
                                     NVK BUSKERUD         

                                      Møtereferat styremøte 
 

Tid: 13.05.13   

Sted: Ådalsveien 46, 3516 Hønefoss 

Tilstede: Anders Simensrud, Belinda Aasberg, Thomas Kolbjørnsen, Arild W. Hansen             
og Hilde Børdalen  

 

Sak 1 Pinsesamlingen 2014 - status 

Dommer og ringsekretær er bestilt og de har takket ja. Dommer er tilbyd overnatting på 
Tyrifjord hotell, men det er ikke mottatt noen tilbakemelding på det ennå. Det er ønskelig å 
få vite prisen for dommeroppdraget.  Utstillingsplassen er bestemt og bestilt. 
Utstillingsgruppen tar seg av bestilling av sløyfer og rosetter til utstillingen. Om det kommer 
spørsmål om dommerelev, er det ok for styret. Styret ønsker at det blir arrangert valpeshow 
for gr. 7.  

Angående premier er det ennå ikke satt noen økonomisk ramme, dette kommer vi tilbake til. 
Utstillingsgruppen spør Hadeland Glassverk om de er villige til å sponse to store glassfat eller 
lignende. Gjerne med logo eller gravering på.  Disse to premiene er tenkt til beste AK-hund 
og beste UK-hund sammenlagt. (apport lørdag + utstilling søndag) I tillegg er det ønskelig å 
bli sponset med for eksempel Labb eller Appetittfor. Thomas sjekker angående premier i fra 
Bjørn Myhre. Anders sjekker om vi kan bli sponset med en sparkesykkel til arrangementet, 
med tanke på loddsalg. Vi trenger sponsorer som ønsker å ha annonse i utstillingskatalogen. 

Vi ønsker å ha kiosk med salg av pølser, vaffel ol. under utstillingen og hannhundskuen. 

Styret forespør Wenche Due Hansen om jobben som prøveleder apport. Arild W. Hansen blir 
NKK representant og Anders Simensrud er vara NKK representant. 

 

Sak 2 Apportprøve 2013 og 2014 

Styret går for ordinær apportprøve i tillegg til Landssamlingen i 2014.  Når det gjelder 
apportprøven i 2013, må det på plass en kasserer under arrangementet.  Belinda Aasberg er 
prøveleder. Anders Simensrud er NKK representant og Arild W. Hansen er vara. Anders 
ordner dommere til apportprøven 2013.  

 

 



Sak 3 Oppsummering dressurkurs 

Dressurkurset er avsluttet og det gikk med overskudd. Regnskapet er ferdig. 

 

Sak 4 Nye fase 1 og fase 2 instruktører 

Kurs for Fase 1 og 2 instruktører er blitt satt litt på vent – tas opp senere. 

 

Sak 5 Sau/Hund 

Belinda skriver de to første kveldene i juni og Thomas Kolbjørnsen tar den siste kvelden. 

 

Sak 6 Leirdueskyting – Distriktsmesterskap 12.juni 

Det er lagt ut liste på facebook over oppmøtedager og tid. Ansvarlig er Ragnhild Skaare. 

 

Sak 7 Status SV – mail fra avlsrådet 

Til underretning 

 

Sak 8 Hundens dag 8.juni - NKK 

Til underretning 

 

Sak 9 Familiedag NVK Buskerud 15.juni 

Familiedagen flyttes og slås sammen med Distriktsmesterskap apport 30.juni. Anders sender 
mail til Wenche Dyreng med forespørsel om hun vil være ansvarlig slik hun har vært tidligere 
år. Wenche Due Hansen retter opp på Facebook og Hilde Børdalen retter opp terminlisten. 

 

Sak 10 Distriktsmesterskap – apport 30.juni 

Se punkt over 

 

Sak 11 Status regnskap 

Utsatt til neste styremøte. 

 



Sak 12 Ekstra RS – vedtekter NVK 

Arild W. Hansen og Anders Simensrud er underrettet om RS 29.05 og en av de stiller. 

 

Sak 13 NVK Buskeruds samling Hjerkinn 26. – 28.juli 

Samlingen på Hjerkinn må flyttes tilbake til opprinnelige helg, 2-4.august. Maks 10 plasser. 

 

Sak 14 Eventuelt  

Sjekke ut muligheter med Grasrotandel. Thomas Kolbjørnsen skriver til Fuglehunden denne 
gangen. 

 

 

Hilde Børdalen                                                                                                                                         
Sekretær 

                                                                                                                                                     

 

 

 


