
Styremøte Buskerud NVK – 4/2013 

Onsdag 25. juni kl 18-22.15 

Hos Christoffer Pedersen, Stjerneveien Øvre, Drammen 

Tilstede: Anders Simensrud, Arild Walter Hansen, Karl A. Moe, Terje Holmberg, Christoffer Pedersen, 

Signe Karin Hotvedt + Wenche Due Hansen. Belinda Aasberg og Wenche Dyreng hadde meldt forfall. 

Sak 1: Informasjon 

Avlshundkatalog pluss fullstendig premieliste fra appoortprøvene under pinsesamlingen må legges ut 

på vorsteh.no. Signe. 

Signe skriver om Holleiaprøven snarest. Prøveleder er Belinda Aasberg. En uke før samlingen legges 

en foreløpig startliste samt påminnelse ut. 

Det er ennå muligheter til å bli med på treningssamlingen på Dovre første helgen i august. Signe 

skriver på vorsteh.no 

Sak 2: Evaluering pinsesamlingen 

79 hunder på apportprøvene. 51 på utstilling. Dette anser vi som bra. 

Styret vil takke alle som bidro, og spesielt utstillingskomiteen ved Wenche Dyreng og Hilde Børdalen 

for flott innsats. Vellykket dommervalg. Boi Wallin (utstilling) og Birte Myhre (valpeshow). Flott 

katalog. Vi brente inne med en god del premiesløyfer, men dette var vanskelig å beregne. Noen CK-

sløyfer må etterbestilles. 

Valg av sted: Vellykket med Holleia som hovedsete. Vellykket med Drolsum som utstillingsarena. Vi 

slapp mye trafikk helt inn til Sørli ved å legge utstillingen utenfor skogen. 

Styret vil også takke prøveleder Terje Holmberg for gjennomføring av  fine apportprøver. Selv om det 

ble en del venting (mest lørdag), ble det en rask og ganske effektivt avviklet prøve med veldig 

hyggelig atmosfære og usedvanlig mange flotte resultater.  10 dommere i alt. En stor takk til 

dommere og hjelpere. 

Det var også to vellykkede foredrag av Tore Kallekleiv (om NVK/styrearbeidet og om hans måte å 

dressere hund på) og Kai Rune Johannessen (om alvsarbeidet og indeksberegning). Disse innslagene 

så engasjerende at de gikk utover tiden, og ble fulgt opp utover kvelden. 

Takk også til alle som hjalp til og gjorde at land samlingen ble hyggelig og vellykket. Alle hjelpere og 

dommere fikk t-skjorter og caps. Hovedsponsor var Proff Dog. 

Regnskapet er ennå ikke gjort opp for utstilling/apportprøve. 

Se vedlegg for flere detaljer. 

Sak 3: Innkjøp campingbord 



Styret besluttet å gå til innkjøp av to campingbord til bruk på sau-hund-dressur, apportprøver og 

andre arrangementer. Ansvar: Wenche. 

Sturet diskuterte også om vi skal kjøpe en henger for å samle utstyret, men kom til at det trolig blir 

for dyrt. Vi avventer om noen skal komme over et godt tilbud, men må samtidig sikre at vi har et sted 

for vinteropplag. 

Sak 4: Regnskap Pinsesamlingen 

Regnskapet er ikke klart, verken for utstillingen eller apoortprøver/loddalg. Kalle kommer tilbake 

med dette på neste styremøte. 

Sak 5: Klubbens bankkonti 

(Innhold fjernet) 

Klubbens Org.nr er 913527127. Nummeret kan brukes til grasrotandelen. 

Sak 6: Neste nr av Fuglehunden 

Arild skriver Buskerudspalta om Holleiaprøven, og om høstens planer. Signe kontakter Harriet 

Wiggen og Mette Møllerop for avklaring om vi kan få en artikkel om pinsesamlingen på fellessider. 

Sak 7: Fugletrening på Knivebakken? 

Wenche kontakter Knivebakken for  å finne tid til en ettermiddagssamling i slutten av juli el 

begynnelsen av august. Vi vurderer senere om vi skal ha en treningsettermiddag på Sando i forkant 

av lavlandssesongen. 

Sak 8: Vintersamling 2015 

Signe fortalte at vi er invitert til å delta på vintersamlingen og distriktsmesterskapet som 

Oslo/Akershus arrangerer i Uvdal hvert år i mars. Dette mente styret var interessant. Signe etablerer 

kontakt. Vi avgjø senere om vi skal kåre Buskerud-mestre på vinter: Vi kan evt utpeke våre beste UK- 

og AK-hunder i felleskonkurransen med OA som klubbmestre i Buskerud 

Samtidig sjekker Anders med Pål Gabrielsen om vi kan få til en treningshelg på Bergsjøstølen på 

nyåret 2015. Om det går i orden, tar Christoffer seg av planlegging og påmelding. Wenche kan bta 

seg av skjemaene for å søke støtte for dette som et kurs. Vi har nok av egne med 

instruktørkompetanse. 

Sak 9: Holleiaprøven i juli 

Belinda er prøveleder. Anders og Arild jobber med dommerlista. Opprop blir kl 08.  

Frokost fra kl 7. dvs at frokostgjengen må starte kl 6 med å starte aggregatet. 

Kjøkken: Signe og Wenche tar ansvaret. Eva og Anne bidrar det de orker. Terje og Nina bidrar også. 

Må skaffe hjelpere og avklare «åpningstider» og omfang av salgstilbudet/servering. Hvis ‘storfamilien 

Løvstad’ kommer, prøver vi å hanke dem inn. Vi dropper egg til frokost for å rekke å lage nok kaffe til 

alle termoser. Wenche tar med ekstra kaffetrakter. Eva Moe rydder etter frokosten. 



Mat: Innkjøp: Kalle. Vi trenger færre egg, men mer pålegg til frokosten.  

Betaling og kasse underveis: Kalle 

Signe baker to langpannekaker. 

Rekekveld fredag. Signe kjøper 10 kg reker. 

Bestikk, papptallerkener, kopper: Wenche/Arild 

Premier og diplomer: Anders og Belinda 

Ansvar for klubbfugl: Anders 

Renhold toaletter: Belinda og Frode 

Rydding og renhold ute: Terje 

Grilling: Terje og Frode 

Lotteri og premier: Wenche styrer dette. Signe forsøker også å skaffe premier. Alle har dette i 

bakhodet og spør om sjansen byr seg. 

Barn-hund. Wenche, og evt Christina hvis hun kommer 

Rydde hovedhus ved avreise: Signe (støvsuge og moppe) 

Rydde kjøkken ved avreise: Wenche 

Plukke hundebæsj: Alle. Terje sørger for at det er bæsjeposer samt store svarte søppelsekker 

hengende, også langs veien hvor hunder morgenluftes. 

Publisering Vorsteh.no og Facebook underveis: Signe tar med PC. Wenche har med ny IceNet-boks. 

Har noen bærbar printer for å lage oppslag/startlister? 

Sak 10: Medlemsverving 

Medlemstallet i NVK daler. Vi ener vi har et godt miljø og fine aktiviterer som kan rekruttere nye. Alle 

spør folk de kjenner. 

Sak 11: Klubbmesterskap apport 

Lørdagens apportprøve (19. juli)  blir også klubbmesterskap. 

Sak 12: Neste styremøte 

Neste styremøte blir torsdag 7. august kl 18 hos Terje Holmberg - 932 33 660 – i Drengsrudveien 42C 
(ta av fra Drammensveien ved Tomra. 
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