjør en god jobb i kampen mot dette, men trenger også hjelp av 

tydelige raseklubber. Til nå har kanskje ikke Whippet vært den rasen som har vært hardest rammet, 

men i takt med økende popularitet vil også Whippet være et mål for kriminelle.  

 

Rasen trenger også en klubb som gir gode insentiver til rasens oppdrettere. Å bevare rasen som en 

sunn og frisk rase må være en av hovedoppgave. Antall individer og oppdretter er sterkt økende. Vi 

ser også at whippet selges uten registrering/dokumentasjon. Dette er beklagelig, og klubben må ta 

en sterkere rolle, både som veileder og insentivgiver.  

Det å anta at også sykdomsraten vil øke. Som en del for å motarbeide dette, ble det i 2019 etablert 

et helsefond. Fondet var fremtidsrettet og skulle stimulere til forskning på signifikante sykdommer. 

Helsefondet må igjen bli en prioritert sak for klubben og det rasespesifikke arbeidet. Å kunne ha 

bare whippetrasen som arbeidsfelt, vil være avgjørende for å gjøre en tilfredsstillende jobb. 

Viktigheten av dette vil bli stadig større i framtiden.  
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Det er på tide å stoppe opp å se seg tilbake. NWK ble tatt ut av NMK av en årsak. Rasen er så stor at 

den best kan ivaretas av egen raseklubb. Medlemsveksten de siste årene understøtter dette. 

Klubben må da ha tillitsvalgte som bruker sin tid på rasen. Klubbarbeid gjøres på fritiden, så det er 

viktig at whippet som rase står i fokus for tillitsvalgte. Nå har kanskje whippeteiere flere mynderaser, 

noe som kan forsvare medlemskap og roller som tillitsvalgt i flere klubber. Dette vil imidlertid være 

et tapsprosjekt for alle parter. Det er ikke usannsynlig at det finnes rasespesifikke utfordringer som 

krever mye av de tillitsvalgte. Tillitsvalgte må derfor beskyttes fra å komme i skvis mellom klubbene i 

saker der prioriteringer må gjøres, og de kommer til stadighet. Dette betyr ikke at NWK ikke skal 

kunne samarbeide med andre klubber, og da spesielt gruppe 10-klubber. Samarbeidet må imidlertid 

søkes på andre måter. Måter og områder der det er naturlig å samarbeide.  

NWK har det siste året blitt opplevd som uoversiktlig for mange medlemmer. Det har sikkert flere 

årsaker. Koronapandemien har skylden for litt, men ikke alt. Koronaen er blitt en del av hverdagen 

nå, og vi ser at verden ikke kan stoppe opp av den grunn. Vi ser nå at en rekke tillitsvalgte også har 

tillitsverv i NMK. I dag er det ingen hindringer mot det, men whippetklubben som raseklubb blir i 

fare. All kompetanse, erfaring og organisering som er bygd opp siden oppstart, står i fare for å bli 

vasket ut av klubbdørene, og klubben risikerer å bli usynlig som klubb. Klubben er i ferd med å miste 

sin integritet, og er på vei til utgangspunktet som det var før klubben ble startet, og dette er ikke til 

fordel for vår rase. Dette er konsekvensene om Generalforsamlingen tillater at dagens kurs 

fortsetter. Dermed er over 600 medlemmer ført bak lyset. En annen «helserisiko», er at for stor 

innflytelse blir samlet på for få hender. Dette er skadelig for utviklingen i alle klubber.  

 

Konklusjon:  

Fortsetter medlemsveksten som den har vært, vil vi i 2025 være over 1000 medlemmer i Norsk 

whippetklubb. Den hundeklubben og kompetansen vi har bygget opp må tas vare på. Den er 

avgjørende for at vi fortsatt skal ha en lærende organisasjon og en klubb i utvikling. Norsk 

whippetklubb skal være en rasespesifikk klubb, med whippet i fokus. Da trenger klubben tillitsvalgte 

som har whippet som fokusområde i sin rolle som representanter for medlemmene. Skal klubben 

fortsatt ha rollen som raseklubb, er det avgjørende at tillitsvalgte blir utdannet i arbeid for rasen. Da 

blir også klubben som organisasjon sterkere. Dere som er klubbens medlemmer anmodes om å ta 

stilling til dette avgjørende spørsmålet som angår framtiden til Norsk whippetklubb. 

 

Forslag til vedtak  

 

● Tillitsvalgte i Norsk Whippetklubb skal ikke kunne ha tillitsverv i andre hundeklubber enn NWK og 

NKK  

● Tillitsvalgte bør ikke ha flere enn 2 ulike roller i NWK 
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Styrets kommentar: 

 

Dette var et langt innlegg hvor styret velger å svare kort bare på deler av påstandene som er 

fremsatt. Medlemmene henstilles forøvrig til å sjekke fakta i klubbens dokumenter. 

Styret ønsker å etablere nye spesialutstillinger for rasen som ikke konkurrerer med allerede 

etablerte velfungerende myndeutstillinger. Vi ønsker å etablere flere nye spesialer flere steder i 

landet. Kapasiteten til utstillingsutvalget er begrenset, vi må bruke den der det ikke allerede finnes 

et arrangement av meget god kvalitet. Vi tenker absolutt på rasen når vi ønsker flest mulig 

utstillinger med rase-/myndespesialister som dommere. Dersom vi hadde valgt å gjennomføre 

nevnte utstilling i Trondheim dette året i stedet for å la NMK få arrangere der, hadde vi neppe hatt 

kapasitet til å lage en ny dobbeltspesial i Kristiansand. Hva økonomi angår, kan det nevnes at 

fjorårets spesial i Trondheim, arrangert av NWK ga klubben en inntekt på ca. 4750,- pr. dag. Vi har 

ingen ønsker om å henge oss opp i fortid, men det kan også nevnes at det på GF 2019 ble hevdet at 

NWKs utstilling på Lillehammer måtte arrangeres i en av ringene til NKK fordi det ble for mye arbeid 

for klubben å rigge til mer enn en spesial pr. år. Nå klarer vi altså å rigge to fine spesialer og har 

ambisjoner om å klare enda flere framover. 

Medlemstallet fikk en kraftig økning fra 2020, sammen med et tydelig ønske om en endring i 

klubbens lederstil. 

Det å ha et tillitsverv i en så stor klubb som NWK krever mye. Klubben er i en startfase og har 

mangelfulle systemer og rutiner. Ingen bør påta seg tillitsverv uten å være dedikert til rasen og å ville 

gjøre en innsats for å bringe klubben videre. Om man har kapasitet til å påta seg verv i flere klubber, 

må enhver vurdere selv, vitende om at man påfører de andre en ekstra arbeidsbyrde dersom man 

selv ikke bidrar. I saker hvor en eller flere tillitsvalgte er inhabile, regnes det som en selvfølge at disse 

ikke er med på diskusjon eller avgjørelse av saken. Det er den normale beskyttelsen av tillitsvalgte 

som har verv i flere klubber slik at disse ikke kommer i skvis mellom to klubber. 

Det finnes ingen uenighet i at rasen må beskyttes fra useriøse aktører eller at klubben må være 

forberedt på at den kraftige økningen i rasens popularitet kan medføre økte helseproblemer.  

NWK har i alle år blitt opplevd som uoversiktlig av medlemmene. Styret har ikke maktet å bringe 

informasjonen ut til medlemmene opp på et akseptabelt nivå. Dette må et nytt, fulltallig styre jobbe 

videre med. 
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Forslag til vedtak. 

 

Punkt 1 

● Tillitsvalgte i Norsk Whippetklubb skal ikke kunne ha tillitsverv i andre hundeklubber enn NWK og 

NKK. 

Styrets kommentar: Likelydene sak var foreslått til GF 2020 og klubben fikk da følgende svar fra 

jurist i NKK. 

" I henhold til lovene er man som medlem gitt plikter og rettigheter. 

Det stilles ikke vilkår til medlemskapet utover at kontingent skal være 

betalt for å oppnå fulle medlemsrettigheter. Medlemskap gir deg rett til 

å fremme saker og personer til valg på årsmøtet og møte og talerett på 

årsmøtet samt muligheten for selv å kunne bli valgt. Som medlem er du 

videre forpliktet til å følge klubben og NKKs lover. 

Det er ikke i henhold til lovmal å vedta den type vilkår som foreslått 

da det medfører innskrenkede medlemsrettigheter. 

Vi anbefaler ikke denne type vilkår da det som nevnt griper inn i de 

demokratiske rettigheter til et medlem. 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde Engeland 

Advokat MNA 

Leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen 

mobil: 90041404, e-post: Hilde.Engeland@nkk.no" 

 

Saken ble trukket før generalforsamling 2020.  

 

Styrets innstilling:  
Forslaget avvises da det er i konflikt med medlemmenes demokratiske rettigheter klubbens og NKK’s 

lover. Styret kan heller ikke se noen problemer knyttet til dette så lenge normal erklæring av 

inhabilitet praktiseres. 

Styret støtter ikke forslaget. 

 
Punkt 2 

● Tillitsvalgte bør ikke ha flere enn 2 ulike roller i NWK 
 
Styrets innstilling:  
Styret har gjennom 2020 jobbet med det formål at man vil ha flest mulig unike medlemmer inn i 
tillitsverv i klubben, noe som fremgår av styrereferater. Dette forslaget er således helt i tråd med det 
styret allerede har igangsatt arbeid med.  

Styret støtter forslaget i punkt 2. 
 

mailto:Hilde.Engeland@nkk.no
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Sak 8-5: Mandat utvalg 

 

Styret ønsker at utvalgenes mandater skal være godkjent av generalforsamlingen. Vi har sett behov 

for tydeligere mandat enn de eksisterende. Vi ser det som naturlig at mandater kan få behov for 

revidering ved endrede behov og erfaring. Vi foreslår at følgende mandater godkjennes av GF. 

 

MANDAT UTSTILLINGSKOMITE 

Styret har ansvar for utstillingene, søknad om kommende utstillinger og innmelding til NKK. NWK 
Utstillingskomité er styrets arbeidsorgan for planlegging og gjennomføring av klubbens egne 
utstillinger og gis følgende mandat. 

• Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. 1 leder og inntil 8 medlemmer. Leder for 
utvalget sørger for at det holdes tett kontakt med styret og har oversikt over at oppgaver blir 
fordelt og gjennomført. Leder har stemmerett i saker på linje med øvrige medlemmer i 
utvalget. 

• Planlegge og gjennomføre klubbens egne utstillinger, herunder minimum en spesial med 
stort cert hvert år. Forslag om datoer, utstillingsplass og dommerliste sendes styret for 
godkjenning ca 2 år i forveien. Rasespesialister skal prioriteres i valg av dommere. 

• Samarbeide med de andre klubbene i gruppe 10 der samarbeid om en Myndespesial er mer 
hensiktsmessig/enklere å gjennomføre enn en egen Whippetspesial. 

•  Ansvar for å ta imot påmeldinger og registrering i DogWeb Arra. Kontaktperson for 
påmeldinger skal (dersom det er mulig å unngå) ikke selv stille hund på utstillingen.  

• Ansvar for det praktiske rundt utstillingene. Skaffe ringpersonell, rosetter, premier, 
sponsorer, lotteri, bevertning, rigging og nedrigging av plassen, bemanning av sekretæriat og 
inngang. Komiteen skal også tilrettelegge for eventuell aspirant-/elevtjeneste.  

• Kontakte dommer og skaffe skriftlig bekreftelse på at oppdrag er avtalt, booke hotell, 
middag og transport for dommer. Kontaktperson for dommer gir denne utfyllende 
informasjon i forkant av utstillingen og skal (dersom det er mulig å unngå) ikke selv stille 
hund på utstillingen. Kontakt med dommer i forbindelse med utstillingen; henting/bringing, 
kontakt på utstillingsdagen samt middag etc. skal foretas av en person som ikke stiller hund 
på den aktuelle utstillingen – for eksempel utstillingsleder, skriver eller ringsekretær. 

• Alle avtaler, forespørsler, kommunikasjon o.l skal skje fra utstillingskomiteens e-post og 
lagres, slik at alt komiteen foretar seg er lett å dokumentere i etterkant. 

• Utstillingskomiteen skal lage et budsjett for hver utstilling. I etterkant av utstillingen skal 
komiteen levere et regnskap med inntekter og utgifter til styret, senest 2 uker etter 
arrangementet. 

• Utvalget skal føre referat fra møter, disse sendes til styret. 

• Som deltaker i utvalg så er man pålagt taushetsplikt, og man representerer klubben. Man 
skal opptre på en ryddig og respektfull måte. 
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MANDAT AVLSUTVALG 

• Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. 1 leder og 4-5 medlemmer. Leder for utvalget 
sørger for at det holdes tett kontakt med styret. 

• Utvikle og vedlikeholde RAS-dokumentet i henhold til NKK’s veileder for dette med årlig 
evaluering og revidering hvert 5.år. Rapport eller referat fra evalueringen skal gjøres 
tilgjengelig for klubbens medlemmer. 

• Utarbeide og gjennomføre nasjonale spørreundersøkelser rundt helse hvert 5.år, som 
grunnlag for revidering av RAS. 

• Samle informasjon om avl-, oppdrett- og helsespørsmål for Whippet i Norge, Norden og 
internasjonalt og gjøre dette tilgjengelig for medlemmene. 

• Virke samlende og fremme godt avlsarbeid blant norske oppdrettere ved å opplyse og dele 
kunnskap, f.eks. ved å arrangere oppdretterseminar.  

• Utvalget skal ikke gi råd på individuell basis, men gjøre kunnskap tilgjengelig for alle. 

• Føre regnskap for arrangement i egen regi og levere dette til styret. Skal det gjennomføres 
større arrangement/deltagelse på seminar ol. der utvalget trenger penger til dette, 
utarbeides et budsjett som leveres til styret for å få godkjent dette før gjennomføring. 

• Utvalget skal føre referat fra møter, disse sendes til styret. 

• Som deltaker i utvalg så er man pålagt taushetsplikt, og man representerer klubben. Man 
skal opptre på en ryddig og respektfull måte.  
 

MANDAT AKTIVITETSKONTAKTER 

• Klubben skal ha aktivitetskontakter i flest mulig deler av landet (distrikter). 
Aktivitetskontaktene utpekes/godkjennes av styret og styret velger en leder som får ansvar 
for kommunikasjon og informasjon mellom aktivitetskontaktene og kommunikasjon med 
styret. Aktivitetskontaktene anbefales å ha inspirasjons-/samarbeidsmøter hvert kvartal. 

• Fremme et aktivt hundehold og godt miljø for klubbens medlemmer. 

• Planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter for medlemmene lokalt. Ta kontakt med de 
andre utvalgene i klubben eller styret for bistand der dette er naturlig. Eksempler på lokale 
aktiviteter kan være fellesturer, temakvelder, openshow, treninger (LC, utstilling, spor, 
agility, lydighet mm.). 

• Bistå utvalgene i klubben for å kunne gjennomføre nasjonale arrangement i ulike deler av 
landet. 

• Alle aktiviteter i klubbens regi skal annonseres og gjøres tilgjengelig for alle medlemmer. Ved 
begrensning i antall deltakere skal dette opplyses ved annonsering. 

• Det skal føres regnskap for alle aktiviteter, også arrangement som går i 0. Dette skal leveres 
til styret senest 14 dager etter avholdt arrangement. Det kan søkes om økonomisk bistand 
fra klubben til enkelte arrangement, dette må avklares og godkjennes før arrangement 
iverksettes. 

• Alle aktiviteter skal gjennomføres på en trygg og ansvarlig måte med fokus på god 
dyrevelferd.  

• Aktivitetskontakter representerer klubben og skal opptre på en ryddig og respektfull måte. 
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MANDAT LURECOURSINGUTVALG 

• Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. 1 leder og inntil 8 medlemmer. Leder for 

utvalget sørger for at det holdes tett kontakt med styret og har oversikt over at oppgaver blir 

fordelt og gjennomført. Leder har stemmerett i saker på linje med øvrige medlemmer i 

utvalget. 

• Jobbe for å fremme rasens bruksgren og bidra til et godt miljø. 

• Samarbeide med de andre klubbene som representerer LC raser. 

• Utvalget skal føre referat fra møter, disse sendes til styret. 

• Det skal føres regnskap for alle aktiviteter, også arrangement som går i 0. Dette skal leveres 

til styret senest 14 dager etter avholdt arrangement. Det kan søkes om økonomisk bistand 

fra klubben til enkelte arrangement, dette må avklares og godkjennes før arrangement 

iverksettes. 

• Som deltaker i utvalg så er man pålagt taushetsplikt, og man representerer klubben. Man 

skal opptre på en ryddig og respektfull måte. 

• Utvikle et mer spesifikt mandat til GF 2022 i samarbeid med styret. 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget. 
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Sak 8-6: Årets vakker og smidig 

 

 

Det ble satt ned en komite etter generalforsamlingen 2020, som skulle se på ny utregning av «vakker 

og Smidig» for at denne skulle være bedre balansert mellom de to grenene som utgjør kriteriene for 

utmerkelsen.  

 

Forslag fra komiteen:  

Kriterier for «Vakker og smidig» gjeldende fra 2021:  

Utstilling: Minimumskrav er at hunden har oppnådd CK på utstilling. Hver CK gir 10 poeng, inntil 

maksimalt 60 poeng. Dette for at 60 poeng er maksimal poengsum for Lure Coursing er 60 poeng. 

Alle CK fra utstilling må være oppnådd i Norge.  

Lure Coursing: Minimum 15 poeng oppnådd på årslisten for Lure Coursing, jfr gjeldende 

utregningsmetode 

 

Styrets innstilling:  

Styret støtter forslaget  
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Valg av styre, valgkomite og revisor. 

 

STYRET 

 

Leder 2 år:  

                    Randi Juliussen (gjenvalg) 

                    forespurt av valgkomiteen.  
  

                    Tove-Merete Lilledal (ny) 

                    forespurt av valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Randi Juliussen. 

 

 

Nestleder 1år: 

                    Tove-Merete Lilledal (ny) 

                    forespurt av valgkomiteen. 
 

                    Randi Juliussen(stiller også som leder) 

                    forespurt av valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling:(Randi Juliussen) Tove-Merete Lilledal. 
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Styreverv: 3 kandidater á 2 år og 2 kandidater á 1 år. ( flest stemmer 2 år) 

 

                   Randi Juliussen( stiller også som leder og nestleder) 

 

                   Tove-Merete Lilledal ( stiller også som leder og nestleder) 
 

                   Berit Lena Grøtterud (gjenvalg) 

                   forespurt av valgkomiteen. 
   

                   Gry Runa Nielsen (gjenvalg) 

                   forespurt av valgkomiteen. 
 

                   Kenneth Roland (gjenvalg) 

                   forespurt av valgkomiteen. 
 

                   Ove Egil Bekkvang (ny) 

                   foreslått av Stein Ole Kjær. 
 

                   Carine Prestaasen (ny) 

                   foreslått av Stein Ole Kjær. 
 

                   May-Helen Erdal (ny) 

                   foreslått av Tove-Merete Lilledal. 

 

Valgkomiteens innstilling: ( Randi Juliussen, Tove-Merete Lilledal) Berit Lena Grøtterud, 
Gry Runa Nielsen, May-Helen Erdal, Carine Prestaasen og Ove Egil Bekkvang. 

 

 



 

Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2021  

 

  33 

 

 
 
 
 
 
 

Varamedlem: 1 kandidat á 2 år og 1 kandidat á 1 år. (Flest stemmer 2 år) 

                   Anniken R. Søndrol (ny) 

                   forespurt av valgkomiteen. 

                   Berit Lena Grøtterud (stiller også til styreverv) 

                   Gry Runa Nielsen (stiller også til styreverv) 

                   Kenneth Roland (stiller også til styreverv) 

                   Carine Prestaasen (stiller også til styreverv) 

                   Ove Egil Bekkvang (stiller også til styreverv) 

                   May-Helen Erdal (stiller også til styreverv) 

                    

Valgkomiteens innstilling: (Berit Lena Grøtterud, Gry Runa Nielsen, Carine Prestaasen, Ove 
Egil Bekkvang, May-Helen Erdal, som alle stiller til styreverv)  Anniken R. Søndrol og 
Kenneth Roland. 

 

 

VALGKOMITEEN 

Valgkomite 2 år: 

                   Hanne Berit Dahl-Andersen (ny) 

                   forespurt av valgkomiteen. 

Valgkomiteens innstilling: Hanne Berit Dahl-Andersen. 
 

Varamedlem 1 år: 

                   Tina Tømmerås Ingebrigtsen (ny) 

                    forespurt av valgkomiteen. 

 

 

Valgkomiteens innstilling: Tina Tømmerås Ingebrigtsen 
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REVISOR 

Revisor 2 år: 

                   Cecilie Hopland Jentoft ( gjenvalg) 

                   forespurt av valgkomiteen. 

Vara 2 år: 

                   Hanne Hjerpetjønn (ny) 

                   forespurt av valgkomiteen. 

 

 

Valgkomiteens innstilling: Revisor Cecilie Hopeland Jentoft og vara Hanne Hjerpetjønn. 
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Presentasjon av kandidatene:  
 

 
 

Randi Juliussen 

Kandidat til leder/ nestleder og styremedlem  
Jeg heter Randi Juliussen, er 41 år gammel, og bor i Meråker, ca 1 times kjøring fra Trondheim. 
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 Ulvehund. 
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. 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.  
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 alle rasene i  gruppe 10. Jeg har så smått startet å 
dømme offisielt, og har flere oppdrag å se fram mot i 2021. 
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. 
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!! 
Jeg har nå sittet som leder av klubben i 1 år, og har et sterkt ønske om å få lov å arbeide videre med  
alt vi har påbegynt, og også få inn nye ideer og nytt engasjement i et fulltallig styre videre. 
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Tove-Merete Lilledal 

Mitt navn er Tove-Merete Lilledal, f. 1967, oppvokst i Bærum, men bosatt i Trondheim siden 1985. 

Gift med en trønder, tre voksne barn og tre barnebarn. Til daglig jobber jeg i Vega Reiser AS som jeg 

etablerte i 2009, og hjemme har vi fire whippettisper. Som oppdretter er jeg registrert under 

prefikset Barolito. 

Siden oktober 2020 har jeg vært i redaksjonen for Whippetmagasinet, og vært med på å gi ut 

Julemagasinet og første Whippetmagasinet i 2021. Det har vært en artig jobb, og jeg gleder meg 

allerede til neste magasin i august/september 2021. 

For meg er whippetmiljøet blitt en sosial ekstra aktivitet og rekreasjon i en ellers hektisk hverdag. 

Mitt mål som tillitsvalgt er å jobbe for et samlet og inkluderende miljø i Norge. Klubben har mange 

oppgaver, og jeg ønsker å jobbe på vegne av og for medlemmene.  Jeg ønsker meg også aktiviteter 

og seminarer for medlemmene for å sikre rasens forvaltning inn i framtida. Viktige nøkkelverdier for 

meg er åpenhet, ærlighet og samspill. 

 

 

 

Berit Lena Grøtterud 

Jeg heter Berit Lena Grøtterud, er 52 år og utdannet pedagog. Bor på «landet» med min mann, 8 

Whippets, 2 katter og 7 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 for meg er at hund og eier har gode liv sammen, men jeg synes det er 

kjempegøy med de som er aktive innen hundesport. 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 og nå et år i styret i Whippetklubben. 
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Gry Runa Nielsen 

Oppdretter av whippet under kennelnavnet Rappfoten. Hatt whippet siden 2009. Driver mest med 

lure coursing, der jeg driver meget aktivt. Har lykkes godt med hundene og har endt opp med en del 

champions og gode plasseringer i inn- og utland. Har blant annet EM-vinner 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 aktivitetskomité.  

Har de siste 3 årene 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. 

Ønsker å fortsette å jobbe for et aktiv og inkluderende klubben med god raseforvaltning. 

 

 

 

 
Kenneth Roland  

33 år bor på Raufoss. Bor sammen med 4 Whippeter og en Belgisk Fårehund Malinois. 
Og er medeier på en annen Whippet. 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. 
Jeg sitter nå i styret her i NWK og ønsker å fortsette med det sammen med ett godt 
samarbeidende styre. Ønsker å jobbe videre for en god klubb, med mye aktivitet og stabilitet  
for våre medlemmer. Jeg sitter også i utstillingskomiteen der vi står på for å arrangere  
de beste utstillingene for våre fantastiske whippeter. 
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. 
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Ove Egil Bekkvang 

Jeg er 47 år, vokst opp i Trysil og bor nå i Skien i Vestfold og Telemark. Er gift med Heidi K Bekkvang 

og har to voksne barn. Jeg jobber i dag med kulde- og varmepumpeanlegg og har allsidig erfaring 

med kvalitetssikring og HMS arbeid i arbeidslivet.  Jeg har vokst opp med elghund og fikk min egen 

Drever da jeg var 14 år. Vi fikk vår første whippet for 10 år siden. Det var min kone som ønsket seg 

en hobby og det å drive med utstilling. Det gikk litt i vasken med den planen da hunden ble alt for 

stor for rasestandarden. Det tok 4 år før vi skaffet oss nr 2 som nå er champion. Det har økt fort i det 

siste og nå har vi 6 whippeter som vi trener og klargjør for utstilling og er i gang med kennelsøknad. 

Vi har deltat på lure-coursing med de to eldste med treninger og noen få løp.  

Jeg ble med i utstillingskomiteen i 2020. Vi har vært på mange utstillinger i inn og utland. Vi ønsket å 

kunne bidra med å arrangere utstillinger også og bli bedre kjent med arbeidet som ligger bak og 

kunne utvikle det videre. 

Jeg ønsker en samlende og sterk raseklubb som er tydelig innenfor avlsarbeidet, har langsiktige 

planer for alle klubbens aktiviteter og har god kommunikasjon med medlemmene. 

 
 
Carine Prestaasen 
Jeg er 39 år, utdannet sosionom og bor og jobber i Oslo kommune. Både fra studietiden og gjennom 
arbeidslivet har jeg utviklet ferdigheter og erfaringer jeg mener vil komme til nytte i 
organisasjonsarbeid. Jeg har organisasjonserfaring gjennom rideklubb og studentradio. 
Jeg ønsker å bli valgt inn i styret slik at jeg kan bidra til videreutvikling av klubben for å ta vare på 
rasen jeg har blitt så glad i. Jeg ble medlem da vi fikk vår første whippet i 2019, og vi fikk vår andre i 
2020. Jeg har hatt hund så å si hele livet, men læringskurven med whippet har vært bratt - og svært 
gledelig! Jeg er alltid på utkikk etter ny kunnskap og utvikling av ferdigheter, særlig med tanke på 
hund. Hverdagen har vært amputert siden første whippet kom i hus, først hundesykdommen og 
deretter covid, men vi ønsker etterhvert å delta i flere aktiviteter. 
Som ganske ferskt medlem i klubben har jeg gjort meg noen tanker om perspektiver og samarbeid, 
og ønsker å bidra med «friskt blod» inn i klubbdriften. Whippetens voksende popularitet kan man 
mene mye om, men klubben vil sannsynligvis vokse fremover, og jeg tenker i så måte at styret 
trenger et nytt medlem-perspektiv, i tillegg til de erfarne. Godt valg! 
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May-Helen Erdal  

Jeg er en aktiv dame født i -68. Har holdt på profesjonelt med hest i 30 år. Vært aktiv i klubb- og 

krets- arbeid i teatermiljøet. Jeg ble betatt av whippet da jeg fikk passe noen fininger for 6 år siden. 

Jeg fikk selv min første whippet for 3 år siden, og nå har jeg nettopp anskaffet nr 2. 

Jeg ønsker å bidra med å skape aktivitet i klubben jeg nå har blitt glad i. 

 

 

Anniken Ranheim Søndrol 

 

Jeg heter Anniken Ranheim Søndrol, er straks 43 år og bor i Trondheim. Jeg har i dag whippet og 

italiensk mynde. Min første whippet kom i hus i 2006 men livet har stort sett bestått av hund også 

før det. Jeg er utstilling og lure coursing interessert og har et lite oppdrett.  

Hvis jeg blir valgt inn i styret ønsker jeg å jobbe for at Norsk Whippetklubb skal være en klubb for 

alle, en klubb der de som har en familiehund føler seg like velkommen som de som er lidenskapelig 

opptatt av utstillinger og konkurranser i ulike former. Da er vi avhengig av et styre som fungerer godt 

sammen, som respekterer hverandre og som evner å jobbe sammen som et team mot et felles mål. 

Det vil jeg gjerne være med å bidra til. Jeg ønsker også å jobbe for whippetens helse og mentalitet og 

spre kunnskap om den vakre, fantastiske rasen vår.  

 

 

 

 


