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Raseårsmøte for NMHK-

Griffonrasene lørdag 

22.06.19 

Sted; Bjerke Travpark, Maura 

Tid; etter gruppebedømming er ferdig (ca kl 16) 

Agenda: 

1. Valg av dirigent/ ordstyrer – Arbeidsutvalget sitt forslag Astrid Krog 

 

2. Valg av referent - Arbeidsutvalget sitt forslag Britt Darlington 
 

3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll fra årsmøtet- Arbeidsutvalget sitt 

forslag er at disse velges blant de fremmøtte  

 

4. Valg av tellekorps (2 personer) – Arbeidsutvalget sitt forslag er at disse velges blant de 

fremmøtte  

 

5. Godkjennelse av innkalling 

 

6. Årsberetning for raseutvalget v/Astrid Krog  

a. Regnskap for 2018 

b. Budsjett for 2019 

 

7. Aktivitetsplan -gjennomgang 

a. for forrige periode 

b. for kommende periode 

 

8. Saker fra NMHK - NB! Sakene under kan kun stemmes på av medlemmer ved personlig 

oppmøte.  

a. Krav om kjent patellastatus i Dogweb for registrering av valper 

Det skal stemmes over hvilket standpunkt nmhk-Griffonrasene skal ha i denne 

saken. Selve avgjørelsen skjer på NMHK sin generalforsamling i 2020.  

Det stemmes over om rasegruppen skal stille seg bak forslag om at hunder som 

brukes i avl skal ha kjent patellastatus registrert i Dogweb for at valper skal kunne 

bli registrert i NKK. Det stilles ikke krav til grad (NKKs avlsetiske retningslinjer 

gjelder). Patellastastus skal ihht NKK sitt regelverk registreres av godkjent 

veterinær når hunden er min 12 mnd gammel.  
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b. Cert – ordningen 

Det stemmes over hvilket standpunkt rasegruppen skal ha til cert-ordningen. 

Hunder som blir tildelt Ck (champion kvalitet) på utstilling kvalifiserer til å ta imot 

cert. 

1. Beholde dagens ordning der hunden max kan ta imot to cert før fylte to år 

(ett stort og ett lite, evt to store. Hvis hunden har to små cert kan ett lite 

byttes ut med ett stort før fylte to år).  

2. Reversering  til gammel ordning der hunden kan ta imot ubegrenset antall 

cert frem til den blir champion. Dvs at cert ikke leveres videre. 

 

9. Valg  

Raseutvalget for 2018/19 har vært  

Raserepresentant Astrid Krog Valgt for 2 
år i 2018 

Ikke på 
valg  

- 

Vara raserepresentant Kristin Berger 
Mortensen 

Valgt for 2 
år i 2017  

På valg Tar gjenvalg 
for ett år 

Kasserer Leif Mangor 
Aarsand 

Valgt for 2 
år i 2018 

Ikke på 
valg 

- 

Medlem Britt Darlington Valgt for 2 
år i 2017 

På valg Tar ikke 
gjenvalg 

     

Valgkomitè  

Medlem Finn-Arne Kroken Valgt for 2 
år i 2018 

Ikke på 
valg  

- 

Medlem Malena Strømmen 
Malakzadeh 

Valgt for 2 
år i 2017 

På valg Tar gjenvalg 

 
Utstilleransvarlig, informasjonsansvarlig, valpeformidler og standansvarlig D4A 
utnevnes av leder 

Utstilleransvarlig Anne-Katrin 
Hansen 

Utnevnt i 
2018 

  

Informasjonsansvarlig Toril Lybekk Utnevnt i 
2018 

  

Valpeformidler Heidi Løvlien 
Brustad 

Utnevnt i 
2016 

Ønsker 
avløsning 

Britt 
Darlington 
utnevnt 
apr.2019 

Standansvarlig D4A Barbro Werner Bø Utnevnt i 
2017 
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STEMMESEDDEL 
for valg av medlemmer til  
NMHK-Griffonrasenes Rasesutvalg 

 
Kryss av for den du stemmer på. 
 
Hvis du ikke vil stemme på noen av kandidatene kan det stemmes blankt.  
 
NB! Denne stemmeseddelen gjelder kun for personvalg. Saker stemmes på kun  
ved personlig oppmøte. 
	

Valgkomiteéns innstilling: 
 
 Verv: Navn:  JA NEI / BLANK 

 Leder/Raserepresentant Astrid Krog  Valgt for 2 år i 2018    ikke på valg 
 Vara-Raserepresentant Kristin Berger Mortensen Tar gjenvalg for 1 år   

 Medlem / Kasserer Leif Mangor Aarsand Valgt for 2 år i 2018    ikke på valg 
 X for 1av Medlem innstilt av valgkomiteén  Kristine Braaten Steinhovden  Velges for 2 år   
 disse 2 Medlem innsendt av andre  Kristin Lium Mamelund   Velges for 2 år   

 Valgkomite     

 Medlem Finn Arne Kroken  Valgt for 2 år i 2018    ikke på valg 

 Medlem Malena Strømmen Malakzadeh  Tar gjenvalg for 2 år    

	
Stemmeberettigede:	
Alle	rasens	medlemmer	som	har	betalt	kontingenten	for	sin	rase	for	det	år	raseårsmøtet	avholdes	og	
som	var	registrert	som	betalende	medlem	28.03.	har	møterett	og	stemmerett.		Med	medlem	forstås	kun	
person	med	gyldig	medlemskap.	
Alle	medlemmer	over	16	år	har	fulle	medlemsrettigheter	og	er	valgbare	til	verv	i	
klubben.	Det	kan	kun	stemmes	ved	personlig	fremmøte	eller	ved	forhåndsstemme.	
	
Medlemmer	som	er	forhindret	fra	å	møte	personlig,	kan	avgi	skriftlig	forhåndsstemme	kun	på	de	personvalg	
som	skal	behandles	på	årsmøtet,	ikke	saker.	Slike	forhåndsstemmer	skal	ligge	i	egen	konvolutt	uten	påskrift.	
Denne	legges	i	konvolutt	merket	med	”forhåndsstemme”	og	medlemmets	medlemsnummer,	navn	og	adresse	og	
sendes	til:	Astrid	Krog,	Hattenveien	13,	3050	Mjøndalen	
	
Konvolutter	med	forhåndsstemmer	skal	være	poststemplet	senest	1	uke	før	årsmøtet	og	åpnes	av	raseårsmøtets	
valgte	tellekorps.	



Arbeidsutvalget kandidat 1	-		presentasjon av	Kristine Braaten Steinhovden,		
35	år,	fra	Ålesund,	bosatt	i	Trondheim.		

Utdannet	med	bachelor	i	biologi	fra	Universitetet	i	Oslo,	mastergrad	i	marinbiologi	fra	samme	sted.	
Jobber	som	forsker	i	SINTEF	Ocean	med	spesialfelt	innenfor	analyser	av	vannprøver	for	skadelige	
alger	i	fiske-	og	skjelloppdrett,	samt	med	dyrking	av	tare.		

Oppvokst	med	hund,	beagle	og	border	collie,	og	fikk	min	første	hund	Pøkk	(Snazzy's	Texas),	fransk	
bulldog	i	2008.	Fikk	deretter	Nilsson	(Flor	de	Canela's	Under	Attack),	petit	brabancon,	i	2014.	Mistet	
Pøkk	i	kreft	i	mars	i	år	så	har	nå	bare	Nilsson	igjen.	Har	drevet	aktivt	med	rally	lydighet	og	agility,	og	
har	stilt	fransk	bulldog,	griffon	og	border	collie	i	utstillingsringen.	Har	vært	skriver	på	flere	utstillinger	
i	min	ungdom,	gjennom	Sunnmøre	Hundeklubb.	Er	per	i	dag	medlem	i	NMHK,	Norsk	Bulldogklubb	og	
Nidaros	Brukshundklubb,	og	har	vært	aktiv	i	sistnevnte	ved	stevner	arrangert	av	klubben.	Er	fortsatt	
aktiv	innen	agility,	men	har	måttet	ta	en	påtvunget	pause	fra	konkurranser	pga	en	komplisert	
kneskade.	Er	på	opptreningsstadiet	og	håper	å	være	tilbake	aktivt	til	høsten.		

Jeg	brenner	for	dyrevelferd	og	er	opptatt	av	sunn	og	gjennomtenkt	avl.	Som	eier	av	en	såkalt	
"problemrase"	(fransk	bulldog)	har	jeg	sett	en	skremmende	utvikling	og	derfor	er	jeg	opptatt	av	at	
griffonrasen	ikke	skal	komme	i	en	situasjon	der	det	er	"for	sent	å	snu".	Jeg	mener	at	vi	heldigvis	ikke	
er	der	enda,	men	at	det	må	legges	gode	avlsstrategier	for	å	beholde	rasens	særegenheter	og	
utseende,	samtidig	som	god	helse	og	sunne	egenskaper	blir	bevart.	Alle	valper	som	fødes	MÅ	ikke	
være	utstillingshunder,	derimot	må	vi	strebe	etter	at	alle	valper	som	fødes	skal	være	friske	og	frie	for	
plager	som	kommer	med	utseendet.	

Gjennom	jobb	og	utdannelse	har	jeg	god	forståelse	av	genetikk	og	avl.	Jeg	har	også	tilgang	på	
litteratur	og	forskning	rundt	de	fleste	fagfelt	også	veterinærmedisin.	Har	også	erfaring	med	å	lese	og	
forstå	tunge,	faglige	artikler.			

	

	



Arbeidsutvalget kandidat 2 - presentasjon  av Kristin Lium Mamelund 
 
 
Mitt navn er Kristin Lium Mamelund. Jeg er gift, har 
tre barn og vi bor landlig, høyt og fritt 7 km utenfor 
Gjøvik by. Jeg er utdannet frisør og Vernepleier med 
tilleggsutdanning.  
 
Jeg vokste opp med jakthunder og bestemte meg 
tidlig for at egen hund måtte det bli! Bare 18 år 
gammel kjøpte jeg min egen hund. Den gangen 
bodde jeg alene på et småbruk. Man skal faktisk ikke 
kimse av unge hundeeiere, for blandingshunden 
Schicco hadde et meget godt hundeliv! All min fritid 
ble brukt sammen med han, vi deltok på diverse 
lydighetskurs og hadde mange flotte turer sammen. 
Da Schicco ble gammel og måtte få slippe, fikk vi 
Briarden Elvis. Han ble også brukt til lydighet, samt 
at vi deltok på utstillinger. 
  

 
I 2005 kom vår første Tibetanske Spaniel.  
  
Jeg arbeidet som rådgiver i Videregående opplæring i Oppland Fylkeskommune inntil jeg ble 
ufør i 2009. 
 
Av natur ser jeg på meg selv som positiv, og som kjent; når en dør lukkes, åpnes en ny!  
Jeg fikk etter hvert derfor mulighet for å kunne engasjere meg mer inngående i min store 
interesse: Menneskets beste venn!   
  
• I 2011 ble kennelnavnet Amiwi godkjent.  
• Videre har jeg gått kurs i Kynologi via NKK,  
• NKK`s oppdretterskole,  
• flere Handlerkurs,  
• Hverdagslydighetskurs og Bronsemerkekurs via lokale hundeklubber og i privat regi.  
 
 2017 kom kennel Amiwi`s Tibetansk  spaniel kull 
  
• Eden, min første Griffon, kom i 2016.  Èn Griffon, fører som kjent til flere, så i 2019 
fikk vi Carla fra Danmark.  
  
• 11 . Mars 2019 fikk jeg også mitt første Griffonkull. Hele 7 valper så dagens lys! 
Dessverre døde en av valpene. I skrivende stund er de snart 5 uker, og det gleder en ny 
oppdretter at B kullet vokser og trives.  
  
Som dere kan lese har hele mitt liv handlet om hund, men for meg som liker å gjøre ting 
ordentlig: er alt til sin tid. Barn og tidkrevende arbeid førte til at jeg syns jeg "bare" kunne ha 
en hund.  Det er altså ingen tilfeldighet at jeg ikke begynte med oppdrett før, og at jeg ikke 
fikk mitt første kull før i 2017.  



Mine hverdager består mye av hund. Alt fra å gå våre daglige helsebringende turer i skogen 
der vi bor, til å sosialisere hundene i nye og fremmede omgivelser. 
Vi deltar aktivt, gjerne flere ganger i uken, på ringtreninger i våre lokale hundeklubber, samt 
miljøtreninger. 
  
• Gjennom årene har interesse for eksteriørutstillinger tatt stadig større plass. Dette 
fordi jeg ser på utstillinger som kvalitetssikring ifht både avl og helse. Rundt ringene treffes 
entusiaster for rasen og nyttig informasjon og kunnskap tilegnes og deles. 
  
2018 var mitt store utstillingsår! På selveste Rasespesialen på Maura ble Eden Norsk 
utstillingschampion og på Dogs4All ble min Tibetansk spaniel, Yanka, Norsk og svensk 
utstillingschampion. 
  
• Som skriver på utstillinger, også for andre hunderaser,  er det mange fellesnevnere som 
er nyttige å ta med seg selv om man ikke har inngående kunnskap og kjennskap til alle de 
ulike rasene. 
  
• Videre er jeg nyinnvalgt i styret i Toten og Omegn hundklubb. Der ser jeg fram til å 
kunne være blant engasjerte hundemennesker og få delta og lære om hvordan en lokal 
hundeklubb drives.  
  
Jeg ønsker å engasjere meg i Griffonrasen, fordi jeg har stor interesse av å vite og lære mer.  
Økt kunnskap kan bare fremme rasens beste. Jo flere som drar samme vei, jo bedre nåtid og 
fremtid for rasen.  
  
Forøvrig er å ivareta god helse og hunders opprinnelige bruksområde, temaer som engasjerer 
meg.  
  
Mvh Kristin Lium Mamelund 
 

 

 

 



Presentasjon  av  Arbeidsutvalgmedlem 
Kristin L. Berger Mortensen

57 år, bosatt i Moss, gift, 4 barn
Driver Kennel Bergerjentene sammen med eldste datter.

• Vara- raserepresentant for NMHK-Griffonrasene siden 2015
• Medlem av Avlsrådet
• Webmaster Griffonrasene
• Fotograf i diverse sammenhenger
• Styremedlem i NMHK - HS siden 2016
• Grafisk ansvarlig NMHK - utarbeider materiell til NMHK og rasene.
• Redaktør + Grafisk Design av Medlemsbladet Mininytt fra 2015-1.1. 2019
• NMHK-HS representant i BIT utvalget NKK

Bakgrunn/utdannelse:
• Utdannet Grafisk Designer, Illustratør, Fashion Designer & Technician(Patternmaker)
• Utdannelse innen Handel/Kontor & Regnskap.
• 37 års erfaring i Reklamebransjen som illustratør, grafisk designer, AD, teamleder, klesdesign & produksjon,  
   undervisning ved Esmod International Fashion school, samt drevet eget firma innen design i mange år.

Bakgrunn med hund:
• Har hatt hund mesteparten av livet. 
• Første Griffon (Petit Brabancon) i 2006. 
• Første kull i 2009
• Oppdretterskolen NKK 2013
• Kennelnavnet Bergerjentene fra 2014
• Aktiviteter tidligere Agility  og lydighet, nå mest utstilling. Hovedfokuset er turer i naturen og sunne, 
   gode familiemedlemmer, oppdrett, samt fellesskap og hygge med andre hundeglade venner.
• Opptatt av å få frem gode, rasetypiske og friske hunder gjennom målrettet avl. Engasjert i helsearbeid 
   gjennom NMHK-HS, der vi bla. har helsedebatter i samarbeid med NKK, engasjerer oss i Brachycephal   
   problematikken mm. og samarbeider videre med NMHK rasenes Avlsråd. I Griffonrasenes Avlsråd  
   har vi bla. utarbeidet RAS og avlsanbefalinger for rasen, og følger opp dette videre. 

   Jeg brenner for Griffonrasene og for å beholde rasen med dens gode egenskaper, samt ivareta god helse!.
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