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Årsberetning Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK)  for 2018 

 
 
 
1. Styrets sammensetning 
1.1. Styrets sammensetning i perioden 01.01. 2018 – 31.12. 2018 
 Leder    Nora Skotaam 

Nestleder   Anniken Holtnæs 
Styremedlem   Heidi Peat Araldsen 
Styremedlem   Roy Fjerdingby 
Styremedlem   Kristin Berger Mortensen 
Varamedlem   Bengt Holen 
Varamedlem   Hanne Engebretsen 

 
 
 
2.  Komitéer  
2.1. NMHK Avlsråd 

Sunnhetsutvalget er klubbens fagkomité i forbindelse med helserelaterte spørsmål for alle  
klubbens raser og kontaktledd mot NKK. Helsekoordinator/ansvarlig Heidi Peat Araldsen. 
Utvalget har jobbet med helse, vurderinger av avlsanbefalinger/krav opp mot NKKs   
helseavdeling, og annen kommunikasjon vedr spørsmål fra rasegruppene. 
Utvalget har stått til disposisjon mht å bidra rasegruppene i forbindelse med utviklingen av RAS-
kompendiene.  

 
 
2.2. Utstillingskomité 

Anniken Holtnæs Utstillingsleder 
Nora Skotaam  Medlem 
Kurt Espeland  Medlem 

 
    
2.3. Valgkomité 

Merete Larsen  Leder 
Anne Nystrøm  Medlem 
Anne Katrin Hansen Medlem 
Irene Galåen  Vara 

 
 
2.4. Aktivitetskomité 

 
For tiden inaktiv da det ikke har vært avholdt andre aktiviteter enn utstillinger fra HSs side. 

 
 
2.5. Materialforvalter 

Roy Fjerdingby er ansvarlig for lageret.  
NMHK har en stor lagercontainer til oppbevaring av klubbens effekter. NMHK disponerer også 
en stor kassebilhenger til å frakte utstillingsmateriell. Denne ble forøvrig solgt og ny har blitt 
kjøpt inn og direkte utgiftsført. Lagret holder til på Fjerdingby.  



 
 

3.  Avdelinger  
Klubben har til sammen 4 fungerende avdelinger. Disse er: Trøndelag, Rogaland, Nord.  og 
Østfold. Sistnevnte ønsker å øke aktiviteten i avdelingen. 
Det er ikke forsøkt etablert nye styrer i de inaktive avdelinger i perioden. Vi henviser for øvrig til 
ovennevnte avdelingers egne årsberetninger. For ytterligere info. om deres arbeid finnes dette 
på www.nmhk.net under avdelinger. 

 
 
4.  Raseutvalg 

NMHK ivaretar for tiden følgende raser; 
Griffonrasene; (Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon), Japanese Chin,  
King Charles Spaniel, Kleinspitz, Løwchen, Mexicansk Nakenhund, Mittelspitz, Pekingeser, 
Peruviansk Nakenhund, Prazský Krysarík, Papillon og Phalene, Russisk Toy, Russisk 
Tsvetnaya Bolonka, Tibetansk Spaniel og Volpino Italiano. 
De fleste rasene har opprettet egne hjemmesider og har egne Facebooksider og fungerer godt. 
 
 

5. Registrering av valper i 2018, NMHKs raser  

(Jfr. NKK Statistikk pr 15.02. 2019, NMHK innestår ikke for evt. feil i statistikken)    
         2018  2017 
 Griffonrasene 
  Griffon Belge           4     4 
  Griffon Bruxellois      13    13  
  Petit Brabancon      111  114 
 Japanese Chin            5    27 
 King Charles Spaniel           0      0 
 Kleinspitz       248  243 
 Løwchen           52    39 
 Meksikansk nakenhund      
  Liten              7      4 
  Mellom            13      1 
  Stor              6      0 

Mittelspitz       165  117 
Papillon        125  104 
Phalene           36    37 
Pekingeser             20      4 
Peruviansk hund          
 Liten           0       0 
 Mellom           0      0 
 Stor           0      0 

 Prazský Krysarík        30    21 
 Russisk Toy     
  Korthår          3      3 
  Langhår         32      32 
 Russist Tsvetnaya Bolonka       57      63 
 Tibetansk Spaniel            326    319 
 Volpino Italiano         26      31 



 
 
6.  Utstillinger avholdt i perioden 
6.1. Letohallen, Råholt, v/ Hovedstyre  3. mars  2018 
 Alle raser   

Samlet antall påmeldte voksne hunder; 678 – Valper; 201 
 
6.2. Letohallen, Råholt, v/ Oslo / Akershus  4. mars  2018 
 Alle raser   

Samlet antall påmeldte voksne hunder: 637 – Valper 195 
 
6.3. Maura, - v/ HS, 23. juni 2018 *) 
 Rasespesialer for klubbens raser, Stort cert for klubbens raser tildeles 
 Samlet antall påmeldte voksne hunder: 523 - Valper: 109 
 
6.4. Maura - v/ avd. Oslo / Akershus  24. juni 2016 

Samlet antall påmeldte voksne hunder: 340 - Valper: 81 
 

6.5. Letohallen, Råholt, v/ Hovedstyre  10. november  2018 
 Alle raser 
 Samlet antall på meldte voksne hunder; 664 – Valper 170 
 
6.6 Letohallen, Råholt, v/ Oslo / Akershus  11. november  2018 
 Alle raser 
 Samlet antall på meldte voksne og valper 834 

 
 
*) Det var flere raser som hadde «eget opplegg» under rasespesialen med showklasser, 
utlodning, kakebaking etc. De raser som utover det å ha showklasser får refundert litt av 
påmeldingsavgiften som de kan benytte som rasen selv vil. 
Hovesponsor for 2018 var  Dr. Clauder's og alle utstillingene er sponset med fórpremier. 

 
 
 
7. Medlemmer 
7.1. Æresmedlem 
 Klubben har 5 æresmedlemmer: 

Grete Arnesen  Østfold 
Svein Helgesen  Oslo 
Gerd Eva Varslot Trøndelag 
Brit og Reidar Varhaug Stavanger  
 

 
7. 2. Ordinære medlemmer 

Klubben har pr. 31.12. 2018 1.746 ordinære medlemmer. (Dette er ikke betalende medlemmer) 
Av dette skaller det normalt av ca. 350 medlemmer pr. år, og nesten tilsvarende nye 
medlemmer kommer til i året etter. 

8. Kommunikasjon / sosiale media 
8.1. Facebook 



All informasjon til rasene og avdelingene foregår gjennom vår Facebooks side, NMHK 
Raseutvalg. Siden er "lukket" og fungerer godt. 
Det er opprettet egne Facebookarrangement for våre utstillinger der all info. PM etc legges ut 
fortløpende. 
 
 

8.2. Mini Nytt 
Medlemsbladet ble utgitt 3 ganger i året, i farger. Redaktør er Kristin Berger Mortensen. 
 

 Nr. 1: 110 sider, inkl. omslag Nr. 2:  102 sider, inkl. omslag     Nr. 3: 104 sider, inkl. omslag 
   

Bladet har faste spalter fra klubbens avdelinger og raserepresentanter og annet relatert hunde- 
og organisasjonsstoff og mange, fine bilder. 
Bladet distribueres gratis til enkelte veterinærer og hundesalonger rundt om i landet samt til 
våre æresmedlemmer. 

 
 
8.3. NMHKs hjemmesider 

Norsk Miniatyrhund Klubbs hjemmesider har adresse www.nmhk.net  Siden er lett å finne frem 
i, oversiktelig og kan lett håndteres fra både nettbrett og mobil. 
På hjemmesidene linkes også alle raser til egne hjemmesider. Det har i perioden pågått arbeid 
med å tilpasse nye hjemmesider for rasene, og arbeidet med dette vil videreføres i 2019.  

 
 
8.4. NMHK på Facebook 

NMHK finnes på https://www.facebook.com/NorskMiniatyrhundklubb 
Siden har i det store og hele omfattet utstillinger i klubbens regi.  
Vi har pt 2.354 følgere, en markant økning fra 2017. 

 
  
9.  Møter / aktiviteter 
9.1.  Styremøter 

Det har vært i perioden ikke vært avholdt fysiske styremøter som følge av mye sykdom i styret. 
Vararepresentantene deltar på lik linje med ordinære medlemmer i styret. Styret har jevnlig 
kontakt over e-post der avgjørelser blir fattet. I tillegg kommer deltagelse på samtlige utstillinger 
der vi har kontakt, avgjør diverse innkjøp, og har andre møtearenaer og annet arbeid forbundet 
med klubben.  
Vi ser en stor endring i informasjonsflyten og muligheten til å ta raske avgjørelser slik at de 
fysiske møtene blir færre og færre ved at klubben forholder seg til e-poster, Facebook og 
Messenger. Styret arbeider da mye over nettet og telefon slik at behovet for de fysiske møtene 
reduseres. 

 
 
9.2.  Møter i NKK- Brachycephal Råd vedr. kortskalleproblematikk. 

Det har i perioden vært avholdt møter der fokuset har vært helse og hundens velferd, da 
spesielt med tanke på de rasene som har et kombinert kort snuteparti og rund skalle. Dette 
gjelder rasene Griffonrasene, Pekingeser, Japanese Chin og King Charles Spaniel. Dette er alle 
raser representert i BSI. Vi har vært representert med vår helsekoordinator Heidi Peat Araldsen. 
 



 
9.3. Samarbeidsmøte 

Som følge av sterkt arbeidspress i styret ble det besluttet at samarbeidsmøte, som tidligere år 
har vært avholdt på høsten, flyttes til januar. Av denne grunn er det ikke avholdt 
samarbeidsmøte i 2018. 
 
 

10.  Representasjon 
10.1 NMHK representerer gruppe 9 v/ Kristin Berger Mortensen i NKKs brukerforum for IT (BIT) . Det 

har ikke vært stor aktivitet mht møter i perioden. Som følge av store enringer inad i NKK. 
 
 
10.2. NMHK representeres ved to deltagere på NKKs RS høst 2017 
 
 
11.  NKK Autorisasjoner 

NMHK har ikke blitt informert om at det er uteksaminert nye dommere på noen av våre raser for 
2018 til tross for at vi vet at enkelte dommere har utøket rasene sine med noen av våre raser. 

 
 
12. Rasespesifikke avlsstrategier  (RAS) 

Raseklubbene har fått i oppgave av NKK å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som 
skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy 
for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. 
RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og 
langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale områder er rasens 
populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. 
Klubben v/ raserepresentantene er ansvarlige om å utarbeide RAS. Styret ansvarlig for en årlig 
evaluering og en revidering hvert 5. år. 
Målet med RAS er at det skal være et levende dokument som oppdrettere har nytte av og kan 
bruke aktivt i avlsarbeidet.  Raserepresentantene for den enkelte rase er ansvarlig for at RAS 
evalueres årlig. 
Vi mangler noen få raser før vi kan si oss ferdige med første innlevering. RAS skal evalueres 
jevnlig av rasene selv. 

 
 
13.  Økonomi  

Klubben ansees å ha en sunn økonomi og det legges til grunn fortsatt drift av klubben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kløfta  -  15.01. 2019  
Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK) 

Hovedstyre 
 
 
 
 
 
 

Nora Skotaam    Anniken Holtnæs    
        Leder        Nestleder    

 
 
 
 
 
 
 
 
  Roy Fjerdingby                 Heidi Peat Araldsen   Kristin Berger Mortensen 

        Styremedlem                       Styremedlem          Styremedlem  


