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Alle som har betalt kontingent til Norsk Whippetklubb for 2022 har møte- og 
stemmerett på årets generalforsamling. 
 

 

4. Årsberetning fra styret i Norsk Whippetklubb for 2021 

 

Styret har i 2021 bestått av:  

 

Leder: Randi Juliussen  

Nestleder: Tove Merete Lilledal   

Styremedlem: Berit Lena Grøtterud   

Styremedlem: Gry Runa Nielsen  

Styremedlem: Carine Prestaasen ( sekretær)  

Styremedlem: Ove Egil Bekkvang  

Styremedlem May Helen Erdal   

Varamedlem: Anniken R. Søndrol  

Varamedlem: Kenneth Roland  

 

Året 2021 har vært et roligere år for styret i Norsk Whippetklubb, enn foregående år. Vi har 

vært fulltallige hele veien, og styret hat hatt et meget godt samarbeidsklima.  

  

Generalforsamlingen ble avholdt 08. mai 2021. For første gang i klubbens historie ble 

generalforsamlingen avholdt digitalt. Digital generalforsamling var en udelt suksess for 

klubben vår. Det var ca 60 fremmøtte, som deltok i generalforsamlingen via plattformen 

Zoom. Det var i tillegg lagt ut muligheter for å forhåndsstemme på valgene, gjennom 

plattformen www.digitaleårsmøter.no  

Årsmøtet forløp på 2,5 timer, og nytt, fulltallig styre ble valgt inn.  

Pr 01.01.2022 har klubben 655 medlemmer, fordelt på 611 hovedmedlemmer og 44 

husstandsmedlemmer. 

Aktiviteter i 2021  

Det er i 2021 avholdt 13 styremøter, alle avholdt digitalt via Zoom. Styret har i tillegg hatt 

kontakt via mail, chat via messenger og i en privat gruppe på Facebook.  

 

 

 



Utstillinger:  

Den første utstillingen som var planlagt i Kristiansand 15. mai, måtte flyttes på grunn av 

Covid 19. Da restriksjonene ble lettet på i mai/ juni 2021 besluttet styret sammen med 

utstillingsutvalget, å søke om en dobbelutstilling i Kristiansand, siste helgen i juli 2021. 

Denne ble avholdt, dommere her var Espen Engh og Bjørg Foss, begge Norge. Lørdag ble alle 

valper bedømt av Hanne Berit Dahl – Andersen. 

Utstillingen hadde svært gode påmeldingstall og ble avholdt etter gjeldende 

smittevernregler.  

 

Klubben avholdte også sin spesial med Stort Cert i forbindelse med NKK sin utstilling på 

Lillehammer. Dommer her var Carina Ekwall,Sverige etter at Kirsten Landsverk måtte melde 

avbud på grunn av skade. Også her hadde vi strålende påmeldingstall.  

Andre aktiviteter i klubbregi har naturlig nok vært begrenset på grunn av Covid19, også i 

2021  

 

• På grunn av pandemien har det ikke vært avholdt fysiske medlems/utvalgsmøter i 
2021.   
 

• PÅ slutten av 2021 avholdte klubben sin første digitale presentasjon. Bjørg Foss holdt 
et foredrag om rasen og eksteriør for klubbens medlemmer. Ca 60 personer deltok 
her.  

 

NWK fortsetter samarbeide med Raseklubbenes fellesallianse (RFA), noe vi ser på som 
positivt i forhold til å bli hørt i viktige saker. RFA er sammensatt av en rekke raseklubber i 
den hensikt å stå sterkere og ha en tydeligere stemme ovenfor NKK.  

 

Norsk Whippetklubb var representert på RS i NKK i November  

Norsk Whippetklubb har gjennom året hatt flere møter med de andre klubbene som har LC 
som sin bruksgren ( Norsk Myndeklubb, Norsk Greyhoundklubb, Podencoklubben og Irsk 
Ulvehundklubb Norge) ang mandat og oppbygging av kG LC, samt samarbeidet med NKK.  
Vi har også hatt to møter med NKK v/ sportshundkomiteen, og et møte hvor direktør i NKK 
deltok. Samarbeidet med klubbene fortsetter også i 2022 med mål om en bedre oppbygging 
av organisasjonen rundt Lure Coursing.  

 

Aktiviteter i regi av arbeidsutvalg  

 

Utstillingsutvalget er nå godt bemannet, noe som også er nødvendig for å planlegge og 

gjennomføre de store spesialutstillingene våre. Fler medlemmer er alltid ønskelig. De vil 

skrive egen årsberetning under.  



Avlsutvalget har vært godt bemannet nå i år, og de har tatt tak i viktige saker for rasen, og 

samarbeidet med Whippetklubber, spesielt den Svenske, som de vil redegjøre nærmere for i 

egen del av årsberetningen.  

Medlemsbladet Whippetmagasinet: Det ble utgitt 3 nummer av medlemsbladet –

Vårnummer, høstnummer og Julenummer, alle i farger.  

Fra høstnummeret 2021 tok styret en beslutning om å dekke utgifter til den som har behov 

for plattform for å sette sammen bladet, og har kommet til enighet om en godtgjørelse for 

perioden ut 2022.  

Årsrapport fra redaksjonen følger  

Norsk Whippetklubb’s hjemmeside: Ove Egil Bekkvang har i 2021 tatt over driften av 

hjemmesiden, og jobber også med utarbeidelse av en ny hjemmeside, som har som mål å 

være enklere, og med lett tilgjengelig informasjon til alle medlemmene våre.  

Styret har også driftet klubbens Facebook side med oppdateringer. 

Klubbens instagramside har også dette året blitt håndtert av Emma Larsen, som også er 

klubbens kasserer.  

 

Årets mestvinnende utstillingswhippet 2021: På grunn av at NKK pr 06.03.2022 ikke har 

rettet opp i feil i utstillingsresultater for 2021 for Whippet, er det ikke mulig for klubben å 

publisere en årsliste for Årets utstillingswhippet 2021.   

Årets mestvinnende lurecoursing- Whippet 2021: Rappfoten’s Ninni Laga for Lerke – eier 

Marlen Melender og Roy Tore Trøan  

 

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 2021 har vi følgende utvalg og bemanning: 

 

Avlsutvalg: 

Leder: Ingunn Ohrem 

Medlem: Tove Merete Lilledal (fratrådt: ) 

Medlem: Gry Runa Nielsen 

Medlem: Tina Tømmerås Ingebrigtsen 

Medlem: Berit Lena Grøtterud 

Kontakt: post@whippetklubben.no 

mailto:post@whippetklubben.no


 

Utstillingsutvalg: 

Leder: Anita Eng 

Medlem: Trine Schippers 

Medlem: Ove Egil Bekkvang 

Medlem: Heidi Kristin Bekkvang 

Medlem: Magnus Husby 

Kontakt: utstilling@whippetklubben.no 

 

Redaksjon/webansvar: 

Redaktør: Randi Juliussen 

Web: Ove Egil Bekkvang  

Redaksjon: 

Leder: Tove Merete Lilledal 

Medlem: Eli Cecilie Blakset 

Medlem: Stein Ole Kjær  

Medlem: Guro Utgård Snøva 

Medlem: Carina Sveimo Stokland 

Instagram: 

Emma Larsen 

 

Aktivitetskontakter:  

Region Vestlandet: Nina Ryland Kallekleiv (Bergen) 

Region Nord-Vestlandet: Toril Dønheim (Ålesund) 

Region Midt-Norge: Tove Vordal Brattreit, May – Helen Erdal og Bitte Grøtte (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  

mailto:utstilling@whippetklubben.no


 

Årsberetninger fra klubbens utvalg/ aktivitetskontakter  

 

Årsberetning Avlsutvalget 2021 

Avlsutvalget har bestått av Berit Lena Grøtterud, Tina Tømmerås Ingebrigtsen, Gry Runa 

Nielsen, Ingunn Ohrem og Tove-Merete Lilledal. Sistnevnte forlot utvalget sommeren 2021. 

Det har vært avholdt 7 digitale møter samt skriftlig kommunikasjon via utvalgets fb side. 

Samarbeidet har vært meget godt og vi har ført referat fra samtlige møter som er delt med 

styret. Ingunn Ohrem ble utnevnt som leder av utvalget. 

Oppgaver gjennom året har vært: 

• Utforme ordlyden i mandatet for AU til generalforsamlingen 2021. Dette ble godkjent 

• Innhente informasjon rundt RAS 2022 i samarbeid med tidligere AU og NKK. NKK har 

opplyst at fristen for revidering utsettes. Gjennomgang av enkelte RAS dokument for 

andre raser for å sammenligne med vårt. Arbeidet utsettes til vi har gjennomført 

helseundersøkelse. 

• Opprette kontakt og kommunisere med avlsutvalget i Svenska Whippetklubben 

angående deres helseundersøkelse. NWK fikk tillatelse til å bruke denne. Argumentet 

er at vi da kan sammenligne resultatene for begge land. Vi deler mye felles 

avlsmateriale.  

• Helseundersøkelsen 2022. Etter nøye vurdering av Frode Lingås’ helseundersøkelse 

fra Veterinærhøyskolen opp mot den svenske, falt valget på å gå videre med den 

svenske. Denne oppleves som enklere, gir større muligheter for redigering av innhold 

og er gratis. Vi har brukt mye tid på gjennomgang, opprydning og utforming med 

ønske om å gjøre den så oversiktlig og god som mulig. Vi startet utprøvingen av 

digital plattform før jul.  

• Jobbet med ideer rundt oppgradering av innholdet på hjemmesiden, bl.a. en guide til 

valpekjøpere. 

• Opprette kontakt med foredragsholder til digitalt medlemsmøte/ webinar. Bjørg Foss 

takket ja til å bidra med gjennomgang av rasestandard med bilder og kommentarer. 

Dette ble gjennomført i desember med stor deltagelse og var meget vellykket. 

• AU har svart på kun en henvendelse. Spørsmålet gjaldt innavlsgrad i rasen vår. Vi har 

vedtatt at alle henvendelser utenfra går via styret og svar godkjennes. 

 

Stokke 09.03.2022 

Avlsutvalget NWK/ v. Ingunn Ohrem 

 
 
 

 



Årsberetning Utstillingsutvalget 

 
I 2021 arrangerte NWK to utstillinger. En dobbeltutstilling med stort cert begge dager, 31. 

juli og 1. august på Hamresanden i Kristiansand og en utstilling med stort cert på Vingrom, 

Lillehammer 21. august.  

På utstillingen i Kristiansand deltok 89 voksne og 13 valper på lørdag og 70 voksne og 4 

valper på søndag. Dommere var Espen Engh og Bjørg Foss, samt Hanne Berit Dahl-Andersen 

som dømte valper på lørdag. På Vingrom dømte svenske Carina Ekwall. Hanne Berit Dahl-

Andersen dømte valper, junior tisper og hanner. 104 voksne whippeter og 13 valper deltok 

på utstillingen. 

Utstillingskomiteen bestod i 2021 av Magnus Husby, Trine Schippers, Tone Orre, Heidi Kristin 

Bekkvang, Ove Egil Bekkvang, Kenneth Roland, Monica Olsby Rogne og Anita Eng. I løpet av 

2021 har Tone Orre, Kenneth Roland og Monica Olsby Rogne gått ut av komiteen. Komiteen 

består i dag av Magnus Husby, Trine Schippers, Heidi Kristin Bekkvang, Ove Egil Bekkvang og 

Anita Eng.  

Utstillingskomiteen, 24.01.2022 

 

Årsberetning Redaksjonen  

 

Redaksjonen har bestått av: 

Eli Cecilie Blakset 

Guro Utgård Snøva 

Carina Svemo Stokland 

Stein Ole Kjær 

Tove-Merete Lilledal 

 

I 2021 ble det produsert tre utgaver av Whippetmagasinet; et vårnummer, et høstnummer 

og et julenummer. Dette var i henhold til klubbens medieplan for 2020/2021. Redaksjonen 

har hatt fokus på et variert innhold med et ønske om at alle skal kunne finne noe av 

interesse i magasinet. Et annet fokus har vært å opparbeide en god struktur og plan knyttet 

til utgivelsene. Det har vært ukentlige nettmøter inn mot hver utgivelse, og dette har fungert 

veldig bra. 

Tilgang av stoff har så langt vært god, og vi har hatt flere «faste» bidragsytere også dette 

året. I tillegg har vi vært ute blant medlemmer og spurt om de ønsket å skrive. Vi har fått 

oversatt utenlandske artikler og mottatt bidrag fra «whippetvenner» rundt om i verden. 



Redaksjonen ønsker flere deltakere for å opprettholde og i vareta bredden av leserene - 

altså medlemmene i Norsk Whippetklubb. Om du har lyst, send en mail til 

redaksjonen@whippetklubben.no 

 

Tove Merete Lilledal  

for  

redaksjonen  

 

Aktivitetskontakter  

 

Det har ikke vært aktivitet i alle regioner i 2021, på grunn av restriksjonene i forhold til Covid 

19.  

Noen regioner har hatt litt aktivitet på tross av pandemien, og deres årsberetninger følger:  

 

Region Vestland  
 
I avdeling Vestland har det vært tilbudt utstillingstrening både ute og inne hele veien.  
Det er fint oppmøte men vi ønsker gjerne flere med. Alle raser er velkommen.  
På Askøy er treningen gratis. I Bergen koster treningen kr 50 som går til mynde klubben.  
Det har vært noen fellesturer både i sentrum og på mer landlige områder.  
Det er god stemning i miljøet.  
Vi ønsker svært gjerne arrangementer i området i regi av klubben sentralt. Feks Utstillinger, 
LC arrangement og Oppdretter seminar.  
 
 
Mvh  
Nina Kallekleiv  
 

De andre regionene har ikke hatt aktivitet i regi av klubben på grunn av Covid 19 og har 

således ikke årsberetninger.  
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5. Regnskap 2021 

 

Balanse  

 

 

 

 

 



 

Nøkkeltall  

 

 

 

Revisors årsberetning  

 



6. Styrets plan for 2022 

 

I 2022 vil vi i hovedsak fortsette på det arbeidet vi i løpet av 2021 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 2022: 

 

 

Utstillinger 

I 2022 skal vi arrangere to spesialutstillinger fordelt på to lokasjoner og helger. 

Først avholdes en spesialutstilling for Whippet i samarbeid med Norsk Myndeklubb avd 

Trøndelag samme helg som NKK Trondheim, 28-29. mai. Norsk Whippetklubb er arrangør av 

spesialutstilling for whippet, så kjøres de ulike BIS finalene sammen med de andre 

mynderasene i gruppe 10. Dommer for Whippet her er Kirsten Landsverk, Norge.  

1 – 3 juli avholder Norsk Whippetklubb en tredagers utstilling på Vestby hyttepark.  

Fredag er det inoffisiell utstilling med mangeårig oppdretter for kennel Siprex, Berit Lena 

Grøtterud som dommer.  

Lørdag og søndag er det offisielle utstillinger, lørdag med NKK Cert, og søndag med ordinært 

Cert. Dommere disse to dagene er Marcia Dillon og Fiona Mycroft, begge England.  Det er 

også en plan om å avholde en inoffisiell utstilling i forbindelse med en sprint/ inoff LC 

arrangement i løpet av 2022, men dato og sted er pt ikke fastsatt her.  

 

Andre aktiviteter 

Styret har et mål om at det i 2022 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. Aktivitetskontaktene og 

organisering her ble endret noe i 2021, men på grunn av Covid kom man ikke i gang med stor 

grad av aktivitet. Det planlegges videreføring av arbeidet som ble startet i 2021 med mål om 

økt aktivtet over hele landet.  

 

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 detsom naturlig og nødvendig at en 
raseklubb av vår størrelse er i stand til å gjennomføre arrangement i rasens bruksgren. 

Styret har også et ønske om å få startet opp LC aktivitet i flere regioner, og ønsker å bidra til 
at distriktene får mulighet til å komme litt i gang.  

 

Webinar/ opplæring/ forum  

Norsk Whippetklubb arrangerte første Webinar 8. desember 2021, med godt oppmøte og 
engasjerte deltakere.  
Vi planlegger flere slike webinarer i 2022, med ulike tema.  

 

Whippetmagasinet 

Whippetmagasinet har nå kommet ut i 4 utgaver i «ny drakt» med meget gode 
tilbakemeldinger. Vi vil fortsette arbeidet med å tilby våre medlemmer et bredt sammensatt, 
interessant og hyggelig blad om whippet.  

 

Økonomi 

Norsk Whippetklubb hadde i 2021 et driftsresultat på kr 116 299 kr. Samlede inntekter var kr 
285 141 kr og utgifter var kr 168 842 kr. Komplett regnskap og revisors beretning er vedlagt.   

Klubbens økonomi er å anse som sunn. I 2021 har NWK hatt en god økning av antall 
medlemmer og mange 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. Klubben har pr 09.03.2022 kr 292 000 kr på konto. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Budsjett  

 

 

 

 



 

 

8 - Saker til behandling  

8 – 1  Medlemskontigent 2023 

 

- Styret foreslår å øke kontigenten fra 2023. Kontigenten ble sist endret i 2021. Vi 

forventer en økning i klubbens aktivitetsnivå på flere områder, som beskrevet i styrets plan 

for 2022. Vi foreslår derfor en moderat økning av kontingenten som kompenserer for 

prisstigning og noe økning i aktivitetsnivå. 

 

Kontingent 2023 
 
NKK medlemstype  

Forslag  
2023 

 2022 

Hovedmedlem  275 250 

Husstandsmedlem  140 125 

Klubbmedlem vervet av oppdretter  140 125 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. NORSK WHIPPETKLUBB VALG 2022 
 
SITTENDE STYRE 
 
Leder 
Randi Juliussen.                    (på valg 2023) 
 
Nestleder 
Tove-Merete Lilledal            På valg 2 år          NEI tar ikke gjenvalg 
 
 
Styremedlemmer 



Berit-Lena Grøtterud.          (på valg 2023) 
Gry Runa Nielsen.                 (på valg 2023) 
Ove Egil Bekkvang.               (på valg2023 )….  på valg som nestleder 
Carine Prestaasen.                På valg 2 år.         NEI tar ikke gjenvalg 
May Helen Erdal.                   På valg 2 år.         JA tar gjenvalg 
 
 
Varamedlemmer 
Anniken Ranheim Søndrol.    (på valg 2023) 
Kenneth Roland.                     På valg 2 år.          JA tar gjenvalg 
 
 
Valgkom. 
Siv Wæhle.                               På valg 2 år.         Ja tar gjenvalg 
Tove Vordal Brattreit.            På valg 2 år.         Ja tar gjenvalg 
Hanne Berit Dahl-Andersen. (på valg 2023) 
 
Vara valgkomite  
 
Tina T Ingebrigtsen.                På valg 1år.          Ja tar gjenvalg  
 
Revisor og vararevisor            (på valg 2023) 
 
FORSLAG: 
 
Nestleder: Ove Egil Bekkvang 
 
Styre: Magnus Husby 
 
          Johannes Fjeldberg 
 
Styre/Vara: Tone Britt Myreng 

 
 
      
Styre                                                                             Foreslått av:       
        
Nestleder: Ove Egil Bekkvang ny, 2år 
(Styremedlem i nåværende styre)                         Valgkomiteen  
 
Styremedlem 
Magnus Husby  ny, 2år                                            Valgkomiteen  
 
May-Helen Erdal gjenvalg, 2år                               Valgkomiteen  
 
Johannes Fjeldberg ny, 2år.                                    Valgkomiteen  
 



Varamedlem  
Kenneth Roland gjenvalg, 2år 
 
Tone Britt Myreng ny, 2år                                    Tone Britt Myreng 
 
                                      ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ 
 
Valgkomiteens innstilling til nestleder: Ove Egil Bekkvang 
 
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer: Magnus Husby,  
May-Helen Erdal og Johannes Fjeldberg  
 
Valgkomiteens innstilling til varamedlem: Tone Britt Myreng   
                                      
Valgkomiteen  
 
Leder: Siv Wæhle  gjenvalg, 2år 
 
VK medlem: Tove Vordal Brattreit gjenvalg, 2år 
 
VK Vara: Tina Tømmerås Ingebrigtsen gjenvalg, 1år 
 
 
 
Godt valg!!  

 
 
 
 
 
 

Presentasjon av kandidatene 

 
Johannes Fjeldberg – kandidat til styreverv  

 
Har tackat ja som kandidat till styreverv då detta høres veldig interessant ut och skulle skriva 
lite kort om mig själv.. 
 
Jag heter Johannes Fjeldberg och är 39år i år och bor i Våler, kommer från Växjö i Sverige och 
hittade kärleken i Norge som gjorde att jag flyttade till Moss 2014. Har en dotter på 16 och 
styvson på 22 och två Whippet tisper som gemensamma barn på 8 og 3. Håller sig aktiv med 
mycket turer i skog och mark och en del utstillinger framförallt i Norge men även i Sverige 
och Danmark. Startat Kennel Fjeldstep med min Kone och har spännande planer i vente. 
 



Magnus Husby  - kandidat til styreverv 
 
Jeg er 41 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:  
- Utstillingskomiteen Norsk Whippetklubb 2020 - 
- Trøndelag Hundefestival, Styremedlem 2011 – 
- Norsk Myndeklubb Avd Trøndelag, Leder 2020 – 
- Norsk Myndeklubb avd Trøndelag, Nestleder 2009 – 2020 
- NKK region Trøndelag, Nestleder 2021 – 
- 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 ønsker å jobbe for at klubben skal samle alle Whippet eiere i Norge. Vi må bli ferdig med 
fortiden og jobbe med fremtiden til den flotte rasen Whippet som vi alle er så glad i 
 

Tone Britt Myreng – kandidat til varamedlem i styret. 

Mitt namn er Tone Britt Myreng og jeg bor på Leikanger i Sogn. Jeg er 50 år, er mor til 3 

sønner og matmor til 2 whippets og en kampfisk. Jeg er skilt og i et nytt forhold. Til daglig 

jobber jeg med regnskap i Vestland fylkeskommune. I vår egen familie hadde vi en golden 

retriever da jeg var liten, men jeg hadde også boxer og border collie i slekta. Hund har vært 

en stor interesse hele livet mitt, og i 2005 kunne jeg endelig kjøpe min egen hund, en sobel 

shetland sheepdog. Han var helt fantastisk, og som familiehund var han med på absolutt alt. 

Lydig fra morgen til kveld og gikk stort sett alltid løs. I 2018 begynte vi å tenke på en ny 

hund, da den gamle ofte takka nei til tur og hadde det best hjemme. I dag har vi to fine 

whippetjenter fra kennel Diva-Or-Tels hos oss. Den eldste er Lea, født i 2018, og den yngste 

er Mia, født i 2020. Vi har prøvd oss på litt agility, vi har vært på smellerkurs og vi har vært 

på noen utstillinger - men aller best likte nok jentene rettbaneløp på Skredderhaugen. Til 

daglig er vi 4 personer som samarbeider om hundene. Vi er glad i å gå på tur, og bor veldig 

fint til i så måte. Det er bare å gå ut døra, så er det et eldorado av turmuligheter rundt oss. Vi 

har også vært på overnattingstur i fjellet, noe hundene takla veldig bra. Et must for oss er 

landsskytterstevnet hvert år, siden matfar er aktiv skytter. Det innebærer mye bilkjøring, å 

bo i campingvogn og møte mange andre hunder. Ingen av våre finnes skuddredde og er med 

på alt vi foretar oss. Det er noe av det som er så fasinerende med whippeten. Den er så 

allsidig, alltid positiv og i godt humør, tar utfordringer på strak labb og er langt fra de 

«pyntehundene» som folk tror. At whippeten i tillegg er en frisk rase og lite krevende når det 

kommer til stell, gjør at jeg liker den svært godt. Vi har vært medlem i whippetklubben siden 

2018, og da styret la ut melding om at de trengte hjelp nå i februar, tenkte eg at det kanskje 

var min tur til å bidra litt. Jeg er derfor klar for å ta i et tak dersom det trengs. 

 

 



 

Lover for Norsk Whippetklubb stiftet 13.6.2015 

 

Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest ved Ordinær 

Generalforsamling 07.03.2020 

Lovene er oversendt Norsk Kennel Klubb, og godkjent av NKK 04.11.2020 

 

NWK er godkjent som medlemsklubb i NKK, med ansvar for raseforvaltning for Whippet, 

med virkning fra 1.1.2017. 

Kap 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Norsk Whippetklubb, og forkortes til NWK. Klubben er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk 

Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og 

bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben 

plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å 

handle motstridende mot disse. 

Klubben omfatter rasen Whippet. 

Klubben har verneting i Oslo. 

 

§1-2 Formål 

Norsk Whippetklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, 

samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utviklingen av 

whippet som rase. Norsk Whippetklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 

rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 

§1-3 Definisjoner 

Klubbens organer: 

• Generalforsamling 

• Ekstraordinær 

generalforsamling 

• Styret 



• Valgkomite 

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Norsk Whippetklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker 

som beskrevet i klubbens lover. 

NWK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 

lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover 

i samsvar med lovmalen. 

Kap 2 Krav til Medlemskap. 

§2-1 Medlemskap 

Klubben har følgende typer 

medlemskap: 

Klubbmedlem 

Hustandsmedlem 

Et husstandsmedlemskap er avhengig av et hovedmedlem med samme bostedsadresse. 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben 

og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i 

klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende 

disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Whippetklubb og NKKs virksomhet samt å følge 

klubbens og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i 

gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller 

klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører 

ved: 

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig 

(brev eller epost) til klubben 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende 

kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7. 



§2-3 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 

grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 

Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner 

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

Kap 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 

Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30.06. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 

ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 

flertall). 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 

stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den 

kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil 

en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle 

innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på 

kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

 

§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 er valgbare til verv i klubben. 

Det kan stemmes ved personlig fremmøte, forhåndsstemmer og ved fullmakt. 

Medlemmer kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmakt. Fremmøtt 

medlem kan 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. 

 

§3-3 Innkalling 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. 

Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens 

nettsider. 

Med innkallelsen skal følge: 

- Saksliste 

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

- Budsjett for neste år 

- Forslag til kandidater til valgene. 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før 

Møtedato 

 

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver. 

Generalforsamlingens oppgaver er å: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og 

fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å 

undertegne protokollen fra møtet. 

c) Behandle årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors 

beretning. 

e)Opprettelse og nedleggelse av 

avdelinger. 



f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 

Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede 

forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av 

generalforsamlingen. 

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

i) Velge: 

o Leder for 2 år 

o Nestleder for 2 år 

o 5 styremedlemmer for 

2 år o 2 varamedlemmer 

for 2 år 

o Revisor med vararevisor for 2 år. 

o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 

vararepresentanter for 1 år 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 

Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 

tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, unntatt dersom det ikke foreligger kandidater 

eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater. 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen frister 

fastsatt i §3-1. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem 

for årsmøtet til valg. 

§3-5 Ekstraordinært generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 

10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 

saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag 

til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke 

tillatt. 



Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av 

forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært 

årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Kap 4 Styret m.v. 

 

§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 

ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. 

Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 

tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 

eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

 

§4-3 Styrets oppgaver er å 

∙ lede klubben mellom 

årsmøtene ∙ avholde 

generalforsamling 

∙ drive klubben i samsvar med klubbens formål 

∙ gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen 

∙ oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer 

for særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør. 

∙ søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen ∙ velge/oppnevne 

sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

∙ Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 


