
Årsberetning 2014 

Styret startet denne perioden etter årsmøtet og valget i april 2014 bestående av: 

Leder: Sabine Maria Görtz 

Nestleder: Bente Iren Jansen 

Styremedlem: Knut Heimen 

Styremedlem/kasserer: Cecilie Sperre Jørgensen 

Styremedlem/sekretær: Kariann A. Henriksen 

Varamedlem: Henny Fornes 

Varamedlem: Roy D. Nikolaysen 

Høsten 2014 valgte leder Sabine Maria Görtz å trekke seg fra sitt verv. Bente Iren Jansen 

påtok seg da vervet som midlertidig leder fram til valget i 2015, og Roy D. Nikolaysen påtok 

seg vervet som styremedlem.  

Fra høsten 2014 har styret bestått av: 

Leder: Bente Iren Jansen 

Styremedlem: Knut Heimen 

Styremedlem: Cecilie Sperre Jørgensen 

Styremedlem: Roy. D. Nikolaysen 

Styremedlem: Kariann A. Henriksen 

Varamedlem: Henny Fornes 

 

Styret har jobbet med følgende saker i denne perioden: 

1) Det har vært avholdt vår andre spesialutstilling i juni på Drammen travbane i 

forbindelse med NKKs internasjonale utstilling. 

2) Det ble invitert til sosialt treff med grilling på ettermiddagen/ kvelden etter 

spesialutstillingen. 

3) Det er forberedt en spesialutstilling i Tromsø fredag den 19. juni.  

Dommer er Dr. Martin König. 

Styret fant etter en totalvurdering å måtte avlyse den andre planlagte 

spesialutstillingen i forbindelse med Euro dog show (EDS 2015). 



4) Styret har valgt ut Kaja Mie Botnen til å representere Hvit gjeterhundklubb på NKKs 

representantskapsmøte og dialogmøte i november 2014. 

5) Styret har fått godkjent fra NKK et på registreringstak maksimum antall avkom etter 

avlsdyr på 25 valper, og dette trer i kraft fra 01.04.15. 

6) Styret har også henvendt seg til NKK i forhold brukskrav for oppnåelse av 

utstillingschampionat, men dette har på grunn av misforståelser ikke blitt behandlet 

av NKK. Dette kommer styret tilbake til. 

7) Det har vært klubbmesterskap om Årets hund. Vinnerne blir presentert på årsmøtet. 

 

Det er avholdt totalt 15 styremøter i perioden, 14 styremøter på Skype, og på ett fysisk møte 

i forbindelse med årsmøtet i april 2014. 

Antall medlemmer i Hvit Gjeterhundklubb pr. 31.12.14 var113 medlemmer (derav 7 

familiemedlemmer) 

44 hunder er registrert i NKK i løpet av perioden fra 01.01.14 til 31.12.2014, hvorav 3 hunder 

er importert (2 tisper og 1 hannhund). Det er registrert 7 kull som er født i Norge, totalt 41 

valper. 

 

  

For styret HGK 

 

Bente Iren Jansen 

leder 


