
Å rsberetning for Mittelspitz i NMHK 2017 
 

 

1) Raseutvalget 2017: 
Raseutvalget har i 2017 bestått av følgende medlemmer: 

• Raserepresentant: Jannike Steindal Nordanger 

• Vara-representant: Siv Lien 

• Medlemmer i raseutvalget: Christine Askvik, Mary Kallekleiv Ellingsen og Anne-Grete 

Rønningsbakk. 

• Valpeformidler: Anne-Grete Rønningsbakk 

• Webmaster: Siv Lien 

 

2) Fokusområder: 
a) Raseutvalget har regelmessig skrevet innlegg i mittelspitz-spalten i Mini-Nytt. FB-gruppen 

«NMHK Mittelspitz» og «NMHK Mittelspitz Medlemmer» benyttes til diverse info om klubbsaker 

og rasen vår.  

b) Raseårsmøte ble avholdt i tilknyttning til Hadeland 2017. 

c) Det ble også avholdt medlemsmøte i tilknytning til raseårsmøte på Hadeland i 2017.  

d) Vara-raserepresentant deltok på raseråd-møte i oktober i regi av hovedstyret, med mange 

interessante tema og diskusjoner.  

e) Vi har fått en hjemmeside av NMHK, og webmaster Siv Lien har tilrettelagt denne for våre 

medlemmer. 

f) Mittelspitz hadde stand på Dogs4all på Lillestrøm. Takk til alle som hjalp oss med å få til en flott 

stand! 

g) RAS – Rasespesifikk avlsstrategi er ferdigstilt og skal publiseres av NKK sammen med resten av 

NMHK’s raser. RAS er enda ikke publisert av NKK. Raseutvalget følger opp HS og NKK. 

h) Raseutvalget jobber fremdeles med å stoppe vedtak om kryssparring av våre tyske spisshunder, i 

samarbeid med de andre raseutvalg og klubber på berørte raser. I tillegg har vi en pågående 

avklaring rundt farger på vår rase inn mot NKK sin standardkomitè. 

i) Det er etablert et system for poengberegning og innmeldelse til Mestvinnende Mittelspitz, 

kåring ble gjort på i begynnelsen av 2018. Vi vil reklamere mer for denne ordningen i 2018, så 

flere sender inn resultater av sine hunder. 

j) Det ble registrert 122 mittelspitz i NKK fra 1.1.2017 til 31.12.2017, og importert 6 hunder. Dette 

er gode tall for rasen vår. 

 

 



3) Årsregnskap: 
Raseutvalget har jobbet hardt i 2017 for å få inn litt midler i klubbkassen. Vi har laget profileringsartikler 

i form av gensere, T-skjorter og klistremerker. I tillegg har vi trykket kalendere med innsendte bilder av 

våre flotte mittelspitzer i Norge. Salg av profileringsartiklene har bidratt til et positivt resultat for 

klubbkassen, og vi håper dette vil fortsette i 2018. 

 

 

For raseutvalget; 

Jannike Steindal Nordanger. Raserepresentant, mittelspitz NMHK. 


