
Referat fra møte i Hovedstyre Tromsø Hundeklubb 6.1.22 kl.1900-2000. 

Til stede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Stine-Sol Solvang, Tone Ridderseth, Siri Knudsen og Ingeborg 
Solberg. 

Meldt forfall:  Gøril Johansen, Ellen Bakken og Trond E. Larsen 

Sak 1/22 Orientering om økonomien v/Tone.   

Status: Kasserer Tone orienterte om økonomien som er solid og stabil.  Alle må huske å sende 
kvitteringer og andre bilag til Tone. 

Sak 2/22 Forberedelse til Årsmøte THK 

• Årsmøtet vil være tema i neste hovedstyremøte 1. februar.  
• Kasserer Tone ferdigstiller regnskap 2021 innen neste møte. 
• Sekretær skriver årsberetning innen neste møte. (Aase oversender ny mal, ferske 

medlemstall samt endelig versjon av forrige årsberetning)  
• Innstilling fra HS til evt. endring av kontingent: Ingen endring. 

Sak 3/22 Utstillingskomite NKK TF august. 

Det er viktig ha sikre tilfredsstillende bemanning på denne utstillingen, da det er første gang NKK TF 
skal ha en tredagersutstilling.  Dette må inkludere deler av hovedstyret. Flg. kan delta i 
utstillingskomiteen til NKK TF: Knut Heimen, Aase Jakobsen, Ellen Bakken, Tone T. Ridderseth, Siri 
Knudsen, Stine-Sol Solvang. 

Sak 4/22 Utstillingskomite THK /NDK juni  

Vedtak:  HS er utstillingskomite.  

SAK 5/22 Orientering fra Representantsskapsmøte  NKK v/Aase 

Aase informerte om saker av betydning for THK, bl.a. kontingent,  

Sak 6/22 Utstillinger Samtidig m/NKK (orientering om nytt vedtak i NKK HS) 

THK og NKK TF har siden 2017 kjempet for å få omgjort vedtak som ga jakthundklubber med 
raseansvar tillatelse til å holde utstillinger på samme datoer som NKK.  Selv om vedtaket kun gjaldt 
raseklubber med raseansvar, så utartet dette og plutselig var det lokale hundeklubber som holdt 
utstilling samtidig med NKK.  Dette ga færre deltakere på NKKs utstillinger, samt at det rammet NKK 
TF i svært stor grad.  NKks Særkomite for utstilling har hele tiden støttet våre henvendelser i saken.  
Først når nytt styre i NKK kom på banen i april 2021 ble dette tatt opp på nytt.  

Vedtaket i NKK HS ble som følger (Sak 60/21): 
Utstillinger samtidig med NKK utstillinger, jf. bl.a. HS vedtak 13/2020 og 23/2020  
Hovedstyret vedtok at raseklubber kan avholde utstilling for egen/egne raser (rasespesial) samme 
helg som NKK utstillinger, gitt at utstillingen holdes motsatt dag av når rasen bedømmes på NKK 
utstillingen og lokaliseres innenfor en radius på 75 km fra der NKK utstillingen arrangeres. 
Raseklubbene kan ikke delegere disse utstillingene til andre eller tillate sine raser å delta på annen 
raseklubb sin utstilling som sammenfaller med NKK-utstillinger, med mindre de faller inn under 
første avsnitt i dette vedtaket.  
Hovedstyrets vedtak i sak 13/2020 og 23/2020 oppheves. Hovedstyret gir NSU fullmakt til å regulere 
forholdene rundt tredagersutstillinger.  



Bakgrunn: NKKs særkomite for utstilling (NSU) har fått flere henvendelser knyttet til utstillinger 
samtidig med NKKs utstillinger. Særkomiteen hadde temaet til behandling sist i NSU sak 7/21 og 
16/21. NSU ønsker at HS treffer nytt vedtak i saken.   

Sak 7/22 Forberedelse til påfølgende møte med Tromsdalen Rideklubb vedr. deling og utbedring av 
området. 
TR har mottatt referatet fra forrige møte og har svart pr. e-post at det gjenspeilet dere oppfatning av 
møtet også.  

Møtet avsluttet kl. 20.00. 

 

 Referent Ingeborg Solberg 


