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Innkalling til raseårsmøte NMHK – 

for rasen Xoloitzcuintle 

Onsdag 9. mars 2022 kl. 20:00 

Sted : Digitalt 

Påmelding til digitalt årsmøte.  

Dere må melde dere som deltagere på årsmøtet ved å sende en mail til xolo@nmhk.net hvor 

dere skriver i overskriften «Påmelding til årsmøtet Xoloitzcuintle».  

Påmeldingen må være sendt innen mandag 06.03.2022.  

Tirsdag sender vi over listen for de som skal klargjøre for valget og linken til årsmøtet. 

Plattformen for årsmøtet er Teams. For de som ikke har brukt dette før så kom inn på møtet 

en time før – dvs kl. 19:00 så kan dere sjekke at alt fungerer greit. Evt. ta kontakt med Stine 

Snekkerhaugen på tlf.nr 90961626 

 

Dagsorden: 

1. Dagsorden 

2. Raseårsberetning  

3. Regnskap 2021  

4. Innsendte forslag 

5. Valg. 

Sak 1 – Dagsorden 

Godkjennelse av innkallingen 

Valg av møteleder 

Referent 

Tellekorps, Normalt velges dette på årsmøte, men pga digital telling er Siv Jensen 

foreslått. 

To til å underskrive protokoll 

   

Sak 2 – Raseårsberetning 2021 

  Raseårsberetningen forventes lest på forhånd 
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Sak 3 – Regnskap 2021 

  Regnskapet, med balanse og revisors beretning forventes lest på forhånd. 

 

Sak 4 – Aktivitetsplan 2022 

  Aktivitetsplan forventes lest på forhånd 

 

Sak 5 – Innsendte forslag 

  a) Krav til kjent status på øyelysning 

   Saksutredning vedlagt 

b) Krav til kjent status for HD 

   Saksutredning vedlagt 

c) Registrere i NKK at standard kun kan parres med standard 

   Saksutredning vedlagt 

d) Få inn alle fargene i valgrullen inne i dogweb. 

   Saksutredning vedlagt. 

 

Sak 6 - Valg 
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Raseutvalget har fra 13.07.2021 bestått av: 

Raserepresentant Stine Snekkerhaugen 

Vararaserepresentant Lill Solberg 

Utvalgsmedlem Malvin Solberg 

Utvalgsmedlem Tatiana Missourkina 

Utvalgsmedlem Line Andersen 

Revisor NMHK/HS 

Valgkomite NMHK/HS 

 

Verv i NKK`s medlemsorganisasjoner: 

Raserepresentant Stine Snekkerhaugen er også varastyremedlem i NMHK hovedstyre. 

Vararaserepresentant Lill Solberg har siden 2015 vært hovedstyreleder i Bergens Selskaps- 

og Brukshundklubb. 

Utvalgsmedlem Malvin Solberg har siden 2019 vært hovedstyremedlem og ansvarlig for 

hjemmsiden og facebooksiden til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb. 

Utvalgsmedlem Line Andersen har siden 2003 hatt forskjellige verv i hundeklubber. Har 

siden 2008 vært styremedlem i Norsk Briard og Picard Klubb, og siden 2021 også sekretær og 

distrikskontakt i samme klubb. 

Kommunikasjon: 
Raseutvalget har opprettet en lukket facebookgruppe der vi kommuniserer, i tillegg brukes 

telefon og e-post. 

Medlemmer: 
Pr 31.12.2021 har NMHK Xoloitzcuintle 41 medlemmer. 

Økonomi: 

Rasegruppen fikk i 2021 et overskudd på 1.759, -, og pr 31.12.2021 har vi kr 3.232,- på konto. 

Kull 2021: 
Det ble i 2021 registrert til sammen 8 kull: 

- 3 Miniatyrkull med til sammen 6 valper. 

- 1 Mellomkull med 7 valper + 2 importer. 

- 4 Standardkull med til sammen 25 valper. 

 
Året 2021: 
Forrige raseutvalg trakk seg før raseårsmøtet i 2021, og nåværende raseutvalg er ikke kjent 

med årsaken. 

Raseårsmøtet i 2021 ble avholdt av NMHK`s hovedstyre.  

Sak på raseårsmøtet i 2021, var kommisjonsmåling og kryssparing med nærmeste  

 

Sak 2 – Raseårsberetning 2021 
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størrelsesvariant. Dette ble vedtatt med, stemmer 21 for og 1 mot. Kommisjonsmålingen 

trådte å kraft den 01.01.2022. 

Det nye Raseutvalget startet sitt arbeide i juli 2021. Raseutvalget har etterspurt 

Xoloitzcuintle sine eiendeler, dokumenter, etc fra tidligere Raseutvalg. Dette er ennå ikke 

mottatt. 

Raseutvalget utarbeidet høsten 2021 en ny utregningsmetode ihht raserepresentantens 

m/utvalg retningslinjer. Denne ble ikke godkjent av NMHK`s hovedstyre, da retningslinjene 

var foreldet. 

Raseutvalget har ved flere anledninger, både på medlemsgruppen, og fra hovedstyret, fått 

kommentarer på at medlemmer har sendt e-post, uten å få svar. 

Hva som evt har skjedd, har ikke Raseutvalget fått klarhet i. Raseutvalget har bedt om å få 

henvendelsene på nytt, men har ikke mottatt de. 

Raseutvalget bekrefter/svarer alle henvendelser. 

I oktober 2021 tok NMHK`s hovedstyre en beslutning om å fjerne Raseutvalgets 

administratorer fra rasens nettsteder.  

Begrunnelsen for beslutningen er: «…lett lar seg rive med og debatt av en slik art på siden er 

ikke forenelig med gruppens og NMHK`s hensikt» 

Raseutvalget ble ikke gjort kjent med dette før beslutningen, og har ikke fått videre 

forklaring i etterkant, ved henvendelser vedrørende dette. 

NMHK`s hovedstyre administrerer rasens nettsteder for tiden. Dette er tungvint og 

tidkrevende for Raseutvalget. 

 
Rasespesialen: 

Det ble laget en sponsorliste som ble publisert på rasens nettsteder. Det kom inn 4.100, - i 

sponsorpenger. Pengene ble brukt på premier i Hundens Butikk. I tillegg kom det inn 

sponsorgaver. Takk til alle som bidro. 

Rasespesialen ble arrangert i Stangehallen 06.11.2021. Dommer var Mona K Selbach. 

Det var påmeldt: 

- 4 Miniatyrer og 4 Miniatyr valper. 

- 9 Mellom. 

- 8 Standard. 

BIR Miniatyr: Blå Mandag's Budvar. 

Oppdretter: Anka Grønvold/Ole Jakob Mikulec. Eier: Laila Sehlin  

BIR Mellom: Amigo’s Legacy av Miljøsablo. 

Oppdretter: Anne Karin Midtsand. Eier: Simone Vermeulen og Anne Karin Midtsand. 

BIM Mellom: Just Fideliti Hola Tequila. 

Oppdretter: Goyrinberg, V.A. Eier: Hanne Engebretsen. 

BIR Standard: Local Hero's Mexicos Maska. 

Oppdretter: Mona Friberg. Eier: Mona Friberg og Rakel Anette Fornebo Eliassen. 
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BIM Standard: Local Hero's Xicana. 

Oppdretter: Mona Friberg. Eier: Mona Friberg. 

Rasestandard: 

Rasestandarden til Xoloitzcuintle på NKK`s side er sist revidert i 2011. FCI har en nyere 

utgave fra 2014, med vesentlige endringer. Raseutvalget har arbeidet med saken, og 

NMHK`s hovedstyre har videresendt saken til NKK. 

Raseutvalget har arbeidet for å få flere fargevalg, naken/pels – knapp, ved registrering av 

valper. Saken er videresendt av NMHK`s hovedstyre til NKK. 

 

Nåværende Raseutvalg overtok 13.07.2021, og har ikke mottatt noe regnskap fra første 

halvår. Alle tall er derfor fra 13.07.2021.  

 

 

Sak 3 – Regnskap 2021 
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Sak 4 – Aktivitetsplan 2022 

 

Mininytt: Artikler mm til Mininytt. Oppfordre medlemmer til å sende inn stoff til 
Mininytt. Sendes til xolo@nmhk.net.  
Frister for innsending er 11 februar og 11 oktober 

Valpeformidling: Oppdrettere kan, om ønskelig, sende inn info om kull og planlagte 
kull, til xolo@nmhk.net  
Raserepresentant eller vara, videreformidler evt valpekjøpere som tar 
kontakt. 

Rasespesialen: Organisere rasespesialen, skaffe sponsorer – premier. 
Oppfordrer alle til å ta kontakt med raseutvalget om man ønsker å 
sponse med gaver/premier ol til rasespesialen. Arbeidet med å skaffe 
gaver/premier pågår gjennom hele året. 

Mestvinnerlister: Utregning av mestvinnerlister. Raseutvalget planlegger å utarbeide 
foreløpige mestvinnerlister, 1. gang i mai, 2. gang i august + den 
endelige mestvinnerlisten etter årsskiftet.  
Det oppfordres til å sende inn resultater på valp, veteran og 
avl/oppdrett fortløpende til xolo@nmhk.net  

Raseårsmøtet: Organisere og gjennomføre raseårsmøtet. 

Sosialt: Prøve å få til en sammenkomst for medlemmer m/hunder på 
sensommeren. Om dette lar seg gjøre, vil info om dette bli publiser i god 
tid.  

 
  
  

Raseutvalget kommuniserer, fungerer og samarbeider godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xolo@nmhk.net
mailto:xolo@nmhk.net
mailto:xolo@nmhk.net


      Xoloitzcuintle                

8 

 

 

Sak 5 – Innsendte forslag 

 
Sak 5a og 5b. 
Forslag til vedtak fra Hanne Engebretsen og Linda Håland er likelydende og som følger: 

- Sak a: Krav til kjent status på øyelysning i dogweb hos NKK hos alle 3 størrelser for å 
få registrert valper i NKK. 

- Sak b: Krav til kjent status for HD røntgen for stor størrelse, for å få registrert valper i 
NKK. 

 
Begrunnelse til forslag: Kun sendt inn fra Hanne Engebretsen. 
Xoloitzcuintle er en rase av lav populasjon, ikke bare i Norge men på verdensbasis også.  
Helse, sammen med temperament og rasestandard bør stå som de viktigste byggestenene i 
avlsarbeidet.  
Øyelysning bør være et krav på alle 3 størrelser, da øyesykdommer ikke bare forekommer 
blant de mindre variantene. De fleste rasene i Nmhk har krav til kjent status på dette og våres 
rase burde ikke være noe unntak.  
Det samme gjelder HD røntgen på stor variant. De er utelatt fra å ha kjent status på patella, 
da dette svært sjeldent forekommer på denne størrelsen men det som isteden forekommer er 
HD og ved å kunne kartlegge dette i Dogweb så kan vi være føre var på noe som kan bli en 
krevende utrend av dårlige hofter hos en allerede liten populasjon. Et krav til kjent status bør 
kun sees på som positivt og noe alle vinner på.  
 
Raseutvalgets saksutredning: 
I 2015 har tidligere raseutvalg utarbeidet avlsanbefalinger som er publisert på NMHK 
Xoloitzcuintle`s hjemmeside. I avlsanbefalingene inngår blant annet øyelysning for alle 3 
størrelser, og anbefaling om HD røntgen for mellom og standard størrelse. 
 
Oversikt over HD og Øyelysningsresultater på rasen. 
 
HD resultat Mellom størrelse fra 01.01.2010 til 01.01.2022: 
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HD resultat Standard størrelse fra 01.01.2010 til 01.01.2022: 

 

 

Øyelysning resultat på Miniatyr fra 01.01.2010 til 01.01.2022: 

 

Øyelysning resultat på Mellom størrelse fra 01.01.2010 til 01.01.2022: 
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Øyelysning resultat på Standard størrelse fra 01.01.2010 til 01.01.2022: 

 

 

Som resultatene i DogWeb viser er det foretatt en del HD-røntgen på Mellom og Standard 

størrelse, og antallet screeninger er økt de senere år. Det samme gjelder øyelysninger på alle 

tre størrelsene. 

Forslagstiller Hanne Engebretsen kommenterer at «de fleste rasene i NMHK har krav til kjent 

øyelysningsstatus». For ordens skyld må det nevnes at 2 av NMHK`s raser har krav til kjent 

øyelysningsstatus. De øvrige rasene har anbefalinger. 

Videre kommenterer» forslagstiller følgende: 

- «Xoloitzcuintle er en rase av lav populasjon, ikke bare i Norge men på verdensbasis» 

- Angående øyelysning: «……og våres rase burde ikke være noe unntak» 

- Angående HD:  «…….så kan vi være føre var på noe som kan bli…..» 

Når det gjelder å innføre krav om testing på bakgrunn av «alle andre raser gjør det, eller føre 

var prinsippet», kan det få svært uheldige konsekvenser for en allerede liten populasjon.  

De nordiske land, har ikke slike registreringskrav på rasen. Om disse registreringskrav på 

rasen skulle innføres i Norge, vil det kunne bli utfordringer med å få hentet inn nytt 

avlsmateriale, som ved bruk av en utenlandsk hannhund fra land uten disse 

registreringskrav. 

For strenge krav og restriksjoner kan virke mot sin hensikt ved at det kan redusere den 

genetiske variasjonen med økte innavlsgrader og matadoravl mm. 

Slik mangel på genetisk variasjon får helsemessige konsekvenser i form av dårlig 

immunforsvar, reproduksjonsproblemer og økt sykdomsfrekvens mm. 

Som NKK`s helseavdeling skriver i artikkelen «Blandingsavl» publisert i Hundesport, er viktige 

tiltak å unngå høye innavlsgrader, fordele avlen på flere individer, fornuftig import av nytt  
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avlsmateriale, å unngå matadoravl, samt unngå for strenge retningslinjer for avl.  

Videre skriver de i artikkelen: Det er viktig å understreke at man skal ikke teste fordi det 

finnes en test- man skal teste fordi det finnes et problem. 

Dette kommer igjen i NKK`s registreringsregler pkt 6.5: « … tilleggskrav for registrering av 

valper skal kun brukes der det er nødvendig for å få bukt med problemer som er av stor 

betydning for rasen» 

Alle som skal registrere valper i NKK er forpliktet til å følge NKK`s etiske grunnregler for avl 

og oppdrett, samt NKK`s regler for registrering. Helt sentralt er pkt 5 i grunnreglene som sier 

at kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl! 

 

Raseutvalgets kommentar: 

Ut ifra de screeninger som er foretatt hittil, viser ikke disse at det er verken HD-problemer 

eller øye-problemer på rasen som gjør at det er behov for registreringskrav. 

Slike krav kan føre til negativ konsekvens for rasen 

Avlsarbeid er komplekst, og det gjelder her å finne den gyldne middelvei.  

Raseutvalget anbefaler oppdrettere og valpekjøpere om å fortsette å øyelyse og HD røntge 

sine hunder. 

Raseutvalgets innstilling: 

- Sak a: Støtter ikke forslaget. 

- Sak b: Støtter ikke forslaget. 

 

 

Sak 5c: 

Forslag til vedtak fra Hanne Engebretsen og Linda Håland er likelydende og som følger: 
- Sak c: Standard kan kun parres med standard.  

 
Begrunnelse til forslag: Kun sendt inn fra Hanne Engebretsen.  
Når det kommer til å bruke standard kun på standard så syns jeg dette bør være en regel. 
Dette er noe de aller fleste land allerede har tilført sine retningslinjer på avl. Det er for 
mange kjente helseutfordringer ved å parre en hund som har lov til å bli 60+2 cm med en  
størrelse under som kan variere helt ned til 36 cm! Ingen veterinær ville anbefalt en slik 
parring og det bør heller ikke være noe vi burde tillate heller.  
 
Raseutvalgets saksutredning: 
Forslagstiller kommenterer: «….at de fleste land har tilført i sine retningslinjer for avl at 
standard størrelse kun kan parres med standard størrelse….» 
De nordiske kennelklubbene har ikke denne begrensningen på rasen i sine avlsetiske  
retningslinjer.  
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Forslagsstiller «mener det bør være en regel at standarden kun kan parres med standard». 
Når det gjelder å ha regler for å hindre parringer mellom størrelsene, vil dette også hindre 
parringer mellom jevnstore individer på tvers av størrelsene.  
Eksempel: En hanne i øvre sjikt i mellom-klassen og en tispe i nedre størrelses sjikt i  
standard-klassen. Disse to individene er jevn store, men vil da ikke kunne parres om en slik 
regel skal innføres. Denne saken ble for øvrig stemt over på raseårsmøtet i 2021 og 
kryssparing med nærmeste størrelsesvariant ble vedtatt med, stemmer 21 for og 1 mot, og er i 
registreringsreglene til NKK. 
En slik regel kan føre til mangel på genetisk variasjon, som forklart i sak a og b, og vil ikke 
være en bærekraftig avlsstrategi for en allerede sårbar rase. 
Når det gjelder en eventuell bekymring om parring mellom to individ, med stor  
størrelsesforskjell, er oppdretterne i NKK forpliktet til å følge grunnreglene. 
Sentralt i NKK`s etiske grunnregler: «Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig 
forsvarlig måte, i overenstemmelse med NKK`s avlsstrategi og etiske grunnregler» 
 
Raseutvalgets innstilling: 

- Sak c: Støtter ikke forslaget. 

 

Sak 5d: 
Forslag til vedtak fra Hanne Engebretsen og Linda Håland er likelydende og som følger: 

- Sak d: Få inn alle fargene i valgrullen inne i dogweb under registrering. F.eks Lever,    
kobber, grå, spotted, tricolour, naken/pels. 
 

Begrunnelse: Kun sendt inn fra Hanne Engebretsen 
Så til slutt er det å få inn alle de lovlige fargevarianter vi har i rullen for å velge farge/hårlag 

inne i dogweb. Dette har vært tatt opp tidligere og det er fullstendig mulig å få gjennomført - 

det skal bare stemmes over, har jeg fått forklart av registreringsavdelingen i Nkk! 

Raseutvalgets kommentar: 

Raseutvalget har arbeidet for å få flere fargevalg, naken/pels – knapp, ved registrering av 

valper. Saken er videresendt av NMHK`s hovedstyre til NKK. 

 

Ikke årsmøtesak. Avvises. 
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Sak 6 – Valg. 

 

«NY» er innkomne forslag på kandidater. Innsendt av Hanne Engebretsen og Linda Håland.  

Fra lovene: §3-2 Møte og stemmerett 

Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem 

innen 31.12 året før har møterett og stemmerett på rasegruppens valg.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har 

fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. På grunn av koronapandemien 

gjennomføres digitalt valg.  

Det stemmes via personlig lenke tilsendt på mail. Dette gir alle stemmeberettigede 

medlemmer mulighet til å delta på valget uavhengig om de deltar på årsmøtet.  

Valget vil være gjennomført i forkant av årsmøtet og resultatet legges frem der. Det vil ikke 

være mulig å stemme på årsmøtet. 

 

 

Vi ønsker velkommen 

til Raseårsmøtet 
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Protokoll til raseårsmøte NMHK – 

for rasen Xoloitzcuintle 

Onsdag 9. mars 2022 kl. 20:00 

Sted : Digitalt 
Sak 1 Godkjenning av 

innkallingen. 
 
 

Det ble stilt spørsmål til innkallingen ang stemming. Ble 
avklart.  
Godkjent. 

 Valg av møteleder. 
 
 

Stine Snakkerhaugen (Supplert av Malvin Solberg)  
Godkjent. 

 Referent. 
 
 

Lill Solberg. 
Godkjent 

 To til å underskrive 
protokoll 
 
 

Foreslått av møteleder Stine Snekkerhaugen:  
Anne Karin Midtsand og Simone Vermeulen. 
Forslag fra salen: Hanne Engebretsen. 
Avgjort med håndsopprekning. AKM: 8 stemmer, SV: 9 
stemmer, HE: 6 stemmer. 
Til å underskrive protokoll: Anne Karin Midtsand og 
Simone Vermeulen. Godkjent. 

Sak 2 Raseårsberetningen 
 
 

Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorfor forrige 
raseutvalg trakk seg, for så å stille til valg igjen etterpå. 
Spørsmålet ble ikke besvart. 
Godkjent. 

Sak 3 Regnskapet, med 
balanse og revisors 
beretning 
 
 

Godkjent 

Sak 4 Aktivitetsplan 
 
 

Raseutvalget må minne om fristene til Mininytt. 
Raseutvalget vurderer behov for eventuell valpeformidler. 
Godkjent. 
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Sak 5 

 
Innsendt forslag. Sakene ble saklig og godt diskutert før avstemming. 
 
Sak 5a. 

 
 Sak 5b. 

 
 Sak 5c. 
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Innsendt forslag. 
Sak 5d. 
 
 

 
 
Avvist. 

Sak 6 Valg. 
 Vararaserepresentant 2 år: 

 
 
 

 Medlem 1 år: 
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Varamedlem 1 år: 

 
 

Antall stemmeberettigede til stede på møtet : 20 
Antall møtte til stede : 26 

Møtet hevet kl : 2130 
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