Whippetklubben
Vi vil gjerne tro at NKKs administrasjon og tillitsvalgte handler i tråd med egne lover og retningslinjer i saker som har
betydning for samarbeidende klubbers eksistens og fremtid, men slik er det dessverre ikke.
At det skjer en viss «avskalling» i store klubber som omfatter mange raser, er naturlig når én eller flere raser
vokser seg store, og et flertall av de som har rasen, ønsker å stå på egne ben. NKKs lover og retningslinjer burde sikre
at administrasjon og hovedstyre håndterer slike prosesser på en måte som involverer og sikrer informasjon til de
impliserte, og at det ikke «forhandles» med mer eller mindre marginale grupperinger bak ryggen på eksisterende
raseklubb.
Styret og øvrige tillitsvalgte i Norsk Myndeklubb har i løpet av de siste par årene erfart at NKK ikke nødvendigvis
følger sine egne saksbehandlingsregler, noe som har medført at Myndeklubben etter nesten 70 år har mistet
forvaltningsansvaret for sin største rase, whippet. NKKs hovedstyre har godkjent en ny raseklubb for whippet til tross
for at et forslag om å ta rasen ut av Norsk Myndeklubb har blitt nedstemt på to påfølgende generalforsamlinger.
Whippetklubbens talsperson uttalte sist saken var oppe på generalforsamlingen, at de ville respektere
generalforsamlingens vedtak. Myndeklubbens styre regnet med at dette «løftet» ble etterlevd og slo seg til ro med et.
Ikke på noe tidspunkt ble vi informert om at søknad likevel var oversendt NKKs hovedstyre, men oppdaget helt
tilfeldig at den sto på dagsordenen til et HS-møte. Vi forsøkte da å få et møte med NKK, men de hadde «ikke tid», og
saken gikk sin gang uten at Myndeklubben ble holdt informert eller hørt, slik retningslinjene angir.
Vi har ønsket å gjøre andre raseklubber oppmerksom på hvilken mangel på respekt og lojalitet vi har blitt utsatt
for, slik at andre kanskje kan slippe å oppleve det samme i fremtiden, og har derfor underrettet samtlige raseklubber
skriftlig om NKKs behandling av denne saken. Og det har ikke manglet på reaksjoner – svært mange er rystet over
NKKs administrasjon og hovedstyre.
Vi (og mange andre tillitsvalgte) spør oss hva slags hovedstyre vi ønsker NKK skal ha. Er det slik at hver enkelt
bare skal involvere seg i saker som vedkommende direkte blir berørt av, eller kan vi forvente at HS-medlemmene ser
på seg selv som representanter for hele organisasjonen og tar seg bryet med også å sette seg inn i andre saker?
For de av dere som er interessert i nærmere informasjon om saken, vedlegges her vår klage til administrerende
direktør, hovedstyret og kontrollkomiteen (sistnevnte anser at HS’ behandling var uheldig, men ikke i strid med
regelverket, noe vi stiller oss helt uforstående til).

Myndeklubbens styres brev til Norsk Kennel Klubs hovedstyre, kontrollkomité og administrerende
direktør
Klage på vedtak om godkjennelse av egen raseklubb for whippet
Norsk Myndeklubbs styre og arbeidsutvalg for whippet stiller seg uforstående til NKKs hovedstyres avgjørelse i saken
om en ny raseklubb for whippet, som vi oppfatter er i strid med NKKs egne lover og retningslinjer (se lenger nede).
Norsk Myndeklubb har gjennom nesten 70 år forvaltet whippet på en måte som har bidratt til at kvaliteten på rasen i
Norge er helt i verdenstoppen. Dette takket være dyktige og erfarne oppdrettere som har jobbet iherdig gjennom
mange tiår, og som så godt som samtlige ønsker at rasen også i fremtiden skal forvaltes av Myndeklubben. De som
ivrer for at rasen skal ha sin egen klubb, og som har fått gjennomslag for dette, er i det alt vesentlige relativt ferske
whippeteiere, uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å arbeide for rasens beste.
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Fakta


Norsk Myndeklubb ble informert om NKKs godkjennelse av Norsk Whippetklubb som samarbeidspartner fra
1.1.2017 kun gjennom å lese referat fra hovedstyremøtet, og nå, 2 måneder senere per brev fra NKKs
administrerende direktør.



Norsk Myndeklubb, inkludert arbeidsutvalget for whippet samt over 50 whippeteiere, oppdrettere og dommere
klager med dette på avgjørelsen og ber NKKs hovedstyre vurdere dette på nytt.



Forslaget om å ta whippet ut av Norsk Myndeklubb er nedstemt på to påfølgende generalforsamlinger.



Arbeidet med å danne egen raseklubb har foregått bak ryggen på de fleste erfarne oppdrettere, spesialdommere og
whippeteiere.



Av Norsk Whippetklubbs søknad får både vi og NKK inntrykk av at flertallet av whippetfolk i Norge ønsker egen
raseklubb.



Listen (til slutt i dette dokumentet) over whippetentusiaster som ikke ønsker egen klubb, men ønsker at
Myndeklubben fortsatt skal forvalte rasen, slik den har gjort gjennom nesten 70 år, inneholder 6 spesialdommere,
35 oppdrettere (noen kennelnavn har flere eiere), hvorav flertallet har drevet med whippet i over 20 år, og resten
er gamle og nye whippeteiere. Denne listen kunne vært mye lengre om hver av oppdretterne hadde mobilisert
egne valpekjøpere, noe vi ikke gjorde da vi ønsker å vise at flertallet av erfarne whippetfolk ikke ønsker egen
klubb.



Vi i Norsk Myndeklubb anser at det ikke har vært utført noen høring blant whippeteiere vedrørende dannelse av
ny whippetklubb.



Forslaget om å ta whippet ut av NMK kom som en overraskelse på generalforsamlingen i 2015, og ingen hadde
hørt om saken. Forslaget var også formulert slik at de som leste innkallelsen, ikke forsto hva det egentlig gjaldt.



I etterkant av generalforsamlingen fikk noen få oppdrettere og andre en anonym mail (uten avsender) med
spørsmål om å videresende en spørreundersøkelse. I undersøkelsen var spørsmålet: «Vil du ha egen
Whippetklubb?» Svaralternativer Ja eller Nei. Ingen begrunnelse og ingen drøfting av saken og ingen mulighet til
kommentarer.



Etter dette ble kun de som hadde svart JA, invitert til videre arbeid.



Forslaget om å ta rasen ut av Myndeklubben ble igjen fremmet på generalforsamlingen i 2016, og nok en gang
nedstemt.

Saksgang
Forslaget om opprettelse av en egen raseklubb for whippet ble fremmet på Norsk Myndeklubbs generalforsamling
både i 2015 og i 2016, og begge ganger nedstemt.
Til tross for manglende oppslutning fra Myndeklubbens medlemmer i 2015 søkte forslagsstillerne NKK om
godkjennelse for egen raseklubb for whippet. I brev datert 30. september 2015 ble klubbens leder Geir Guldberg
informert om at søknaden var innvilget med virkning fra 1. januar 2016. Brevet var signert Dagny Wangensteen i
NKKs administrasjon.
I henhold til NKKs lover er det hovedstyret som skal behandle søknader om opprettelse av nye raseklubber, jf.
NKKs lover § 2-1 Medlemsklubbene og krav til disse: «(...) Søknad om medlemskap fremsettes for NKKs
administrasjon. Hovedstyret behandler søknaden jf. § 4-3.»
Ingen referater viste at hovedstyret hadde behandlet denne saken, og på bakgrunn av generalforsamlingsforslagets
ordlyd og avstemningsresultatet koblet Norsk Myndeklubbs styre derfor inn NKKs kontrollkomité.

Sist endret: 14.12.16 20:01:00 av Siv-Lene Havold Stene

2

I referatet fra NKKs hovedstyremøte nr. 12/15 onsdag 9. desember 2015 fremgår det at godkjennelsen av den nye
raseklubben er trukket tilbake, og at saken må behandles hos Norsk Myndeklubb på nytt, sak 174:
OPPTAK AV MEDLEMSKLUBBER
Hovedstyret avgjør fremtidige søknader om nye medlemsklubber/-forbund, jf. NKKs lover § 4-3 punkt d. ette
med rer ogs at S knad om

hi

behandling av orslag om

et som egen raseklubb

hi

et som egen raseklubb oversendes orsk

ndeklubb or n

ordin rt rsm te i orsk

ormell

ndeklubb.

HS gjorde i sitt møte nr. 2/2016 vedtak om at søknad om ny spesialklubb skal sendes til høring (sak 31):
NYE OG FRAMTIDIGE RUTINER FOR AT RASER KAN TRE UT FRA EKSISTERENDE KLUBB OG
DANNE EGEN RASEKLUBB
Søknad om opptak som ny medlemsklubb blir avgjort av NKK etter at søknaden av NKK
aktuelle andre klubber og berørte organisasjonsledd.

Ifølge et juridisk leksikon defineres høring som «innhenting av uttalelser fra instanser som anses å være berørt av et
forslag». Saken ble på nytt fremmet på Norsk Myndeklubbs generalforsamling 2. april 2016. Forslaget ble nok en
gang nedstemt til tross for massiv mobilisering fra forslagsstillernes side. Forslagsstillernes talsperson (Ivan Jenssen)
sa at generalforsamlingens vedtak ville bli respektert, noe som viste seg å ikke stemme.
Helt tilfeldig oppdaget et av Myndeklubbens medlemmer at NKKs hovedstyre nok en gang skulle behandle
søknad om opprettelse av en offisiell whippetklubb, i sitt møte 22. juni 2016. Klubbens styre var ikke orientert og
regnet med at HS ikke ville ta noen endelig avgjørelse på dette møte, men at NKK denne gangen ville forholde seg til
sine egne lover og retningslinjer og sende saken på høring til berørte parter, i henhold til eget vedtak bare et par
måneder tidligere.
Men det skulle vise seg at NKK også denne gangen valgte å overkjøre eksisterende raseklubb (sak 82):
SØKNAD OM OPPTAK SOM MEDLEMSKLUBB I NKK OG OVERTAKELSE AV RASEFORVALTNING AV
RASEN WHIPPET
idligere har en historisk relang raksis v rt at det er det mil et som har nsket uttreden som har hatt inn l telse.
I vedtak 31/16 økte HS kravet til prosess forut for en eventuell uttreden:
tter at saken har v rt behandlet

rsm tet hvor alternative organisas onsendringer internt, lovendringer e l

er vurdert, st r det de aktuelle medlemmene ritt vurdere dannelse av egen raseklubb.
et skal vektlegges de s esielle behov og n e nsker etablering av en egen raseklubb kan med re og at
mulighetene or at o slutningen av engas erte n e medlemmer som kan drive en n raseklubb ogs med aktiviteter
og arrangementer er tilstrekkelig i rene ramover.
Etter at stiftelsesmøtet med valg av tillitsvalgte i den nye raseklubben er gjennomført og nye lover for klubben
er vedtatt i samsvar med NKKs lovmal, kan klubben søke NKK om opptak som egen medlemsklubb.
I tillegg til protokoll ra sti telsesm tet og vedtatte lover, skal det vedlegges en o datert medlemsliste i den
n e raseklubben

minimum

medlemmer over

r.

Søknad om opptak som ny medlemsklubb blir avgjort av NKK etter at søknaden av NKK
aktuelle andre klubber og berørte organisasjonsledd.
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Whippetklubbens dokumentasjon viser at kravet er oppfylt. Norsk Whippetklubb opptas som medlemsklubb i
NKK og gis forvaltningsansvaret for rasen whippet. Medlemskapet gjelder fra 1.1.2017.

Hvordan kan HS hevde at «Whippetklubbens dokumentasjon viser at kravet er oppfylt», når moderklubben ikke har
hatt saken til høring og heller ikke har fått uttale seg på annen måte?
I tillegg til HS’ resisering av remgangsm ten or o rettelse av n e klubber, st r det følgende i veiledningen
«Enkel remgangsm te i etablering av n klubb»:
Trinn 4
«(...) Dersom angjeldende rase allerede har klubbtilhørighet i raseklubb, kan denne prosessen først skje dersom
generalforsamlingen i angjeldende klubb vedtar at det skal dannes egen klubb for rasen.»
Saken om å ta whippet ut av Norsk Myndeklubb har altså vært oppe på NMKs generalforsamlingen både i 2015 og
2016, og begge ganger blitt nedstemt; hvordan dette kan erstatte en formell og ordentlig høring, er for oss helt
uforståelig.
Hva har NKK å tape på å følge egne saksbehandlingsregler? Er det ikke et ønske å få belyst alle sider av en så
viktig sak før det tas en beslutning?
Siden vi ikke har fått anledning til å komme med vårt syn på saken, og siden vi ut fra de ovennevnte erfaringene
ikke har tillit til at administrasjonen besørger at hovedstyret får tilstrekkelig informasjon til å kunne ta en klok
beslutning i en slik viktig sak, ser vi oss nødt til selv å bringe til torvs visse fakta, og vi tillater oss derfor å
kommentere flere direkte feil i søknaden. De mest graverende finner vi under pkt. 3 i søknaden, «Orientering om
forundersøkelsen» og i «Vedlegg 9 til søknad om medlemskap i NKK fra Norsk Whippetklubb»:
Generalforsamlingen godkjente etablering av egen raseklubb forutsatt tilstrekkelig interesse blant whippeteiere. En
arbeidsgruppe ble etablert for å undersøke interessen og forberede etablering av klubben. Forespørsel om interessen
er sendt til 268 whippeteiere registrert i Norsk Myndeklubb. Det kom 198 svar, hvorav 87 % positive og 13 %
negative. Av 29 registrerte oppdrettere var 18 positive og 5 negative til etablering av egen raseklubb (6 oppdrettere
har ikke svart). Konklusjonen er at det er stor interesse, og arbeidsgruppen har invitert alle som i forundersøkelsen
stilte seg positive til egen raseklubb til dette konstituerende møte.

Kommentar: Dette er feil; generalforsamlingen godkjente ikke etablering av egen raseklubb for whippet under slike
forutsetninger. Det foreligger heller intet skriftlig dokument som kan bekrefte arbeidet med en forundersøkelse, verken
i referatet fra GF 2015, i styrereferater, i medlemsbladet Mynden, på Myndeklubbens eller Whippetutvalgets
hjemmeside. En slik undersøkelse er ukjent for NMKs styre og medlemmer, og vi vet med sikkerhet at mange aktive
whippeteiere og oppdrettere aldri har mottatt noen undersøkelse. Undersøkelsen ble heller ikke nevnt under framlegg
av saken på generalforsamlingen i 2016. Vi ber derfor om at det framlegges full dokumentasjon for denne
undersøkelsen: Hvem satt i arbeidsgruppen, hvem har utarbeidet den og bearbeidet resultatene, og når ble
undersøkelsen sendt ut og avsluttet. Hvorfor er resultatet aldri framlagt for NMK, men vektlegges så sterkt i denne
søknaden? Hvem er disse 29 registrerte oppdretterne? Jf. liste til slutt i dette dokumentet over oppdrettere som mener
whippet ivaretas best av Norsk Myndeklubb.
Vedlegg 9 til søknad om medlemskap i NKK fra Norsk Whippetklubb.
Forslag fremmet på Norsk Myndeklubbs generalforsamling 2016. Til stede ved forsamlingen var ca. 120
stemmeberettigede, og hvor en vesentlig andel av Norges whippetoppdrettere var til stede og med anledning til å

Sist endret: 14.12.16 20:01:00 av Siv-Lene Havold Stene

4

ytre sitt syn i saken. Saken ble fremmet også i 2015 med påfølgende godkjenning i NKKs adm., men med inndratt
godkjenning (HS-møte 12/2015 – 9. des. 2015) fra NKK HS. Saken er godt kjent i det norske whippetmiljøet.

Kommentar: På generalforsamlingen i 2016 var et stort antall whippeteiere og oppdrettere til stede. Det ble framlagt
saklige argumenter både for og mot egen whippetklubb, og diskusjonen gikk blant disse medlemmene. En stor andel
whippeteiere var imot å ta rasen ut av NMK. Vi ser i søknaden at det spekuleres i hvor mange som kan ha stemt hva,
noe som er irrelevant og fører til å villede. Det er respektløst og kritikkverdig at man i etterkant av et korrekt
gjennomført valg går bak ryggen på NMKs medlemmer og whippeteiere og sender ny søknad til NKK, som i tillegg
inneholder vesentlige faktafeil. Før avstemmingen presiserte forslagsstillernes talsmann at generalforsamlingens
vedtak ville bli respektert. Det kan se ut som der har vært vanskelig å akseptere resultatet av avstemmingen.
De fleste erfarne whippeteiere i NMK opplever at det har vært meget vanskelig å innhente informasjon om
arbeidet med å starte ny whippetklubb, til tross for flere saklige henvendelser. Vi møter stadig whippeteiere som stiller
spørsmål om denne saken, og vi setter spørsmålstegn ved hva som menes med «det norske whippetmiljøet». Allerede
tidlig i prosessen feilinformerte Whippetklubben gjennom å publisere lover som sa at klubben allerede var godkjent av
NKK, noe som betyr at de har rekruttert medlemmer på misvisende grunnlag.
Ytterligere kommentarer til søknaden
Bakgrunn for søknaden
Whippet ble godkjent som rase av FCI 27.4.1955, og rasen ivaretas i dag i Norge av Norsk Myndeklubb, der den er
klart største rase med over 50 % av de 11 rasene som er med i denne klubben. Whippet er den mynderasen som
vokser raskest i populasjon i Norge i dag. Bare i løpet av de siste 10 årene har rasen vokst med mer enn 2000
individer. Dette betyr at det også er kommet til svært mange nye whippeteiere i løpet av den samme tidsperioden.
Dessverre ser vi at kun en mindre andel av disse nye finner at de er tjent med et medlemskap i NMK, og således står
de utenfor det organiserte hundearbeidet. Mange oppdrettere og whippeteiere mener rasen nå er blitt så stor at det er
behov for en egen raseklubb til å forestå raseforvaltningen, og at en egen raseforvaltende klubb med styre og
komitéer/utvalg bedre kan ivareta rasen enn et utvalg innen Norsk Myndeklubb (whippetutvalget) bestående av 5
medlemmer.

Kommentar: Feil. Whippetutvalget består av 7 personer som er pliktige til å følge NMKs direktiver for raseutvalg for
spesielt å ivareta sin egen rases interesser. Vi er ikke kjent med at nye whippeteiere ikke er tjent med medlemskap i
NMK. Whippetmiljøet i NMK har alltid blitt oppfattet som positivt, og nye medlemmer kommer stadig til klubben. Alle
nye whippeteiere er velkommen til å jobbe positivt for rasen via NMK. Etablerte oppdrettere anbefaler gjerne sine
valpekjøpere å melde seg inn. Frivillig klubbarbeid forutsetter at alle bidrar for et positivt og aktivt miljø. NMK har
nå et meget velfungerende styre som drifter de tunge administrative klubboppgavene på en utmerket måte. På
generalforsamlingen i 2016 ble det vedtatt å se på klubbens organisering for enda bedre å imøtekomme medlemmenes
ulike behov.
Norsk Whippetklubb har etter stiftelsen i 2015 arbeidet med å få på plass en organisasjon bestående av et kompetent
og erfarent styre, med Avlsutvalg (Avl, Oppdrett og Helse), Utstillingsutvalg og Aktivitetsutvalg, samt et nettverk
av regionkontakter rundt i landet. Klubben har 104 betalende medlemmer, dette til tross for at vi pr. dato er
uoffisiell klubb med begrensede midler og aktiviteter. Norsk Whippetklubb har en visjon om å skape et tilbud til
alle med Whippet over hele Norge – også de som i dag bare har whippet som familiehund, og ikke er tilknyttet en
klubb eller som deltar på organiserte aktiviteter.
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Kommentar: NMK har en meget aktiv lokalavdeling i Trøndelag. I tillegg finnes frittstående aktivitetsgrupper i ulike
deler av landet som inkluderer både whippet og andre mynderaser, f.eks. Bergen og omegn myndeklubb, Mynder i
nord, Whippet i Vestfold, Aktive mynder, grupper i Rogaland og i Oslo-området.
Whippet er i dag en sunn, frisk og brukervennlig rase – den passer til det meste. Klubben ønsker å følge opp rasen
gjennom sine komitéer og regionkontakter. Med det stadig økende antallet er det også større behov for oppfølging
av rasens utvikling, større behov for å kunne gi råd til oppdrettere, og også større behov for å følge med på utvikling
innen helse/gemytt.

Kommentar: Dette arbeidet ivaretas gjennom NMK via whippeteiere og oppdrettere med erfaring som langt
overskrider det styret og komiteer i Whippetklubben kan oppvise. Myndeklubben har nylig betalt for å få gjennomført
en omfattende helseundersøkelse og arbeider nå med RAS for whippet.
Whippet er en altoverveiende frisk og sunn rase – og slik ønsker Norsk Whippetklubb det skal fortsette. Dette
mener vi best kan gjøres gjennom å lytte til erfarne oppdrettere, holde oss oppdaterte på alt som har med helse for
vår rase å gjøre, og gjennom dette være i stand til å gi råd til oppdrettere, nye og gamle, og også vanlige
whippeteiere når spørsmål dukker opp.

Kommentar: Et stort antall meget erfarne og dedikerte oppdrettere med medlemskap i NMK ivaretar allerede dette
arbeidet aldeles utmerket. De deler med glede av sin kunnskap og ser ikke behov for egen raseklubb for å gjøre dette.
I tilknytning til Myndeklubbens jubileumsutstilling i pinsen 2016 ble alle klubbens medlemmer invitert til en
foredragskveld med tema «Whippet», presentert av Espen Engh og Per Iversen.
Det er spesielt viktig å være oppmerksom og følge med når en rase øker så mye i antall som whippet har gjort de
siste 10-årene, for å unngå uheldig avl med den konsekvens at dette går ut over rasens sunnhet og egenart. På sikt
vil vi også etablere kontakt med rasedommere for å sikre godt samarbeid i en sunn og korrekt videreutvikling av
rasen.

Kommentar: Se vedlagte liste med navn på oppdrettere og rasedommere som allerede ivaretar dette behovet gjennom
NMK.

Videre kommentarer til saken
Whippetutvalget i NMK har i mange år bestått av 7 personer. De siste par årene har aktiviteten i raseutvalget vært
meget laber, med unntak av en årlig spesialutstilling for whippet. Det viser seg at fem av utvalgets medlemmer i denne
tiden har vært sterkt involvert i arbeidet med å danne egen raseklubb og bl.a. sittet i interimsstyret. Noen av disse
personene satt også i NMKs styre før 2015. Det er beklagelig at disse personene har handlet i strid med NMKs
direktiver for raseutvalg og har unnlatt å jobbe for et positivt og aktivt miljø blant whippeteiere. Dette er en selvfølge
når man påtar seg et verv i en klubb. Det har vært fullstendig fravær av informasjon rundt saken med ny
whippetklubb, og det har vært tilnærmet umulig å få svar på spørsmål. Et stort irritasjonsmoment har vært manglende
arbeid med RAS for whippet, til tross for flere henvendelser. Det er viktig å understreke at personer som har hatt
ansvar for dette i flere år, nå er sterkt involvert i ny raseklubb. Whippetutvalgets tidligere leder (2012–2016), som selv
er dommer, utstiller og oppdretter, har ikke vært i stand til å igangsette dette arbeidet. Hun har nå verv i den nye
Whippetklubben. På generalforsamlingen i 2016 fikk vi uoffisielt høre at RAS for whippet var ferdig, men det har
ikke lykkes oss å få dette overlevert fra det tidligere arbeidsutvalget.
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Et prioritert område framover er arbeidet med RAS. Norsk whippetavl har i mange år blitt ivaretatt av en gruppe
dedikerte og dyktige oppdrettere og spesialdommere som har NMK som sin klubb. Det har alltid vært et positivt miljø
og godt samarbeid, og norske whippets hevder seg i verdenstoppen både på utstilling og LC; norskoppdrettede
whippets ble bl.a. BIR på verdensutstillingen i både 2014 og 2016, og mange har hatt flere framtredende plasseringer
opp gjennom årene både nasjonalt og internasjonalt. Det oppdrettes meriterte hunder også inne grener som agility og
blodspor. Norske whippets eksporteres til oppdrettere og hannhunder benyttes i avl utenfor landets grenser. Det er
dette mangeårige arbeidet som nå ligger til grunn for rasens økende popularitet, dens gode helse og gemytt. Berit-Lena
Grøtterud (Siprex) mottok for få år siden NKKs hederspris for sitt mangeårige oppdrett av whippet. Hun sitter i
Whippetutvalget i Norsk Myndeklubb.
Vi ser nå med vantro at mange med sentrale verv i den nye whippetklubben er hundeeiere med erfaring fra stort
sett andre raser, bl.a. schäfer. De fleste har også forholdsvis kort erfaring innen whippet, både som eiere og
oppdrettere, f.eks. i styret:
Leder: Per Haakon Vestby – whippet i 2 år; opprinnelig schäfereier
Nestleder: Stine Frigård – whippet i 4 år
Sekretær: Hanne Feydt von Benzon – whippet i 2 år; opprinnelig schäfereier
Medlem: Geir Guldberg – whippet i 4 år
Medlem: Kristin Hoff – whippet i 19 år
Medlem: Ivan Jenssen – whippet i 11 år; schäferoppdretter
Medlem Stein Ole Kjær – whippet i 12 år
Vara: Per Roger Hamgaard – whippet i ? år; opprinnelig schäfereier
Vara: Cecilie Landsverk – vokst opp med whippet
Er det disse som nå skal overta forvaltningen av rasen vår?
Da det ble kjent at NKKs hovedstyre hadde godkjent søknaden fra Norsk Whippetklubb, ble Myndeklubbens styre og
arbeidsutvalg for whippet i løpet av to uker i sommerferien kontaktet av et stort antall whippeteiere, oppdrettere og
dommere tilknyttet Myndeklubben som protesterer mot NKKs vedtak og stiller seg uforstående til hele denne saken –
mange med erfaring med rasen siden 1980-årene.
Styret i Norsk Myndeklubb og et stort antall kunnskapsrike og erfarne whippeteiere og oppdrettere anmoder
hovedstyret om å se på denne saken på nytt i lys av vedlagte informasjon.
Med vennlig hilsen
Siv-Lene Havold Stene
NMKs styreleder

Personer som via mail til Norsk Myndeklubb/arbeidsutvalget for whippet har uttrykt ønske om at
whippet fortsatt skal forvaltes av Norsk Myndeklubb
Oppdrettere og utstillingsdommere
Per Iversen (Brenna)
Jeg ønsker at whippet skal tilhøre Norsk Myndeklubb. Har hatt whippet siden 1973, innehaver av kennelnavnet
Brenna.
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Det har vært oppdrett av whippet på Brenna fra 1937. Jeg er eksteriørdommer siden 1978 og dømmer raser i seks
grupper. Har hatt tillitsverv i NKK i perioden 1980–2015 blant annet i Utstillingskomiteen og DUK. Tildelt NKKs
gullmerke.
Målfrid Baasnes (Incarvill)
Jeg har hatt hund i snart 50 år og ble medlem av NKK i 1970.
Fikk min første whippet i 1972 og ble medlem samme år i Norsk Whippet, Russisk og Afghansk Myndeklubb,
som den gang var navnet på dagens Norsk Myndeklubb.
Startet med oppdrett av whippet i 1974 med kennelnavnet Incarvill, som ble godkjent i 1973. Jeg har oppdrettet 25
kull i perioden 1974–1998. Fra disse kullene har det blitt 27 champions, hvorav to har fått tittelen Int. Nord. Ch. og én
N SF Ch.
Incarvill hadde årets whippet og årets 8. beste mynde i 1998. Hadde også årets whippet og 3. beste mynde i 1989.
Utenom disse hundene med championtittel har andre hunder fra mitt oppdrett mottatt 14 cert og 9 CACIB, men har
ikke blitt champion.
Incarvill kennel har 19 ganger fått HP i oppdretterklasse, tatt både på offisielle og uoffisielle utstillinger.
Medlem i Sør-Rogaland Brukshundklubb i 1970 og satt som sekretær i perioden 1972–1974. Var med og startet
Rogaland Myndeklubb i 1979 og hadde diverse styreverv i klubben fram til 2005.
Anne Grete Lundsten Andersen (Shirin)
Jeg hører med forundring at NKK har godkjent egen klubb for whippet. Som eier og oppdretter av whippet synes jeg
dette er sterkt beklagelig og undres over at det er mulig siden rasen allerede er med i en klubb, og at det ved siste
generalforsamling ble flertall ved avstemming om at rasen fortsatt skulle være representert i Norsk Myndeklubb.
Mitt liv med whippet startet på sekstitallet med min stemor Hjørdis Espeland og Brenna kennel. På Brenna har vi
hatt utrolig mange hyggelige sammenkomster med myndefolk. Vi har alltid hatt en fellesskapsfølelse og hatt stor
glede av å utveksle kunnskap og erfaring.
Jeg har vært medlem av Norsk Myndeklub siden slutten av sekstitallet og har hatt forskjellige tillitsverv i klubben.
Jeg har alltid synes at det har vært positivt at flest mulig av mynderasene har vært samlet i en klubb. Jeg mener at vi
som større og samlet står sterkere utad for å fremme våre raser.

Hanne Berit Husby (Terra Whisetta)
Jeg fikk min første whippet i 1978 og har etter det hatt flere i mitt eie, bl.a. Bamsevinner i 2000 og veteranvinner i
2007.
Jeg var med og startet Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag i 1977. Autorisert dommer i 1992. Hatt mange verv i en
rekke hundeklubber. Er for tiden leder av Trondheim Hundefestival som er en paraplyorganisasjon bestående av flere
hundeklubber som arrangerer en stor hundeutstilling i Trøndelag hvert år.
Eksteriørdommer, mange verv. Jeg ønsker at raseansvaret for whippet fortsatt skal forvaltes av Norsk
Myndeklubb.
Lise Olesen (Lugh Ferrandi)
Whippet og andre mynderaser siden 1968, mange verv.
Det startet med Norsk Afghaner Klubb i 1946, utviklet seg snart til Norsk Whippet, Russisk, Afghansk
Myndeklubb, og frem til i dag er rasen whippet ivaretatt på best mulig måte av det som nå heter Norsk Myndeklubb.
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Jeg har hatt mynder siden 1968, afghansk mynde, whippet og greyhound. Under kennelnavnet Lugh-Ferrandi
oppdrettet jeg (blant flere) storvinneren L-F Dressed To Kill, årets whippet flere år på rad.
Jeg har vært engasjert i NMK siden 1970-årene med diverse tillitsverv, fra 1990 i Norsk Greyhound Klubb. Jeg
har, som leder av NGK, hatt et nært og særdeles godt forhold og samarbeid til ledelsen i NMK.
Jeg ser ingen grunn til at ansvaret for å ivareta rasen whippets interesser skal overlates til en ny klubb.
Bjørg Foss (Xploring)
Har hatt hund siden 1975, afghansk mynde (oppdrettet ni kull), greyhound (oppdrettet to kull) og whippet (så langt
oppdrettet åtte kull). Har oppdrettet et flertall champions, også internasjonale, og vunnet flere store rasespesialer i innog utland med både afghansk mynde og whippet. Jeg er æresmedlem i Norsk Myndeklubb og hatt tillitsverv i klubben
mer eller mindre sammenhengende siden 1976 (nestleder (p.t.), sekretær, kasserer, styremedlem, redaktør og
arbeidsutvalg for whippet), representert Myndeklubben ved NKKs representantskapsmøte et flertall ganger, sittet i
NKKs kontrollkomité, som leder i mange år, vært kasserer i Autoriserte hundedommeres forening. Jeg har også sittet i
styret i Norsk Greyhoundklubb og vært redaktør for klubbens medlemsblad. Jeg har vært autorisert eksteriørdommer
for gruppe 10 og «mynderasene» i gruppe 5 siden 1987, og har siden også blitt autorisert for ca. halvparten av rasene i
gruppe 3. Jeg har dømt i de fleste europeiske land i tillegg til Australia og Canada, også store mynde- og rasespesialer.
Stemte NEI til opprettelse av egen raseklubb for whippet på generalforsamlingen både i 2015 og 2016.
Åge Gjetnes
Fikk min første whippet i 1985, og denne hunden ble raskt champion og hevdet seg på store utstillinger. Neste whippet
kom fra Frankrike, en storvinner i Norge og Sverige, årets mestvinnende mynde tre år på rad, BIS vinner på rase- og
myndespesialer. Neste kom fra England, enda en storvinner som blant annet ble BIS på NKK's int. Utstilling i
Trondheim. Har også importert en hannhund fra Sør -Afrika og en fra England. Begge ble internasjonale champions
og hevdet seg svært godt i utstillingsringen. Åge Gjetnes har vært/er styremedlem/ varamedlem i NMKs styre samt
medlem i utstillingskomiteen i NMK. Han har vært autorisert for rasen siden 2006 og har dømt rasen i ulike deler av
verden inklundert to ganger i rasens hjemland, og er invitert en tredje gang. Har dømt rasen på Amerikas mest berømte
utstilling, Westminster i 2011, og skal igjen dømme rasen på samme utstilling i 2017. Jeg har i alle disse årene
opplevd at whippet har blitt vel ivaretatt at NMK og klubbens raseutvalg og ønsker så absolutt at dette skal vedvare.
Det er viktig at en rase som har økt i popularitet blir ivaretatt av en klubb som har den kunnskapen og lange erfaringen
fortsetter med å ha dette ansvaret.
Ingunn Ohrem (Pendahr)
Undertegnede har hatt whippet siden 1981 og oppdrett av whippet siden 1983 (kennel Pendahr). Vi har oppdrettet
flere champions både på utstilling og blodspor, samt høyt premierte hunder på LC. I 2014 vant Pendahr Fred Perry
BIR på verdensutstillingen i Helsinki og Pendahr Puttin On The Ritz Ble BIR på Norsk Vinnerutstilling 2014, begge
oppdrettet av oss. Jeg har dømt open show i Norge og Finland, hatt verv i Whippetutvalget i fire perioder ganger og
sitter nå som kasserer i nevnte utvalg. Jeg er også medlem i NMKs utstillingskomité. Har for øvrig hatt ulike tillitsverv
i andre klubber. Jeg sammenstilte rasepresentasjonen av «Whippet» i Hundesport. Jeg stemte mot å ta whippet ut av
NMK på generalforamlingen 2016.
Hanne Thorkildsen (Pendaht, tidl. Muddler)
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Hatt hund siden 1970 og whippet siden 1981. Har hatt flere verv i Norsk Retrieverklubb og Norsk Myndeklubb, per i
dag leder av Whippetutvalget.
Oppdretter av Whippet sammen med Ingunn Ohrem under kennelnavnet Pendahr og tidligere Muddlers.
Har eid den første norskeide labrador med tittel Int. Nord. Ch., har vært aktiv på viltspor, lydighet, retrieverjakt,
lure coursing og utstilling.
Har oppdrettet mange flotte whippet både med og uten championtitler. Blant annet BIR-vinner på
verdensutstillingen 2014, Pendahr Fred Perry, som kommer fra et kull med 3 champions og 1 multicertvinner.
Stemte NEI til å ta ut Whippet av Norsk Myndeklubb på generalforsamlingen.
Eva og Svend Svendsen (Frifart)
Vi vil at whippet skal bli i Myndeklubben. Har hatt hund siden 1959, whippet siden 1983. Vi har begge vært
styremedlemmer i NMK avd.Trøndelag.
Gerd Røssland (Librium)
Hund siden 1980, whippet siden 1984, oppdrett siden 1987.
Inn og ut av verv i NMK over flere år, styremedlem, utstillingskomité og Whippetutvalget. Vil forsatt være i NMK
og stemte NEI til whippet ut av NMK.
Mona Riberg (WillWhip)
Jeg var ikke på generalforsamlingen, men det er et rungende NEI fra Levanger.
Har hatt whippet i 40 år – hele mitt liv. Har vel også vært direkte og indirekte medlem av NMK like lenge.
Vi har hatt friske og sunne whippeter på alle måter, og alle har blitt veldig godt voksne før vi har sagt adjø til dem.
Var medeier i kennel Courtborne, hadde ett eget kull under kennelen for 10 år siden – har nå gått ut av denne
kennelen av ulike årsaker. Er i oppstartsfasen med å etablere egen kennel sammen med Randi Juliussen, kennelnavn
inne til godkjenning hos NKK/FCI.
Har vært aktiv i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag med ulike verv, som styremedlem, kasserer (flere perioder) og
revisor.
Er aktiv innen utstilling og LC, og har oppnådd strålende resultater med egne hunder på begge arenaer, bl.a. en
som både er internasjonal utstillingschampion og lure coursing-champion.
Toril Irene Sigmundsen (Incarvill)
Jeg har vært eier av både whippet og weimaraner, hvorav whippet siden 1985 og er fremdeles lykkelig eier av
sistnevnte rase. Av whippetene jeg har hatt, har jeg vært heldig og ha både Int. Nord. Champion og Norsk Champion.
Jeg har hatt styreverv i Rogaland Myndeklubb, en klubb som var veldig aktiv med mange engasjerte medlemmer.
Viktigheten av å dele kunnskap, sosialt samvær, aktiviteter og resultater på tvers av rasene var et gode som alle syntes
var både viktig, interessant og givende.
I 2004 ble jeg medeier i kennelnavnet Incarvill; av flere årsaker har jeg kun oppdrettet tre kull, hvorav fra det siste,
i 2015, er over halvparten stilt ut med gode resultater.
Jeg ønsker at NMK skal bestå slik den gjør i dag og ønsker ikke å ta del i den nye whippetklubben.
Cecilie og Knut Fr Blütecher (Showline)
Knut har hatt greyhound siden 1971, Cecilie siden 1975, og første whippet kom i 1986. Kennelnavnet Showline ble
registrert tidlig i 1970-årene.
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Knut hatt de fleste verv i både Myndeklubben og Greyhoundklubben, og er æresmedlem i sistnevnte.
Knut ble utstillingsdommer i 1984 og har dømt store utstillinger og spesialer på mange kontinenter.
Hvorfor ønsker noen at whippetrasen skal ut av Norsk Myndeklubb? Vi ser store fordeler ved at whippetrasen
forblir i Norsk Myndeklubb. Egen whippetklubb har vært prøvd tidligere (uoffisiell). Entusiasmen var stor i starten,
men klubben måtte legges ned etter en tid da ressurser, initiativ og engasjement uteble. Det er ikke alltid slik at gresset
er grønnere på den andre siden av gjerdet! Vi har ikke mottatt spørreskjemaet det refereres til, og har derfor ikke hatt
mulighet til å gi våre svar. I dag arbeider raseentusiaster i NMKs respektive raseutvalg, og vi håper at også
whippetfolket kan samles om det.
På siste generalforsamling i NMK ble det nedsatt et utvalgt, som skal arbeide frem forslag til eventuell ny
organisering eller struktur av klubben, for å favne ønskelige fremtidige aktiviteter innenfor klubben. Forslaget skal
presenteres på NMKs generalforsamling 2017. Knut ble valgt inn i dette utvalget, som har fått mandat til å utarbeide
forslag. Flertallet på generalforsamlingen stilte seg bak etableringen av arbeidsgruppen og mandatet. Det er derfor
altfor prematurt å etablere en whippetklubb nå. Vi stemte derfor nei til etablering en slik klubb nå.
Arne Foss (Paper Moon)
Jeg ønsker at whippet så absolutt må forbli i Norsk Myndeklubb.
Jeg har hatt rasen sammenhengende i over 26 år og driver et lite oppdrett med kennelnavnet Paper Moon. Medlem
i NMK siden 1990.
Flere ganger årets whippet begge kjønn og Bamsevinner – årets hund alle raser – i 2000.
Har dømt whippet siden 1999 og hatt gleden av å dømme rasen i alle fem verdensdeler, inkl. rasens hjemland.
Allrounddommer siden 2010.
For tiden medlem av NKKs standardkomité og dommerutdanningskomité.
Har innehatt mange andre verv i løpet av årene, inkl. Myndeklubben avd. Trøndelag.
Jeg ser denne saken som særdeles merkelig, og saksbehandlingen i NKK som meget forunderlig. Ved siste
generalforsamling i Myndeklubben ble det IKKE flertall for en ny whippetklubb. Initiativtakerne har framlagt uriktige
påstander som at alle whippeteiere i NMK har fått tilsendt e-post om de ønsket en ny klubb. Denne e-posten har jeg og
mange med meg ALDRI mottatt.
Jeg mener klart at rasen fortsatt bør forvaltes av NMK som i mange tiår har hatt raseansvaret, og som har tatt rasen
dit den er i dag – vi har meget høy standard på rasen i Norge, og den er best tjent med at NMK fortsatt beholder dette
ansvaret.
Svein Erik Aaslund (Stravi)
Whippet i ca. 20 år, mange verv. Har vært medlem i Myndeklubben siden 1984 og har oppdrettet whippet og borzoi.
Espen Engh (Jet)
Jeg ønsker at Whippet skal forbli i Norsk Myndeklubb.
Jeg har hatt mynder i 50 år, hvorav whippet i mer enn 25 år. Eier av mange internasjonale champions og årets
whippet en rekke ganger. Oppdretter av 202 champions gre hounds under kennelnavnet Jet’s.
Mange tillitsverv i hundeklubber gjennom årene, inklusiv kontinuerlig tillitsvalgt i NMK gjennom 25 år.
Internasjonal hundedommer med oppdrag i mer enn 90 land.
Berit Lena Grøtterud (Siprex)
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Jeg har drevet oppdrett av whippet siden 1991, 25 år. Jeg har oppdrettet en rekke utstillingschampions og storvinnere
nasjonalt og internasjonalt, flere av mine eksporter har også vunnet stort i sine nye land. Det finnes også flere lure
coursing-champions og blodsporchampions fra mitt oppdrett. Jeg har dømt uoffisielle utstillinger i Sverige og
Finnland. Jeg er opptatt av rasens beste og at vi skal ha et godt miljø rundt whippeten og har derfor i en rekke år sittet i
Whippetutvalget. I 2013 ble jeg tildelt NKKs Oppdretterpris.
Våren 2015 ble jeg kjent med ideen og forsøkt overtalt til å bli med å ta whippeten ut av Myndeklubben. Første
argumentet jeg fikk høre dreide seg om en personkonflikt. Jeg vurderte seriøst om jeg skulle støtte Whippetklubben og
regnet med at det ville bli en lang diskusjon hvor argumenter for og imot ville bli godt belyst. I stedet var jeg en av få
som fikk en «Vil du være med å starte egen Whippetklubb?»-mail med avsender «Interimsstyret i Whippetklubben»,
uten noen henvisninger til hvem dette styret var. Dette oppfattet jeg som totalt useriøst og regnet ikke med at det ville
føre noen vei. Jeg avsto derfor fra å svare og har siden ikke blitt informert videre om Whippetklubbens planer. Senere
har Whippetklubben tydeligvis jobbet i høyt tempo og altså klart kunststykket å få overta det formelle ansvaret for
rasen fra 01.01.2017, uten at medlemmene i Myndeklubben har fått uttale seg utover to ganger NEI på klubbens
generalforsamlinger. Det sitter en rekke whippetmennesker igjen og undrer seg over hvordan dette kunne skje. Bare ta
raseansvaret fra en klubb uten dialog? Flere mennesker jeg har snakket med, har også meldt seg inn i Whippetklubben
helt uten å forstå at dette innebar støtte til å ta whippeten ut av Myndeklubben. Dette har blitt en merkelig situasjon
som har gjort stor skade på det gode miljøet vi alltid har hatt rundt rasen vår.
Selv mener jeg at vi trenger en modernisering og oppgradering av Myndeklubben, den trenger blant annet å bli
mer imøtekommende overfor sine medlemmer og å utvide aktivitetstilbudet for å gi et tilbud til en større gruppe
hundeeiere. På sikt mener jeg at vi er best tjent med å ha Mynderasene samlet under Myndeklubben. Jeg ønsker ikke
at Whippetklubben skal overta raseansvaret for Whippet, spesielt ikke på en slik måte som det nå skjer.
Anne Lene Dahl (Dun It)
Jeg har hatt whippet siden 1999 og vært medlem av Norsk Myndeklubb like lenge.
Jeg ønsker at whippet skal forvaltes av Whippetutvalget under Norsk Myndeklubb.
Ole Terje Hovland (Kazar)
Undertegnede har hatt borzoi siden 1976 og har drevet med oppdrett av rasen under kennelnavnet Kazar siden 1978.
Den første whippeten kom i huset for ca. 15 år siden, og italiener i 2014. Jeg har vært medlem av Norsk Myndeklubb i
alle disse årene og opplever at den har ivaretatt alle våre raser på beste måte. På bakgrunn av det ønsker jeg å bli
værende som medlem i Myndeklubben. Videre er det mitt ønske at Myndeklubben fortsatt skal representere whippet.
Nils Erik Ness (Kazar)
Undertegnede har hatt borzoi og vært medinnehaver av kennel Kazar i ca. 16 år. Den første whippet kom i huset for 15
år siden, og italiensk mynde i 2014. Jeg har vært medlem av Myndeklubben i flere år nå og opplever at den har
ivaretatt alle våre raser på beste måte. Det er derfor mitt ønske at Myndeklubben fortsatt skal representere whippet.
Susanne Strøm (Steppdance)
Jeg vil gjerne beholde whippeten i Norsk ;yndeklubb. Synes vi er en så liten klubb. Har hatt borzoi i 30 år og whippet i
12 år. Har hatt fire whippetkull.
Stein K. Presthus (Oscarberg)
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Whippet i 15 år, hund i 46 år, brukshunddommer, stor organisasjonserfaring innen hundesporten.
Har sittet som leder i Norsk Rottweilerklubb avd. Trøndelag i mange år siden min første periode på slutten av
åttitallet. Satt også som leder i avlsrådet i Norsk Rottweilerklubb og i Nordisk avlsråd for Rottweiler i 10 år.
Var med og startet Nidaros brukshundklubb for 30 år siden, satt som leder i interimsstyret og senere mange år i
samme posisjon etter at klubben fikk samarbeidsavtale med NKK. Jeg hadde også gleden av å bli NBHKs første
æresmedlem.
Jeg anser det som en styrke for Norsk Myndeklubb at alle mynderasene er samlet i en klubb, man unngår da i stor
grad den friksjon og uenighet som er vanlig i andre raseklubber, der det er relativt typisk at oppdrettere eller fraksjoner
av slike tenderer til å fremme egne interesser fremfor klubbens i enkelte sammenhenger. NMK har siden jeg ble
medlem, til enhver tid imøtekommet mine forventninger til den som raseklubb, jeg frykter at så ikke vil være tilfellet
om whippet skulle ivaretas av en ren whippetklubb.
Tone Orre (Fairytale)
Whippet i 15 år, vokst opp med hund, mange verv og mange aktiviteter Man vet hva man har, men ikke hva man får –
om det blir så mye bedre av å ta whippeten ut av myndeklubben har jeg ikke blitt overbevist om, så derfor har jeg ikke
stemt. For meg som har hatt en pause fra ringen og dermed vært litt «utenfor», har det vært veldig lite informasjon fra
begge leirer, alt for mye lobbyvirksomhet.
Siden jeg har annen mynde også, stemmer jeg for at whippeten blir under Norsk Myndeklubb
Hadde mitt første whippetkull i 2004 og hvorav mange er champions, også en verdensvinner, samtidig på topp 10listen over LC-mynder.
Født og oppvokst med hund, konkurrert aktiv innen agility, utstilling og lure coursing.
Diverse sentrale klubb verv fra 1996 i Drammen brukshundklubb, Norsk Collie klubb og Myndeklubben, både
Whippetutvalget og LC-komiteen.
Har tatt ringsekretærkurs, NKK instruktørkurs, kynologikurs, er lisensutsteder og sekretær LC, har holdt diverse
kurs i agility og utstilling og juniorhandling.
Anita Eng (Catskill)
Hatt hund fra 12 års alder. Har hatt whippet i 14 år og drevet oppdrett av rasen siden 2005. I årene med whippet har
jeg tidligere vært aktiv i Oslo Hundeskole og trent agility og lydighet, samt tatt modul 1 av instruktørkurset deres. Har
også erfaring fra LC og er bl.a, oppdretter av Norges første whippet som ble både LC- og utstillingschampion. Har
vært leder i Whippetutvalget i til sammen 4 år.
Anne Maisey (Milberdown)
Jeg har hatt borzoi siden 1983, og vokst opp med whippet da min mor hadde oppdrett av whippet med prefikset
Milberdown.
Har hatt mine egne whippeter siden 2004, og jeg har overtatt min mors kennelnavn.
Jeg var leder av Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag fra 2009 til 2014, styremedlem 2014–2015, og har vært
sekretær i avdelingen siden.
Medlem av Norsk Myndeklubbs styre 2010–2012, sekretær i NKK Region Trøndelag fra 2012 til 2014.
Valgt som NKK Region Trøndelags kasserer i 2016 for to år.
Har to voksne whippeter som begge er norske champions, i tillegg er én dansk og én svensk, og en valp.
Begge de voksne har LC-lisens og konkurrerer internasjonalt.
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NMK har kun én lokalavdeling, og det er i Trøndelag. Her er vi 144 medlemmer, og 76 av disse har kun whippet.
Medlemmene er spredt i to fylker, Sør- og Nord-Trøndelag. En deling av klubben er katastrofalt for miljøet her oppe.
Styret i avdelingen består av syv personer, alle har whippet, og alle er sterkt imot en egen offisiell raseklubb for
whippet.
Jeg var på generalforsamlingen i 2016 og stemte NEI til forslaget om å ta whippet ut av Norsk Myndeklubb.
Randi Juliussen (WillWhip)
Har hatt hund hele mitt liv, vokst opp med støvere, selv hatt Schäfer, Irsk Ulvehund og Whippet
Whippet siden 2004, har pr i dag fem stk, hvor spesielt tre stk har oppnådd meget gode resultater på utstilling.
Vært sekretær, og styremedlem i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag i flere omganger, sitter også i styret ¨nå.
Aktiv, og har autorisasjon som sekretær innenfor lure coursing.
Sitter i Whippetutvalget Norsk Myndeklubb ( sittet 3 år)
Er i gang med ringsekretærutdannelse, og planlegger å søke opptak som dommerelev, med hovedfokus på
mynderasene.
Stemte NEI til Whippetklubb, og fikk ikke tilsendt noen form for forundersøkelse.
Anniken Ranheim Søndrol (Royal Lady)
Jeg har hatt whippet i 10 år og har Kennel Royal Lady. Jeg har vært medlem i Norsk Myndeklubb siden jeg startet
med whippet, og mitt ønske er at whippeten skal forvaltes av Myndeklubben som har gjort en god jobb i forhold til
dette og klubbens medlemmer.
Gro Tørseth Andreassen (Misty Mountain)
Mynde siden 1971, medlem av Myndeklubben siden 1971. Whippet siden 2006. Tidligere medlem av Salukiutvalget
og redaksjonskomiteen.
Har stemt nei til å ta Whippet ut av Myndeklubben ved to anledninger.
Ole Martin Ingebrigtsen og Elin Rødde (Ischeena)
Vi har hatt whippet i 8 år. Startet med en å passe en omplasseringswhippet et halvt års tid før vi tok skrittet å ordne oss
med whippetvalp.
Vi ønsker å bli i NMK pga. fordi grunnlaget for danning av ny klubb ikke faller i smak, og vi sitter igjen med
endel ubesvarte spørsmål på grunnlag av det. Ser ikke det helt store behovet for ny klubb.
Birte Næss (Whipwood)
Jeg er relativt ny i whippetmiljøet, har hatt whippet i 6 år, og har nå tre stykker (den ene er eget oppdrett).
Jeg har hatt hunder hele livet, mange forskjellige raser. Jeg har nå lagt min elsk på den fantastiske og anvendelige
whippeten og kommer nok alltid til å ha whippet.
Jeg har mine hunder som familiehunder og turkamerater, og driver også litt med utstilling.
I fjor etablerte jeg mitt eget kennelnavn, Whipwood, og har hatt ett valpekull.
Vi har dessverre ikke fasiliteter for LC her på Vestlandet, men dersom vi klarer å få det til, er jeg veldig interessert
i å få prøvd oss på det.
Jeg er også engasjert i BOM (Bergen og omegn myndeklubb) og var med på å jobbe før utstillingen vi hadde i vår.
Jeg tror vi er best tjent med å være i Myndeklubben og jobbe for et samlet og sterkt myndemiljø.
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Guro Utgård Snøva (Whipsnow)
Har hatt whippet siden 2012, mitt første kull i 2016. Jeg ønsker at whippet fortsatt skal representeres av NMK.
Trine Schippers (Triodame)
Jeg er en dame på 55 år. Har hatt hund i 35 år, mer enn én hund hele tiden. Jeg er utdannet lydighetsinstruktør via
NKK, har vært instruktør for Arendal og Omegn hundeklubb flere sesonger, jeg har tatt oppdretterskolen vi NKK. Jeg
har vært registrert oppdretter i 10 år. Jeg har i denne perioden hatt seks valpekull. Jeg er per i dag eier av tre storpudler
og en whippet. Jeg er styremedlem i NKK Agder, er varamedlem i valgkomiteen i Arendal og omegn hundeklubb og
har også samme verv i Norsk puddelklubb.
Jeg har hatt whippet i snart 4 år og er medlem i Norsk Myndeklubb. Jeg er aktiv både med utstilling og agility.
Jeg mener at whippet som rase har det best som en del av Norsk Myndeklubb, og at rasen best blir ivaretatt under
denne.
Som medlem av Norsk Myndeklubb og som eier av whippet, synes jeg det er merkelig at en gruppe mennesker,
uten skrupler, kan danne en ny whippetklubb gjennom NKK selv om det er stor motstand fra mange whippeteiere og
etablerte oppdrettere. Jeg kan ikke se at dette gagner whippet som rase, verken nå eller i fremtiden.
Whippeteiere
Lene Tryggestad
Jeg er vokst opp med hund og har vært aktiv i hundesporten og engasjert i klubbarbeid og aktiviteter siden jeg var ung
jente i midten av 1980-årene. Jeg har vært aktiv innen følgende raser: cocker spaniel, dobermann, greyhound, saluki
og whippet.
Jeg er p.t. medlem av Norsk Greyhoundklubb (siden 1988), Norsk Myndeklubb (siden 1990), Svenska
Greyhoundklubben (siden 1990) og Svenska Whippetklubben.
Jeg har også tidligere vært mangeårig medlem i Svenska Vinthundklubben, Norsk Dobermannklubb og Norsk
Spanielklubb.
Jeg har og har hatt tillitsverv i flere klubber, mangeårig styreverv i Norsk Greyhoundklubb, bl.a. som nestformann
og sekretær, og i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag som styremedlem, sekretær og er per i dag leder. Jeg er også
medlem av Norsk lure coursing-komité (NLCK, som på vegne av Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound Klubb
organiserer lure coursing i Norge). Jeg har også hatt tillitsverv i Norsk Dobermann Klubb gruppe Trøndelag som
sekretær på slutten av 1980-årene.
Jeg også vært med å arrangere offisielle utstillinger i en årrekke i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag. Jeg har
påbegynt dommerutdannelse og har bestått både teoretisk og praktisk eksamen. Jeg har elevstatus på følgende raser:
afghansk mynde, saluki og skotsk hjortehund. Jeg har aspirantstatus på greyhound og whippet.
Jeg har vært aktiv utstiller siden 1985 og har oppnådd svært gode resultater på utstilling både nasjonalt og
internasjonalt.
Ved Norsk Myndeklubbs generalforsamling 02.04.2016 stemte jeg NEI til sak nr. 4, opprettelse av en egen
raseklubb for whippet, da jeg mener rasen best blir ivaretatt med tanke på både kompetanse og erfaring i Norsk
Myndeklubb.
Heidi E. Hoff
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Jeg har hatt whippet siden februar 1978, utallige og regelmessige verv i Norsk Myndeklubb siden oppstart – sekretær,
kasserer, redaksjonskomité, Whippetutvalget. Var for mange år siden med på å starte en uoffisiell whippetklubb som
vi drev i 10 år. Jeg har aldri fått invitasjon eller mail om å være med i en ny whippetklubb. Jeg prøvde å kontakte de
som hadde sendt ut den anonyme spørreundersøkelsen, men fikk aldri noe svar. Svarte ikke da undersøkelsen ikke
fremsto som særlig seriøs.
Anita Martinsen Weirud
Jeg stemte NEI til å ta whippet ut av Myndeklubben og vil fortsatt være i Myndeklubben.
Har hatt hund nesten hele livet. Første mynde i 1967, irsk ulvehund, i 1975 saluki, første whippet i 1981.
Petter Ohrem
Ordstyrer på NMKs generalforsamling i 2016.
Undertegnede vil på det sterkeste protestere mot vedtaket i NKKs hovedstyre. Som whippeteier i Kennel Pendahr
gjennom 33 år kan jeg ikke på noen måte se at den nye whippetklubben kan ivareta forvaltningsansvaret for whippet
på en akseptabel måte. Den nye whippetklubben har mindre erfaring med whippet samlet, enn undertegnede har alene!
Det nyvalgte arbeidsutvalget for whippet i Norsk Myndeklubb har utmerkede forutsetninger for å ivare rasen på
best mulig måte. Der sitter oppdrettere som har oppdrettet noen av de beste whippet i verden og sågar mottatt
utmerkelser fra NKK for sitt arbeid.
Jeg vil derfor be NKKs hovedstyre om å revurdere sitt vedtak og la saken få en ny gjennomgang. Alle sider av
dette kan umulig være godt nok belyst for NKK.
Liv M. Aastvedt
Jeg støtter/har et ønske om at whippet fremdeles bør være en del av Norsk Myndeklubb og at raseansvaret bør ligge
hos denne klubben.
Familien hatt hund siden tidlig i 1970-årene, whippet siden 1986).
Jeg har jeg sittet i styret i Greyhoundklubben i to omganger som kasserer (nå kun utregning av årets greyhound).
Vært medlem i utstillingskomiteen til BSBK (arrangerer største utsillinger i Bergensområdet og er teknisk
arrangør for NKK Bergen). Medansvarlig for Myndeutstillingen i Bergen i forbindelse med NKK Bergen.
Jeg har vært involvert i myndegruppen siden 1980, fikk min egen afghaner i 1985.
Dag Clement Johannessen
Whippet siden 1999. Ønsker at whippet skal ivaretas av NMK.
Inger Elisabeth Græsdahl
Jeg har hatt whippet siden 2002, i 14 år. Har deltatt på utstillinger, LC, sporprøver og diverse hundekurs og aktiviteter
i hundeklubber med mine hunder.
Har hatt verv i Whippetutvalget 2008–2011 og samlet og skrevet i NMK medlemsblad om whippetstoff.
Ønsker fortsatt at whippetrasen er under NMK og fortsetter mitt medlemskap der.
Lene Wilhelmsen
Jeg mener og ønsker at whippet skal være i Myndeklubben.
Jeg tenker at man står sterkere sammen flere raser under ett, det bidrar til å opprettholde et myndemangfold og
raserettede aktiviteter/arbeid kan fint drives fra et utvalg.
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Vi har hatt whippeter i 13 år (fikk vår første i 2003) og har vært medlem i Myndeklubben siden det. Som ung
hadde jeg hund på for og lånte hunder.
Har stilt ut alle våre whippeter (3) opp igjennom årene, to har løpt LC, en har hatt lisens og deltatt på LC-prøver.
Gått mange forskjellige kurs med hund. Ikke hatt noen verv i klubber, men følger med på mye av det som skjer i
whippet- og myndemiljøet.
Irene Harvik
Jeg ønsker at whippet blir i Norsk Myndeklubb. Jeg har fire whippeter. Fikk min 1. whippet i 2006, nr. 2 i 2007 og to
til i 2011. Vi er aktive i agility og driver ikke med utstilling.
Knut Weirud
Har hatt whippet siden 1981. Vil fortsatt være i Norsk Myndeklubb.
Magnus Husby
Har vokst opp med hund (whippet, chihuahua, pointer, pekingeser, gordon setter, engelsk setter og yorkshire terrier).
Har hatt whippet 9 år.
Stemte NEI til å ta whippet ut av Norsk Myndeklubb.
Verv:


Nestleder i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag



Styremedlem i NKK Region Trøndelag



Styremedlem Trondheim Hundefestival



Har i 20 år hatt diverse roller i forbindelse med hundeutstillinger i Trøndelag blant annet plass sjef,
utstillingsleder og ringsekretær



Har tidligere vært styremedlem i Trondheim Trekk- og Brukshundklubb.

Siv-Berit Ingstad
Jeg kjøpte min første whippet for 5 år siden hos kennel Nor-Castle. Senere har jeg kjøpt en til, så per dags dato har jeg
to (Nor-Castle's Hermoine Granger ,«Thelma» og Kathstone’s Did The Takida Dream, «Takida»), men om en liten
måned har jeg tre whippeter.
Jeg har hatt hund i ca. 10 år, tidligere hunder har vært omplasseringshunder.
Jeg sitter i styret i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag (styremedlem).
Jeg har vært veldig aktiv i miljøet, spesielt rund LC. Jeg har jobbet som starter på to LC-prøver og innpisker på én.
Har også vært en del av teamet som har avholdt disse prøvene.
Jeg stemte NEI på generalforsamlingen om saken om whippet skulle ut av NMK.
Mine whippeter vil alltid være under NMK, de vil aldri komme under Norsk Whippetklubb.
Siriane Karlsen
Jeg har vokst opp med hund, men fikk min første egne hund i 2009 og min første whippet i midten i 2011, og den
andre i 2014.
Jeg har vært medlem i Norsk Myndeklubb siden jeg fikk egen whippet, og i tillegg i lokal agilityklubb i Skien.
Vurderer nå å bli medlem i Sandefjord hundeklubb i tillegg til NMK.
Jeg stemte NEI til egen whippetklubb og ønsker at Myndeklubben forvalter rasen framover.
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Guro Haaland
Jeg vokste opp med hund, hatt whippet siden 2012 og fikk nr. 2 i 2014. Jeg vil selvfølgelig at whippet skal forbli i
NMK.
Vibeke Saksegård
Jeg har hatt hund i 30 år, whippet de siste fire årene. Sitter nå i styret i Norsk Myndeklubb, avd. Trøndelag. Stemte
NEI til opprettelse av egen raseklubb for whippet på generalforsamlingen.
Nina Kjellstrøm
Undertegnede er ganske ny i Norsk Myndeklubb, har hatt whippet i snart 4 år.
Jeg har imidlertid lang fartstid i andre hundeklubber, først Norsk Retrieverklubb da jeg fikk min første retriever i
1980, og deretter Norsk Spanielklubb fra 1988 da jeg fikk min første engelsk springer spaniel. Har også drevet et lite
oppdrett av engelsk springer spaniel fra 1995. For tiden har jeg en engelsk springer spaniel og to whippeter.
Min erfaring fra både Retrieverklubben og Spanielklubben er at man står sterkere og har flere ressurser som en
samlet klubb, isteden for en egen raseklubb for hver rase. Jeg mener derfor at whippet som rase er best tjent med å
fortsette under Norsk Myndeklubb.
Thea Marie Martinsen
Jeg ønsker herved å dokumentere skriftlig ønske om at whippet forblir i Myndeklubben og ivaretas som rase av
Whippetutvalget. Jeg ønsker IKKE at det etableres en ny whippetklubb.
Jeg har vært medlem av NKK (og andre hundeklubber) og har vært aktiv med egen hund i 16 år, whippet i 1 år.

Vi gjør oppmerksom på at whippeteiere som er medlem i Norsk Myndeklubb, har nøyaktig de samme rettigheter som
medlemmer i den nystartede whippetklubben; de vil kunne delta på alle utstillinger i Myndeklubbens og andre
klubbers regi, LC-treninger og -prøver, stille ut til redusert pris og registrere valper til redusert pris – og vi vil fortsatt
bestrebe oss på å ha mye interessant stoff om whippet i vårt medlemsblad Mynden. Vi er mange med lang fartstid med
rasen som ikke vurderer å melde oss inn i den nye klubben, men vil forbli i Myndeklubben, og vi ønsker også alle
andre whippeteiere velkommen til samvær med erfarne og kunnskapsrike eiere og oppdrettere!
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