
 

 

 

NVK Buskerud 

 

Styremøte 03.03.2014 

Sted: Hos Anders Simensrud, Badeveien, Vikersund  

 
Referat 
Til stede: Anders Simensrud, Karl Moe, Terje Holmberg, Christoffer Pedersen, 

Arild W Hansen og Belinda Aasberg.  

 

1 Oppsummering fra DK  

Arild og Anders oppsummerte DK, og redegjorde for sakene vi diskuterte på 

medlemsmøtet i forkant av årets DK.  

 

2 Status pinsesamling   

Belinda redegjorde for status, og så langt er alt i rute. Vi mangler 1 voksen 

person til ansvar over kiosk / kjøkken under utstillingen på Drolsum.  

Anders sjekker med Troll Hundefór vedr. sponsing av premier.  

Arild sjekker med Salgskompaniet og / eller Prof Dog.  

Profilering - Wenche Due Hansen, Anders og Arild forsøker å få til et felles 

møte hos potensiell leverandør. Fortrinnsvis i Drammensområdet. Vi prøver å 

få til et opplegg med profilering av funksjonærer til Landssamlingen, og 

eventuelt øvrige salgsartikler. Får vi til et opplegg rundt dette, vil Wenche være 

ansvarlig.   

 

3 Status dressurkurs oppstart 4 mars  

Terje fortalte at det var 12 påmeldte i utgangspunktet. 1 var usikker pga 

pendling, og ser ikke ut til å få det til på tirsdager. 1 hund har blitt syk, og eier 

var usikker. Det blir enten 10 eller 11 deltagere på kurset. 1 Pointer og resten 

Vorsteh. Instruktører Terje Holmberg og Wenche Due Hansen.  

 

4 Neste FH 

Terje Holmberg skriver innlegg til neste nummer i FH.  



 

 

Vi kontakter Harriet Wiggen, da det var ønsket fra høyeste hold med mest 

mulig annonsering av landssamlingen.  

 

5 Neste styremøte 

Mandag 12 mai kl. 19.00 i lokalene vi skal benytte til utstillingen på Drolsum.  

Vi håper noen fra utstillingsrådet har mulighet til å møte, så vi får 

kvalitetssikret lokalitetene.   

 

 

 

 

6 Eventuelt 

Innkjøp av jaktradioer 

Anders har med styrets velsignelse kjøpt inn jaktradioer i stor stil. Sporøvelsene 

på apportprøvene vil i fremtiden gå enda fortere! Samt at vi får mulighet til 

kontakt med koordinator og Sørli.  

 

Instruktørkurs Fase 1 

Wenche og Arild er påmeldt Fase 1 kurs 27,28,29 og 30. mars.  

De oppfordres til å sende søknad til styret om dekning av kostnadene.  

 

 

 

 

 

 

 

For styret i NVK Buskerud 

 

Arild W Hansen 


