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DAGSORDEN
Årsmøte for klubbens medlemmer

FOTO Aude Ferré

01. Godkjenning av innkallingen
02. Valg av ordstyrer.
03. Valg av referent
04. Godkjenning av dagsorden
05. Valg av tellekorps (2 stk) og to medlemmer til å undertegne protokollen
06. Årsberetninger
07. Regnskap og budsjett
08. Innkomne forslag
09. Valg
10. Avslutning
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SAK 1: AVLSKRAV PÅ RASEN YAKUTIAN LAIKA
Forslagsstiller Styret  

Rasen yakutian laika skal ha kjent HD-status på begge 
 foreldredyrene for å få registrert kull hos NKK. 

Bakgrunn
Yakutian laika er en relativt ny rase i Norge og har i dag 
ingen avlskrav. Norsk Polarhundklubb fikk raseansvaret for 
 yakutian laika høsten 2020. Vi ønsker i utgangspunktet at 
rasen skal ha de samme avlskravene på HD-resultater som 
våre øvrige raser, men vi må ha tid til å skaffe oss oversikt 
over antall indivier og genpool før vi foreslår konkrete 
helsekrav. 

Derfor ønsker vi, som en start, å innføre at begge foreldredyr 
må ha kjent HD-status for at kullet skal kunne registreres 
hos NKK. Yakutian Laika er en polar brukshundrase og det 
er derfor viktig at hundene er HD-røngtet.

Styret anbefaler å stemme for forslaget.

SAK 2: PRISSETTING AV RASER
Forslagsstillere   Katinka Mossin (Tinka’s), Kristin  Bjørndal 

og Odd Lund (Tasermiut), Johs Lofthus 
(Søkkjelia), Ingrid Anne Urdalen 
( Nipnatten), Kristian Niklas Themte, 
Tove-Kristin Ludvigsen (Kimassok) 

Dagens veiledende valpepriser fjernes i fra klubbens 
 nettsider. Stigmatiserende utsagn om oppdrettere som 
tar mer eller mindre enn andre oppdrettere fjernes.

Begrunnelse:
Prisen på grønlandshund har blitt holdt urimelig lav over en 
årrekke imot mange (flertallet?) av oppdretterne på rasens 
mening. Gjentatte forsøk på å få hevet den lave prisen er 
blitt bryskt avvist av klubbens avlsråd for rasen.  Oppdrettere 
som har prøvd å heve prisen opp i retning av hva andre 
polare hunder blir solgt for blir hengt ut på klubbens side. 
Vi ser ingen grunn til at klubbens raser skal verdsettes 
 forskjellig. Vi mener derimot at alle klubbens raser skal 
behandles og verdsettes likt.

Styrets vurdering:
Forslaget handler om formuleringer og informasjon på 
 klubbens hjemmesider. Dersom årsmøtet skal behandle 
 tekstforslag og oppdateringer på hjemmesiden, kan det 
sette en presedens der administrasjonen blir lammet 
fra å informere og spre kunnskap mellom hvert årsmøte. 
Forslag til endringer på klubbens nettsider kan enkelt 
gjøres ved å kontakte webmaster, avlsråd eller styret. Vi 

får ofte forslag til endringer og formuleringer som vi alltid 
 imøteser med positiv holdning.

Styret anbefaler derfor å stemme mot forslaget. 

SAK 3: FELLES VEILEDENDE PRIS
Forslagsstillere  Katinka Mossin (Tinka’s), Kristin  Bjørndal 

og Odd Lund (Tasermiut), Johs Lofthus 
(Søkkjelia), Ingrid Anne Urdalen 
( Nipnatten), Kristian Niklas Themte, 
Tove-Kristin Ludvigsen (Kimassok) 

Klubben publiserer en felles veiledende pris for alle 
 klubbens raser. Denne prisen skal speile normal markeds-
pris for våre og tilsvarende raser i øyeblikket den blir satt. 
Den skal verken være pris-pressende eller tilbakeholden 
i fra normalen i markedet. Denne prisen skal vurderes og 
 eventuelt justeres minimum en gang i året og skal legges 
på et fornuftig nivå innenfor normalvariasjonen.

Begrunnelse
Det er fint for både ferske oppdrettere og valpekjøpere å få 
en ide om hva som er normalprisen. Det er heller ingenting i 
veien for at klubben ved siden av utarbeider en liste om hva 
en normalt kan forvente å få med på kjøpet som for eksempel 
helseattest, registreringspapirer, pass eller HD-depositum, 
etc. Eller at klubben formidler hvilke helsekrav som må eller 
forventes å ligge til grunn hos foreldre til valper som selges 
til veiledende pris.

Styrets vurdering:
Forslaget ønsker å ha en felles valpepris uavhengig av 
rase. Våre raser har ulike helsekrav, noe som gjør en felles 
prissetting urettferdig etter vår mening. Samojedhund 
har krav til øyelysing og gonioskopi i tillegg til HD-røngten, 
 grønlandshund har krav om HD-røntgen og yakutian laika 
har i dag ingen helsekrav. Våre raser er polare bruks-
hunder og vi mener valpekjøpers økonomi ikke skal være 
en avgjørende faktor ved kjøp av en brukshund. Styret og 
avlsrådene har satt i gang en omfattende undersøkelse 
om valpepriser blant oppdrettere av våre raser for å kunne 
 justere anbefalt valpepris ut fra svarene som gis. Arbeidet 
med dette er altså allerede i gang. 

Styret anbefaler derfor å stemme mot forslaget. 

SAK 4: FJERNE KLUBBENS LOV 3-4 PKT. 8 
UNDERPKT. 3
Forslagsstiller Marius Foldøy

Avdelingsleder for avdelinger velges samtidig inn som 
ordinært medlem for 2 år i klubbens styre.

Begrunnelse
Dette går ut over klubbens demokratiske valg av styre-
medlemmer ettersom medlemmer av kun hovedklubben ikke 
kan velge medlemmer av hoved klubbens styre.

Styrets vurdering:
Paragrafen om at leder for avdelingen/er skal ha 
 automatisk plass i hovedstyret er en særparagraf i Norsk 
 Polarhundklubb. Den ble vedtatt på bakgrunn av å sikre god 
kommunikasjon mellom styrene. I praksis betyr paragrafen 
at medlemmer i avdeling Midt-Norge alene bestemmer en 
styreplass i hoved styret. Resten av klubbmedlemmene kan 
ikke stemme ved valg av leder/styret i avdeling Midt-Norge. 
Vi anser at det er en fordel at styremedlemmer til hoved-
styret velges av hele klubben for å sikre gode demokratiske 
valg.  Kommunikasjon mellom styrene opprettholdes 
 gjennom felles aktiviteter, jevlig dialog og felles utveksling 
av referater. Vi anser det derfor ikke nødvendig med auto-
matisk styreplass. 

Styret anbefaler derfor å stemme for forslaget.

SAK 5: ENDRING AV LOVMAL
Kapittel 7 – Paragrafer for Norsk Polarhundklubbs 
avdelinger

§7-1. Årsmøtet kan, dersom minimum 20 medlemmer ønsker 
det, opprette avdelinger. 
 
Avdelingene forplikter å følge Norsk Polarhundklubbs lover, 
og bestemmelser og er ansvarlige ovenfor hovedstyret 
og skal i samarbeid med hovedstyret aktivt arbeide for 
 klubbens formål etter § 1-2.

§7-2. Ved opprettelse av en avdeling ledes den frem til 
ordinært årsmøte av ett interimsstyre oppnevnt av hoved-
styret.  Kandidater til avdelingsstyre meldes inn til klubbens 
valgkomité innen  gjeldende frister. 

§7-3. Deretter velger avdelingen på sitt årsmøtet styre 
bestående av minimum leder og tre  styremedlemmer, 
 eventuelt konkret valg på sekretær, kasserer og 
styremedlem. Samtlige medlemmer velges for to år. 

§7-4. Avdelingens årsmøte skal avholdes årlig før 1. juni, og 
skal varsles til avdelingens medlemmer minimum åtte uker 
før. 

Innkalling og avvikling av årsmøtet følger lovene vedrørende 
 generalforsamling spesifisert i § 3-3.

Avdelingens årsberetning og regnskap skal godkjennes på 
avdelingens årsmøte, som skal ha samme dagsorden som 
 spesifisert i § 3-3.

§7-5. Hovedstyret kan bevilge tilskudd til avdelingens drift 
etter forelagt årsbudsjett.

§7-6. Avdelingen kan ikke utover egne midler forplikte 
 klubben økonomisk. Likeledes kan ikke hovedstyre ut over 
egne midler belaste avdelingen økonomisk. Avdelingene 
beholder Grasrotandel, samt inntekter fra arrangementer 
avholdt i avdelingens geografiske nedslagsfelt. 

Begrunnelse
Norsk Polarhundklubbs lovmal er pålagt fra NKK. Den har til 
nå manglet paragrafene om avdelinger og deres organisering 
og reglement. Det er nå foreslått tatt inn for å gjøre lovmalen 
korrekt. Avdeling Midt-Norge har hatt egne vedtekter som 
ble vedtatt i 2007 og er ikke revidert siden. Disse vedtektene 
var skrevet i samsvar med tidligere lover for klubben og er 
ikke lenger gyldige etter dagens mal. Med disse paragraf-
endringene vil lovmalen vår være korrekt i henhold til NKKs 
lover for medlemsklubber. Paragrafene er skrevet etter 
anbefaling fra NKKs juridiske avdeling.

Styret anbefaler å stemme for forslaget.

INNKOMNE SAKER
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2020
Valgkomiteen har bestått av:
Leder  Morten Malmo
Medlem Rita Winther Kramvig

Valgkomiteens innstillingen er følgende:

Varamedlem Wiebke Höfers
Varamedlem  Martine Elise Berg

Valgkomité Morten Malmo
Valgkomité Kjersti Eivindsdatter Fauske
Varamedlem Rita Winther Kramvig

KORT OM REGLEMENTET
Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
a)  alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten 

for det år årsmøtet avholdes.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, 
dvs. betalt kontingent.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan 
kun stemmes ved personlig fremmøte, fullmakt eller ved 
forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved 
valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en 
uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan 
forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen 
skal være hemmelig. Valgt avdelingsrepresentant kan møte 
med to personlige fullmakter, enkeltmedlemmer kan stille 
med 1 (en) personlig fullmakt. Møte- og stemmerett har alle 
medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år 
årsmøtet avholdes.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende 
kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

Dessverre ble det ikke mulig for oss og samles fysisk i år 
heller.  Derfor blir årets årsmøte gjennomført på Teams. For at 
vi skal kunne sjekke medlemslister i forkant og sørge for at 
alt foregår korrekt, må alle  medlemmer som ønsker å delta 
på årsmøtet lørdag 1. mai kl.: 12.00 melde seg på skriftlig til 
leder@polarhund.no. Påmeldingen må sendes fra, eller inne-
holde informasjon om, epostadressen som dere er registrert 
med hos NKK.no

Påmelding til årsmøtet gjøres innen fredag 23. april 2021
Senest tre dager før årsmøtet vil alle få tilsendt en link 
til Teamsmøtet. Vi stemmer på vanlig måte med hånds-
opprekning og det vil være to deltakere som har ansvaret 
for å telle. I tillegg vil man kunne melde seg på talelisten ved 
å skrive fullt navn på chatfunksjonen i Teams. Vi oppfordrer 
alle til å gjøre seg kjent med Teams i forkant av årsmøtet, 
men vil gå gjennom de viktigste tingene ved starten av møtet. 
Denne fremgangsmåten er anbefalt av NKK for gjennom-
føring av digitale årsmøter. 

Vi ønsker alle hjertlig velkommen og håper vi kan treffes 
under «normale» omstendigheter snart. 

Norsk Polarhundklubbs lovverk finner du på klubbens 
 hjemmesider, www.polarhund.no

VALG 2021

FOTO Trine Lysholm Hagan
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ÅRSBERETNING 2020
STYRET

Styret har hatt 5 styremøter i 2020 siden det ble valgt 1/8. 
Det har vært svært mye å ta tak i og styret har jobbet bra 
sammen med de ulike sakene. Vi har hatt et svært godt 
samarbeid med avlsrådene og lederne av de ulike komiteene 
i perioden. 

Perioden startet med en rekke avlysinger av  arrangementer, 
men vi fikk gjennomført en høstsamling på Hornsjø på 
kort varsel, samt utstilling i avdeling Midt-Norge. Stor 
stas.  Planlagte utstillinger i Rogaland og på Kongsberg ble 
avlyst, det samme ble lokalarrangementer og kløvtester og 
trekkhund prøver. Nasjonale retningslinjer om å ikke samle 
folk fra ulike kommuner gjorde det umulig å  gjennomføre 
aktiviteter på en trygg måte iht smittevernsregler og 
 anbefalinger. Vi har valgt å følge anbefalingene til FHI og 
følger linjen til NKK. Klubben har egen smittevernsansvarlig, 
Beate Larsen, som holder oss og medlemmene oppdatert på 
nasjonale, regionale og lokale regler til en hver tid. 

HJEMMESIDE
Arbeidet med ny hjemmeside har vært gjort i samarbeid 
med designer og programmerer Krister Hunnes. Vi har 
nå fått en ny og funksjonell side som er svært lett å opp-
datere og holde relevant. Den kommer til å utvikles videre 
i 2021. Web mastere er Trine Lysholm Hagan og Tone-Lise 
Vilje.  Hjemmesiden vil bli brukt som hovedkanal for all 
 kommunikasjon med medlemmer og raseentusiaster 
 fremover. 

KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSSPREDNING
Vi har gjennomført fire workshoper med bredt sammensatt 
gruppe deltakere som har hatt hovedtema kommunika-
sjon og informasjonsdeling. Klubben ser et tydelig behov 
for informasjon om avl, oppdrett, etikk, raseforvaltning, 
bruk av polare brukshunder, etisk hundehold, regleverk 
etc.  Workshopene har kommet frem til en rekke tiltak 
som iverksettes fortløpende for å bedre informasjons-
flyten. Foretrukne kanaler er hjemmeside og egne sosiale 
mediekanaler. Det er laget retningslinjer for hvem som 
uttaler seg på klubbens vegne innenfor ulike temaer og 
om hvordan vi snakker sammen både internt i klubben 
og ut til medlemmer og omverden generelt. Klubben har 
ikke ressurser til å være til stede på alle grupper, sider og 
interessekanaler i sosiale medier og vi vil derfor konsentrere 
oss om egne kanaler både for å kommentere og for å spre 
informasjon. 

NYE RASER
På årsmøtet 2020 ble det flertall for å innlemme raseansvar 
for to nye raser i Norsk Polarhundklubb. De to nye rasene 
er yakutian laika og canadian eskimo dog. Vi har fått godk-
jent endring av lovmal av NKK for å kunne skrive de to nye 
raser inn i lovmalen. Rasene har også fått likestilt plass 

Tillitsvalgte  1.8.2020 - 31.12.2020

HOVEDSTYRET
Leder Thomas Hjertenes
Nestleder Kine Pedersen
Medlem Tone-Lise Vilje
Medlem Lise Pedersen Rånes
Medlem Andrea Vad
Medlem Viktoria Borgeteien

STYRET AVDELING MIDT-NORGE
Leder Viktoria Borgeteien Wågan
Nestleder Hildegunn Thorsvik
Medlem Christine Sandelin
Medlem Berit Grydeland
Medlem Stig Nevander Nather-Aafarli

AVLSRÅD FOR SAMOJED
Leder: Gro Moe-Gumø
Medlem: Regina Bock
Medlem: Beate Larsen

AVLSRÅD FOR GRØNLANDSHUND
Leder Rita Lysholm 
Medlem Stine Imelda Haas
Medlem Marit Ånes
Medlem Kine Pedersen

TREKKHUNDPRØVEANSVARLIGE
Tine Solbakk 
Anna Sofie Mørland
Gisle Uren

LOKALKONTAKTKOORDINATOR 
Andrea Vad 

UTSTILLINGSKOMITÉ
Leder Lise Pedersen Rånes
Medlem Line Håland Albertsen
Medlem Caroline Marie Østeraas
Medlem Anita Dahl-Wiger
Medlem Janne Viken Refseth
Medlem Ann-Elin Wolstad

VALGKOMITÉ
Leder Morten Malmø
Medlem Rita Winther Kramvig

med  grønlandshund og samojedhund på våre hjemmesider. 
Yakutian Laika har foreløpig ikke eget avlsråd, men det er 
planlagt når det er litt flere oppdrettere på rasen. Det er 
gjort kartlegging og henvendelser til eiere og oppdrettere av 
rasen. Canadian eskimo dog har foreløpig ikke registrerte 
individer i Norge. 

KOMITEEN OG TILLITSVALGTE
Klubben er så heldige å ha en rekke lokalkontakter, tillits-
valgte og aktive som bidrar til en levende og god klubb. 
Vi har fordelt oppgaver tydelig internt i styret og har 
opprettet en samlet utstillingskomite for alle utstillinger, 
fått  interessenter til å være med i løpskomite og har egen 
lokalkontakt koordinator som sørger for informasjon og 
aktiviteter over hele landet. I tillegg har klubben to svært 
velfungerende avlsråd som bidrar til at vi nå er i stand til å 
kunne informere i større grad om raseforvaltning, helse og en 
rekke andre viktige områder knyttet til avl, oppdrett etc.

FOTO Lise Pedersen Rånes
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STYRET I NORSK POLARHUND AVDELING AVD. MIDT-NORGE

Styret har i 2020 bestått av:

Leder Viktoria Borgeteien Wågan
Nestleder Hildegunn Thorsvik
Medlem Christine Sandelin
Medlem Berit Grydeland
Medlem Stig Nevander Nather-Aafarli

VINTERSAMLING 2020
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge arrangerte sin vinter-
samling for polare raser på Mokk Gård første helga i mars, rett 
før koronaviruset slo til for fullt. I alt 27 hundene og 23 tobeinte 
var på samlinga. Det ble lagt vekt på sosialt samvær, fellesturer, 
løp og årsmøte med medlemsmøte. 

Det tradisjonelle Mokkaløpet gikk av stabelen for andre gang, 
ingen grunn til å endre på noe som fungerer. Det var seks 
ekvipasjer startet i konkurranseklassen, samt tre i turklassen. 
Årets vinner av Mokkaløpet var sveitseren Gudrun Weisshaupts 
femspann samojed og i tillegg ble det også utdelt cert til 
klasse vinner og nr 2 i enspannsklassen. 

Samlinga skal være for alle, og det er derfor viktig at turmål er 
overkommelig for alle. Lørdag legges lunchen til  Mokkavatnet, 
som ligger så nært at man kan gå på truger om man ikke 
er  skigåer/seldekjører. Søndagens fellestur inn til Norges 
 geografiske midtpunkt er litt mer krevende.

Mokk gård egner seg godt til arrangementet. I 2020 sponset 
klubben minimalt, men økonomien er så god at vi ser for at 
klubben gjerne kan sponse mer – og gjøre helga mulig for alle. 
Vertskapet på gården legger godt til rette for at alle skal trives, 
og beliggenheten midt i landet er ypperlig som avdelingens 
samlingssted. 

KLØVTESTER
Høsten 2020 ble det arrangert tre kløvtester i Midt-Norge. 
To bronsetester i Namsos og sølv- og gulltest i Skjækerfjella. 
I alt ti hunder tok merker av ulike valører, i tillegg til seks hunder 
som var med på tur uten å gå for merkene. Avdelingen ser at 
interessen for kløvtester og fellesturer er stor, det er ikke alltid 
like enkelt å finne tidspunkt som passer alle – og smitte-
restriksjoner førte også til at noen måtte melde avbud. Det er 
ønskelig at flere lokalkontakter arrangerer tester og turer for 
våre medlemmer, slik at det er mulig å delta lokalt. 

UTSTILLING 2021
Norsk Polarhund avd. Midt- Norge arrangerte sin raseutstilling 
på Levanger camping 19.-20.september 2020. Styret søkte NKK 

og fikk innvilget dobbelutstilling med Stort-Cert begge dager. 
Styret sto for arrangementet. 

NKK innvilget i siste liten vår søknad om å åpne utstillingen 
for klubbens to nye raser. Dermed ble tre av klubbens raser 
representert Grønlandshund, Samojedhund og Yakutian Laika, 
i tillegg til Alaksan Malamute og Siberian Husky. Dommere på 
utstillinga var Frank Christiansen, Bjørge Christiansen og Karl 
Eddie Berge. Styret valgte også denne gangen å leie inn en 
uavhengig, profesjonell utstillingsleder.  I alt 201 hunder var 
påmeldt til utstillinga. 

Også denne gangen sto i fare for å bli avlyst pga Covid-19, men 
med egen helsefaglig smittevernansvarlig og innleid,  nøytral 
utstillingsleder klarte styret å arrangere etter gjeldende 
forskrifter. Dette krevde en del mer bemanning, og styret setter 
pris på medlemmer som stiller opp, sammen med familien til 
styremedlemmene, for at utstillingen skal kunne gjennom-
føres. I løpet av helga ble det solgt lodd til inntekt til avdelingen, 
og i pausen på søndag foregikk loddtrekking av mange flotte 
premier. 

Levanger camping fungerer svært godt til utstilling, det store 
teltet gjør det mulig å arrangere nesten uansett vær. Pga. 
usikkerhet omkring arrangementet og mulighet til å gjennom-
føre, var en del av hyttene utleid til andre på forhånd, det kunne 
med fordel vært flere overnattingsmuligheter. Når styret står 
for arrangementet og det er todagers utstilling, er det vanske-
lig å arrangere sosiale tiltak i tillegg. Denne gangen utgikk evt 
sosiale tiltak pga Covid-19, men verdien av slike sosiale tiltak er 
stor, så vi håper at det blir mulig igjen senere. 

Styret i Norsk Polarhund avd. midt takker handlere og publikum 
for en trivelig og smittefri utstilling.  
 
 

På vegne av styret 
Berit Grydeland  
sekretær

AVLSRÅDET FOR GRØNLANDSHUND

Avlsrådet har i 2020/21 bestått av:

Leder Rita Lysholm 
Medlem Stine Imelda Haas
Medlem Marit Ånes
Medlem Kine Pedersen

Avlsrådet har hatt jevnlig kontakt på messenger, i tillegg til 
møter på skype/messenger  ved behov. 

REGISTERINGER OG STATISTIKK 2020
Antall registrerte: 67 valper fordelt på 22 kull (hvorav 4 
importer). Dette er en oppgang i antall valper fra 55 i 2019. 

HD: 38 hunder har blitt røntget, en god økning i antall men 
resultatet er nedslående, hele 11 hunder ble avlest med HD, 
7 fikk C, 4 fikk D og 2 med E. Dette viser klart viktigheten av 
arbeidet som utføres med å motivere flest mulig eiere til å 
HD røntge sine grønlandshunder. 

RAS 
Ras for Grønlandshund skulle revideres innen 1.1.2019 men 
er utsatt inntil NKK system er kommet på plass.

GRØNLANDSHUNDSAMLING
Avlsrådet har i mange år hatt et utmerket sam arbeid 
og felles rasesamling med SPHK raseklubben for 

 Grønlandshund. Samlingen ble i år som i fjor dessverre avlyst 
på grunn av corona-viruset.

Samlingen har som hovedmål å være en arena for rase-
miljøet til å bli kjent med hverandre og til å bygge opp gode 
relasjoner som vil gavne rasearbeidet fremover. Fokuset 
under grønlandshundsamlingen er , i tillegg til bruk og 
friluftsliv, derfor på sosialt samvær gjennom felles turer 
og felles måltider. På programmet står alltid faglig innhold 
omkring emner som er til interesse for eiere av rasen. 

ØVRIG AKTIVITET
Avlsrådets medlemmer har fått en del henvendelser fra 
personer med ulike raserelaterte spørsmål og vi svarer etter 
beste evne. Vi opplever en økende grad av henvendelser fra 
folk som er interessert i å lære mer om rasen grønlandshund. 
Dette opplever vi som veldig positivt.   Noen spør om råd i 
forhold til hvor man bør kjøpe valp og da viser vi naturligvis 
til oppdretterliste og valpeliste. Vår jobb er å være nøytrale 
og informative. 

Vi følger opp regelverket for å importere hund fra Grønland 
som ble godkjent av NKK i fjor. Vi har nå fått et enkelt og 
entydig regelverk som gjør det lettere å kunne kjøpe hund fra 
opprinnelseslandet.

Avlsrådet for Grønlandshund 
Marit, Stine, Kine og Rita
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Avlsrådet har i perioden april 2019 til april 2020 bestått 
av: Gro Moe-Gumø som leder og Beate Larsen og Regina 
Bock som medlemmer. Avlsrådet har hatt skype-møter 
ca.  månedlig og ellers hatt kontakt via e-post og telefon ved 
behov. 

REGISTRERINGER OG STATISTIKK FOR 2020 (1/1-31/12)
Det totale antallet registrerte hunder i 2020 var 187 stk. 
Av disse var 22 stk. importer. Snitt antall med importer fra 
1998-2020 er 155,7. år. I år har antallet registrerte hunder 
gått noe ned og det er ekstremt stor etterspørsel etter valper. 
Vi opplever at valper fra kull som ikke følger NPs avlsregler 
og uregistrerte valper selges til full pris. Dette er trist for 
rasen som helhet og for den enkelte kjøper. Uregistrerte 
individer ikke vil kunne få registrerte avkom og bidra til rasen 
og eiere vil ikke kunne delta i ulike aktiviteter fordi hundene 
mangler reg.nr.

Når det gjelder HD så ble 166 individer HD-røntget i 2020. 
Av disse ble 117 hunder røntget fri for HD, altså 70,5 %. Av 
disse hadde 68 A-hofter og 49 B-hofter. De øvrige hundene 
ble avlest med følgende resultat: 40 C, 7 D og 2 E. Snitt 
HD-frie hunder de siste 5 åra er 72 %. NKK anbefaler at en 
kombinasjon bør ha en HD-index på over 200. I 2017-2020 
inneholder statistikkene våre index-tall på foreldredyr der 
det ligger inne i dogweb. I 2020 har vi 3 kombinasjoner med 
total-index på under 200 og 22 med en total på 200 eller over, 
de siste 2 mangler på et av foreldredyra fordi de er uten-
landske. 

Det er AD-røntget 57 hunder i 2020. 55 var fri og 1 med 1 og 
en med 2. Dette gir 96,5% frie hunder så vi ser ingen grunn til 
å innføre dette som et avlskrav. Vi setter likevel stor pris på 
at nok hunder gjør det til at vi kan se en trend.

Det ble øyelyst til sammen 202 samojeder i 2020. Av disse 
ble 77 øyelyst UA (38,1 %). 6,4 % hadde ulike typer katarakt, 
17,3 % hadde øyehår (Disticiasis/ekt.Cillier), 5 % CD og 3,5 % 
andre anmerkninger

Den gjennomsnittlige innavlsprosenten på kull i 2020 er 
1,07 % til tross for at et kull hadde 12,6 % (1,06 % i 2018) og 
det er bra for den genetiske populasjonen. 

Matadorgrensen (maks antall avkom en hund bør ha i sin 
levetid) er inklusive importer 55,7 for 2020. Siden år 2000 har 
vi ikke i følge NKK sin statistikk hatt noen matadorer og det 
er også bra for rasens variasjon.

RAS
RAS var gyldig til 31.12.18 og skulle revideres i løpet av dette 
året. NKK har nå utsatt dette til klubbene får bedre arbeids-
verktøy i dogweb. Vi har fortsatt ikke fått noen ny dato for ny 
RAS.

SAMOJEDSAMLING
På grunn av corona har vi ikke kunnet arrangere samojed-
samling i 2021 noe vi synes er trist men vi håper å se mange 
på Hornsjø siste helga i februar 2022.

GONIOSKOPI 
73 % av de sjekket hadde anmerkning på gonioskopi. 42,7 % 
med mild, 18,8 % med moderat og 11,1 % med uttalt i 2020. 
Mange hunder med anmerkning så dette er noe vi må passe 
på men % med uttalt har gått ned fra 2019, da var den 
18,6 %.

Klubbens krav til avlshunder er nå å ta gonioskopi hvert 
tredje år eller ved 1,4 og 7 år. Siden det er umulig å få 
laget god statistikk i dogweb har avlsrådet laget sin egen 
 statistikk på alle hunder som har tatt gonioskopi i dogweb i 
2019 og 2020. Vi vil fortsette å utarbeide denne  statistikken 
selv til NKK får et bedre rapporteringsverktøy. Denne og 
helsestatistikken er sendt ut til alle på oppdretterlista, men 
ønsker andre en kopi er det bare å ta kontakt.

Vi har satt i gang et prosjekt rundt glaucom som et sam-
arbeid mellom raseklubb, NKK og Veterinærhøskolen-NMBU.
(Lingaas og Ropstad) Ved å samle inn et betydelig antall 
prøver fra hunder som har anmerkning på PLA og eldre 
hunder som er fri og de få som er syke håper vi å kunne bidra 
til at man kan finne en gentest. Dette prosjektet har stoppet 
opp på grunn av corona men vi håper å komme i gang igjen 
når vi kan treffes. Har du en hund som er over 7 år og har fått 
diagnosen fri på gonioskopi siste 1–3 år vil vi veldig gjerne at 
du tar kontakt med avlsrådet for samojed.

PRA
I begynnelsen av januar 2020 fikk en samojedvalp påvist 
diagnosen PRA, dette er en øyesykdom som fører til blindhet. 
I tillegg var valpen døv og hadde etter hvert også lunge-
problemer. Den ble dobbeltsjekket av Ropstad 3 uker etter 
første sjekk med samme diagnose. Det ble da tatt blod-
prøve av både valp og foreldre som ble sendt til gen-test for 
«x-linked PRA» som er den varianten av PRA som finnes på 
samojed. Denne var negativ på alle, noe vi også fryktet siden 
valpen er en tispe og dette er en kjønnsbundet sykdom (far 
må være syk for at en tispevalp skal kunne få sykdommen). 
Valpen ble avlivet og obdusert og flere undersøkelser vil blir 
foretatt. Obduksjon viser ikke noe som tyder på en mutasjon 
av noe slag og frem til vi ev får ny informasjon må vi forholde 
oss til avlsreglene fra ekspertene om at foreldre, søsken og 
halvsøsken ikke skal brukes i avl. 

Dette er et samarbeid mellom klubb, involverte oppdrettere 
og veterinærhøgskolen og vi vil informere alle når vi vet mer. 
NMBU jobber videre med sekvensering av DNA men dette er 
et prosjekt som tar tid. Får vi mer informasjon vil vi selv-
følgelig videreformidle dette.

AVLSRÅDET FOR SAMOJED

ØVRIG AKTIVITET
Avlsrådet har jevnlige henvendelser fra mennesker som 
kommer med mange ulike spørsmål og vi svarer etter beste 
evne. Noen spør om råd i forhold til hvor man bør kjøpe valp 
og da viser vi naturligvis til oppdretterliste og valpeliste. Vår 
jobb er å være nøytrale og informative. Talla for 2020 som er 
grunnlaget for statistikkene våre ligger også ute på hjemme-
siden hvis noen er interessert i mer detaljer. 

Avlsrådet for samojed 

UTSTILLINGSKOMITÉ 
(august–september 2020) 

Leder Lise Pedersen Rånes
Medlem Line Håland Albertsen
Medlem Caroline Marie Østeraas
Medlem Anita Dahl-Wiger
Medlem Janne Viken Refseth
Medlem Ann-Elin Wolstad 

Utstillingskomiteen har ikke gjennomført utstillinger i 
perioden, da alle de planlagte utstillingene ble avlyst pga 
nasjonale restriksjoner knyttet til Covid-19. 

Vi har brukt tiden på å skaffe oss en rekke gode samarbeids-
partnere og sponsorer til fremtidige samlinger, utstillinger og 
løp. 

Utstillingskomiteen sammen med styret har laget et lager 
med gode premier som er relevante for våre brukshunder og 
de skal brukes både på Rørosløpet, samling er, utstillinger og 
andre arrangementer klubben har. Det tror vi blir veldig bra. 

Vi har inngått en hovedsamarbeidsavtale med Top Pet 
 Products som forhandler sleder, seler, fôr, leker og mange 
andre gode produkter for polarhunder (og andre hunder) . 

Utstillingskomiteen er bredt sammensatt av folk fra hele 
landet for å kunne dekke alle utstillingene klubben har. Vi 
planlegger en egen utstilling i Nord-Norge i 2021 og det 
gleder vi oss til. 

Samarbeidet med styret og andre i klubben har vært veldig 
bra i denne perioden. 

Lise Pedersen Rånes 
på vegne av utstillingskomiteen

AKTIVITETER 

Pga lockdown, strenge restriksjoner og minimalt med sosiale 
arrangement så er det lite aktiviteter som har blitt gjennom-
ført i regi av klubben. Vi fikk arrangert høstsamlingen på 
hornsjø høyfjellshotell hvor 17 personen deltok. Lørdagen 
ble de tur, bål og kos i flott terreng og selskap. 2 bronsetester 
og 1 selvtest :) søndagen ble de utstyrsworkshop hvor de ble 
vist fram liner, kløv og annet bruksutstyr. 

Lokalkontaktene rundt om i landet har gjennomført flere 
lokale kløvmerketurer, både gull, sølv og bronse. Det har 
vært noen lokale turer også som har vært et kjærkomment 
avbrekk i en sosial nedstengt hverdag. 

Det planlegges både høstsamling, kløvturer, kurs i trekk, kurs 
i anatomi og kurs i kløvning for lokalkontakter.

Andrea Vad

RØROSLØPET
Rørosløpkomitéen:

Håkon Holmli
Gisle Uren
Rita Lysholm 
Trine Lysholm Hagan 

Rørosløpet 2020 ble arrangert 8. og 9. februar ved Vauldalen 
Fjellhotell. Deltakerne fikk bryne seg på en 30 km lang løype, 
men det var først og fremst værforholdene som stilte ekstra 
strenge krav til både to- og firbente i årets løp.

Søndagens etappe gikk i et forrykende vær og flere spann så 
seg nødt til å be om hjelp fra arrangør for å komme seg i mål. 
Til slutt kom alle trygt ned og med mange erfaringer rikere i 
sledesekken.

Til tross for været som var meldt var det rekordstor 
 på melding og alle, både deltakere, frivillige og tilskuere 
gjorde sitt ytterste for å skape god stemning. 

Styret
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Konto 2020 2019

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3202 Inntekter samojedbok 22 701,25 24 256,26

3205 Høstsamling inntekter 4 076,34 0,00

3206 Utstilling, generalforsamling 0,00 22 696,44

3209 Aktivitetsgebyr 550,00 650,00

3210 Salg av effekter NP 11 769,12 2 955,00

3250 Samojedsamling inntekter 23 562,07 22 367,20

3400 Offentlige tilskudd (mva.ref.) 0,00 27 628,00

3443 Grasrotandel 0,00 0,00

Inntekter Midt-Norge 138 390,12 141 551,05

SUM Salgsinntekter 201 048,90 242 103,95

Andre inntekter

3900 Andre driftrel. Innt. 2 100,00 1 700,00

3920 Medlemskontingent 203 700,00 189 225,00

SUM Andre inntekter 205 800,00 190 925,00

SUM Driftsinntekter 406 848,90 433 028,95

Driftskostnader

Varekostnad

4102 Kostnader samojed bok 0,00 0,00

4103 Frakt samojedbok 4 149,90 1 162,80

4104 Prov.forf./partner samojedbok 4 638,00 1 700,00

4109 Utstilling-kostnader ikke fordelt 26 438,34 0,00

4110 Utstilling-kostnader GF 0,00 16 949,33

4112 Aktivitetsgebyr kost NKK 128,00 338,00

4113 Høstsamling-kostnader 1 990,00 0,00

4114 Generalforsamling-kostnader 11 156,25 0,00

4115 Kost.lokalkontakter/samlinger 5 141,12 2 820,00

4151 Samojed, kostnader samojedsamling 22 469,64 20 470,00

4201 Avlsrådskurs 0,00 0,00

4202 Kostnader grønlandshundsamling 0,00 3 020,00

4210 Kjøp av effekter NP 19 937,75 2 717,00

Kostnader Midt-Norge 81 277,72 106 003,93

SUM Varekostnad 177 326,72 155 181,06

Konto 2020 2019

Andre driftskostnader

6770 Medisinsk behandling, utstyr etc. 1 624,50 25 000,00

6800 Administrasjon/lagerleie 11 676,00 1 455,00

6804 Regnskap 10 685,00 10 689,00

6810 Dogweb, hjemmeside 48 134,00 7 824,00

6830 Premier, pins 13 801,00 0,00

6840 Polarposten 42 550,00 120 332,50

6860 Møter,kurs,oppdat.etc. 0,00 10 831,78

6890 Annen kontorkostnad 0,00 0,00

6940 Porto 2 018,00 1 378,00

7320 Reklamekostnader 0,00 0,00

7500 Forsikringspremie 2 858,00 2 802,00

SUM Andre driftskostnader 133 346,50 180 312,28

SUM Driftskostnader 310 673,22 335 493,34

SUM Driftsresultat 96 175,68 97 535,61

Finansinntekt og -kostnad

7770 Gebyr bank 207,70 665,00

8170 Andre finanskostn 322,91 0,00

Sum Finanskostnader 530,61 665,00

8040  Renteinntekter 1 298,71 223,90

SUM Finansinntekter 1 298,71 223,90

SUM Finansinntekt og -kostnad -768,10 441,10

Årsresultat 96 943,78 97 094,51

01.03.2021

RESULTAT 1/1–31/12 2020
Norsk Polarhundklubb (inkludert MN)

Thomas Hjertenes  Kine S.Pedersen Tone-Lise Vhilje

Viktoria Borgeteien Wågan  Andrea Vad Lise Pedersen Rånes
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Eiendeler

Konto Anleggsmidler Inng.balanse Reelt i per. Utg.balanse

1290 Lager samojedbøker 0,00 0,00 0,00

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1574 Fordringer NKK 0,00 10 000,00 10 000,00

1575 Fordring NKK Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00

1576 Fordringer kennelannonser 0,00 0,00 0,00

1577 Fordringer kreditnota fra leverandør/forsk.bet 6 705,00 -1 367,00 5 338,00

1900 Kasse, kontanter 1 220,00 -420,00 800,00

1923 Samojed, DNB-NOR, 5136.05.70030 2 511,50 2 310,75 4 822,25

1920 Hovedkonto, DNB-NOR 5136.05.70049 354 763,45 -307 464,37 47 299,08

1926 Grønlandshundskonto, DNB-NOR 5136.05.70057 2 799,18 0,65 2 799,83

1929 Konto for samojedhundboka 1503.12.77466 22 163,31 16 866,12 39 029,43

1930 Utstilling, DNB-NOR 5136.05.70065 1 942,79 1,42 1 944,21

1931 Aktivitetskonto-registrering, DNB-NOR 1503.15.2674 67 657,44 565,80 68 223,24

1935 Høyrentekonto 1506.34.60661 0,00 301 142,01 301 142,01

Fokus-Bank (MN) 559,38 0,00 559,38

Sparebanken Midt-Norge (MN) 41 848,32 54 652,40 96 500,72

Fordringer hos NKK utstilling (MN) 0,00 0,00 0,00

Fordring Grasrotandel Norsk Tipping (MN) 0,00 0,00 0,00

Kasse MN 5 536,00 400,00 5 936,00

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l. 507 706,37 76 687,78 584 394,15

SUM Omløpsmidler 507 706,37 76 687,78 584 394,15

SUM Eiendeler 507 706,37 76 687,78 584 394,15

BALANSE 31/12 2020
Norsk Polarhundklubb (inkludert MN)

Konto Egenkapital og gjeld Inng.balanse Reelt i per. Utg.balanse

Egenkapital

Over-/underskudd

8800 Udisponert årsresultat hovedklubb (overskudd) 61 547,39 -21 716,01 39 831,38

Udisponert årsresultat MN (overskudd) 35 547,12 21 565,28 57 112,40

Opptjent egenkapital 0,00

2050 Annen egenkapital hovedklubb 336 154,43 61 547,39 397 701,82

Annen egenkapital Midt-Norge 11 247,43 35 547,12 46 794,55

SUM Opptjent egenkapital 444 496,37 96 943,78 541 440,15

SUM Egenkapital 444 496,37 96 943,78 541 440,15

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2180 Avsatt forplktelser 10 000,00 -10 000,00 0,00

2400 Leverandørgjeld 23 200,00 -12 834,00 10 366,00

2960 Annen påløpt kostnad 26 700,00 4 638,00 31 338,00

Gjeld til diverse leverandører (MN) 3 310,00 -2 060,00 1 250,00

SUM Kortsiktig gjeld 63 210,00 -10 256,00 42 954,00

SUM Gjeld 63 210,00 -10 256,00 42 954,00

SUM Egenkapital og gjeld 507 706,37 86 687,78 584 394,15

01.03.2021

Thomas Hjertenes  Kine S.Pedersen Tone-Lise Vhilje

Viktoria Borgeteien Wågan  Andrea Vad Lise Pedersen Rånes
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Driftsresultat Regnskap Regnskap Budsjett 

Konto Driftsinntekter 2019 2020 2021

Salgsinntekter

3202 Inntekter samojedbok 24 256,26 22 701,25 20 000,00

3205 Høstsamling inntekter 0,00 4 076,34 2 000,00

3206 Utstilling, generalforsamling 22 696,44 0,00 0,00

3207 Vinterkurs/samling 0,00 0,00 0,00

3209 Aktivitetsgebyr 650,00 550,00 600,00

3210 Salg av effekter NP 2 955,00 11 769,12 5 000,00

3250 Samojedsamling inntekter 22 367,20 23 562,07 0,00

3400 Offentlige tilskudd (mva.ref.) 27 628,00 0,00 20 000,00

3441 Andre tilskudd 0,00 0,00 0,00

3443 Grasrotandel 0,00 0,00 0,00

Inntekter Midt-Norge 141 551,05 138 390,12 92 100,00

SUM Salgsinntekter 242 103,95 201 048,90 139 700,00

Andre inntekter

3900 Andre driftrel. Innt. 1 700,00 2 100,00 2 000,00

3920 Medlemskontingent 189 225,00 203 700,00 180 000,00

SUM Andre inntekter 190 925,00 205 800,00 182 000,00

SUM Driftsinntekter 433 028,95 406 848,90 321 700,00

Driftskostnader

Varekostnad

4102 Kostnader samojed bok 0,00 0,00 0,00

4103 Frakt samojedbok 1 162,80 4 149,90 4 000,00

4104 Prov.forf./partner samojedbok skyldig 1 700,00 4 638,00 4 000,00

4109 Utstilling-kostnader ikke fordelt 0,00 26 438,34 0,00

4110 Utstilling-kostnader GF 16 949,33 0,00 0,00

4112 Aktivitetsgebyr kost NKK 338,00 128,00 0,00

4113 Høstsamling-kostnader 0,00 1 990,00 2 000,00

4114 Generalforsamling-kostnader 0,00 11 156,25 6 000,00

4115 Kost.lokalkontakter/samlinger 2 820,00 5 141,12 20 000,00

4151 Samojed, kostnader samojedsamling 20 470,00 22 469,64 0,00

4201 Avlsrådskurs 0,00 0,00 0,00

4202 Kostnader grønlandshundsamling 3 020,00 0,00 0,00

4210 Kjøp av effekter NP 2 717,00 19 937,75 5 000,00

Kostnader Midt-Norge 106 003,93 81 277,72 90 000,00

SUM Varekostnad 155 181,06 177 326,72 131 000,00

BUDSJETT 2021
Norsk Polarhundklubb

Regnskap Regnskap Budsjett 

Konto 2019 2020 2021

Andre driftskostnader

6770 Med.beh., utstyr etc 25 000,00 1 624,50 10 000,00

6800 Administrasjon 1 455,00 11 676,00 15 000,00

6804 Regnskap 10 689,00 10 685,00 14 000,00

6810 Dogweb, hjemmeside 7 824,00 48 134,00 75 000,00

6830 Premier, pins 0,00 13 801,00 5 000,00

6840 Polarposten 120 332,50 42 550,00 48 000,00

6860 Møter,kurs,oppdat.etc. 10 831,78 0,00 20 000,00

6940 Porto 1 378,00 0,00 700,00

7320 Reklamekostnader 0,00 2 018,00 0,00

7500 Forsikringspremie 2 802,00 2 858,00 3 000,00

7830 Konstaterte tap på fordringer/tilskudd NKK 0,00 0,00 0,00

SUM Andre driftskostnader 180 312,28 133 346,50 190 700,00

SUM Driftskostnader 335 493,34 310 673,22 321 700,00

SUM Driftsresultat 97 535,61 96 175,68 0,00

Finansinntekt og -kostnad

7770 Gebyr bank 665,00 207,70 500,00

8170 Andre finanskostn 0,00 322,91 0,00

Sum Finanskostnader 665,00 530,61 0,00

8040  Renteinntekt, skattefri 223,90 1 298,71 1 000,00

SUM Finansinntekter 223,90 1 298,71 0,00

SUM Finansinntekt og -kostnad 441,10 -768,10 0,00

Årsresultat 97 094,51 96 943,78 0,00
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Til Årsmøtet i Norsk Polarhundklubb 
 
 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 2020 
 
 
Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Polarhundklubb for regnskapsåret 2020 som viser et 
overskudd på kr. 39.831,38 for hovedklubben, overskudd på kr. 57.112,40 for avdeling Midt-
Norge, og samlet et overskudd på kr 96.943,78 for klubben. Årsregnskapet består av 
resultatregnskap og balanse for alle avdelinger, komiteer og råd i klubben, samt konsolidert 
resultatoversikt og konsolidert balanse for hele klubben.  
 
Etter min oppfatning har klubben etablert tilfredsstillende rutiner for økonomisk rapportering 
og oppfølgning.  
 
Jeg mener at: 
 

 Årsregnskapet viser et korrekt bilde av aktivitetene i 2020 for hovedklubben og 
avdeling Midt-Norge 

 Styrets forslag til anvendelse av overskuddet er i samsvar med klubbens vedtekter. 
 
Jeg vil derfor anbefale at årsmøtet godkjenner årsregnskapet for regnskapsåret 2020. 

 
 
Oslo, 1. mars 2021 
 

 
Arild Breivold     
revisor     

NOTE 1 GENERALFORSAMLING/UTSTILLING
Inntekter 2020 2019

Utstilling 0,00 22 696,44

Øvrige inntekter  -    -   

Renter       

Sum inntekter  -    22 696,44 

Kostnader

Kostnader utstilling dommer, premier, 
ringsekretær ol 0,00 16 949,33

Kostnader generalforsamling 11 156,25 0,00

Sum kostnader  11 156,25  16 949,33 

Resultat utstilling  -    5 747,11 
 

NOTE 2 SAMOJEDSAMLING
Resultat

Inntekter 2020 2019

Deltakeravgift, løp, utstilling, loddsalg  23 562,07  22 367,20 

Renteinntekter  -    -   

Sum inntekter  23 562,07  22 367,20 

Kostnader

Utgifter samojedsamling, dommer, 
ringsekretær  22 469,64  20 470,00 

Sum kostnader  22 469,64  20 470,00 

Resultat  1 092,43  1 897,20 
 

NOTE 3 GRØNLANDSHUND
Resultat  

Inntekter 2020 2019

Grønlandshundsamling, loddsalg

Diverse

Renteinntekter 0 0

Sum inntekter  -    -   

Resultat  -    -   
 

NOTE 4 SAMOJEDBOK

Resultat 2019

Inntekter Akumulert 2020 2019 2018

Inntekter  
salg samojedbok 274 039 22 701 24 256 68 581

Sum inntekter 274 039 22 701 24 256 68 581

Kostnader  
samojedbok 223 533 0 2 863 52 138

Frakt salg  
samojedbok 24 879 4 150 5 888

Honorar  
samojedbok skyldig 4 638 1 700

Sum kostnader 254 750 8 788 4 563 58 026

Renteinntekter 26

Rentekostnader 300

Netto  
finanskostnader -274 0 0 0

Resultat 19 015 13 913 19 693 10 556

Eiendeler 2020 2019 2 018

Bank 1503.12.77466 2 090

Lager bøker 0 0 0

Sum Eiendeler 2 090

Sum Eiendeler 2 090 74 852

Gjeld til hovedkonto 0 25 000

NOTER
Norsk Polarhundklubb
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RESULTAT 1/1 - 31/12 2020
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

BALANSE 31/12 2020
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

Konto 2020 2019

Driftsinntekter

Rørosløpet  25 620,12 29 450,00

Høst Utstilling  79 907,04 51 081,83

Medlemsmøte/Vintersamling  1 563,22 35 502,00

Grasrotandel Norsk Tipping  31 216,74 25 481,22

Renter  83,00  36,00 

SUM Driftsinntekter  138 390,12  141 551,05 

Driftsutgifter

Rørosløpet  25 284,00 19 598,70

Høst Utstilling  46 475,40 41 059,93

Medlemsmøte/vintersamling  3 941,00 45 029,40

Administrasjon  5 577,32  315,90 

SUM Driftskostnader  81 277,72  106 003,93 

SUM Driftsresultat  57 112,40  35 547,12 

Årsresultat  57 112,40  35 547,12 

Sum aktivitet:  51 452,08  35 195,22 

Inng.balanse Reelt i per. Utg.balanse

Eiendeler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Kasse MN 5 536,00 400,00 5 936,00

Fokus-Bank (MN) 559,38 0,00 559,38

Sparebanken Midt-Norge (MN) 41 848,32 54 652,40 96 500,72

Fordring Grasrotandel Norsk Tipping 0,00 0,00 0,00

SUM Eiendeler 47 943,70 55 052,40 102 996,10

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Udisponert årsresultat MN (årsoverskudd) 57 112,40 57 112,40

SUM Opptjent egenkapital Midt-Norge 46 794,55 46 794,55

SUM Egenkapital 46 794,55 57 112,40 103 906,95

Gjeld

Gjeld til diverse leverandører 3 310,00 -2 060,00 1 250,00

Gjeld til hovedklubb-Grasrotandel -2 160,85 0,00 -2 160,85

SUM Gjeld 1 149,15 -2 060,00 -910,85

SUM Egenkapital og gjeld 47 943,70 55 052,40 102 996,10

Udisponert resultat fra året før overføres til egenkapital
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NOTER PR. 31/12 2020
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

BUDSJETT
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge

NOTE 1 RØROSLØPET

2020 2019

Inntekter  25 620,12  29 450,00 

Kostnader  25 284,00  19 598,70 

Netto  336,12  9 851,30 

NOTE 2 UTSTILLING

2020 2019

Inntekter  79 907,04 51 081,83

Kostnader  46 475,40 41 059,93

Netto  33 431,64  10 021,90 

NOTE 3 VINTERSAMLING

2020 2019

Inntekter  1 563,22  35 502,00 

Kostnader  3 941,00 45 029,40

Netto  -2 377,78  -9 527,40 

NOTE 4 GRASROTANDEL NORSK TIPPING

2020 2019

Inntekter 31216,74 25481,22

Kostnader

Netto 31216,74 25481,22

Regnskap Budsjett

Konto Driftsinntekter 2019 2020 2019 2020

Rørosløpet 29 450,00 25 620,12  25 000,00  25 000,00 

Høstutstilling 51 081,83 79 907,04  35 000,00  40 000,00 

Medlemsmøte/vintersamling 35 502,00 1 563,22  2 000,00  2 000,00 

Grasrotandel Norsk Tipping 25 481,22 31 216,74  25 000,00  25 000,00 

Renter 36,00 83,00  100,00  100,00 

 SUM Driftsinntekter 141 551,05 138 390,12 87 100,00 92 100,00

Driftsutgifter

Rørosløpet 19 598,70 25 284,00  30 000,00  30 000,00 

Høstutstilling 41 059,93 46 475,40  31 000,00  35 000,00 

Medlemsmøte/vintersamling 45 029,40 3 941,00  10 000,00  20 000,00 

Diverse kostnader 315,90 5 577,32  1 100,00  5 000,00 

SUM Driftskostnader 106 003,93 81 277,72 72 100,00 90 000,00

 SUM Driftsresultat 35 547,12 57 112,40 15 000,00 2 100,00

 SUM Driftsresultat -27 253,00 35 547,12 0,00 15 000,00

Til Årsmøtet i Norsk Polarhundklubb avdeling Midt Norge 
 
 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 2020 
 
 
Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Polarhundklubb avd Midt Norge for regnskapsåret 
2020 som viser et overskudd på kr. 57.112,40. Årsregnskapet består av resultatregnskap, 
balanse og noter.  
 
Etter min oppfatning har avdelingen etablert tilfredsstillende rutiner for økonomisk 
rapportering og oppfølgning.  
 
Jeg mener at: 
 

 Årsregnskapet viser et korrekt bilde av aktivitetene i 2020 for avdeling Midt-Norge 
 Styrets forslag til anvendelse av overskuddet er i samsvar med klubbens vedtekter. 

 
Jeg vil derfor anbefale at årsmøtet godkjenner årsregnskapet for regnskapsåret 2019 for Norsk 
Polarhundklubb avdeling Midt Norge. 

 
 
Oslo, 8. Mars 2021 
 

 
Arild Breivold     
revisor     
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