
Styremøte Buskerud NVK 05/2015 

19. juni kl 19, hos Signe 

Til stede: Arild,  Terje, Toril, Christoffer, Signe 

I tillegg: Anders og Belinda (Holleia prøveleder og NKK repr.) og materialforvalter/kartotekfører 

Wenche 

Forfall: - 

Sakliste: 

Sak 1 Innkalling/referat 

Innkalling OK, referat fra sist møte er omdelt per epost. Ingen kommentarer. 

Sak 2 Holleia – planlegging, oppgaveliste 

18.-19. juli. Prøveleder Belinda. Sørli er leid, Anders har fikset dispensasjon fra båndtvangen. Anders 

NKK repr, kontakter dommere. 6 dommere er klare: Arild, Anders, Terje, Ove, Birthe, Kalle. Trenger 2 

til. Anders følger opp.  

Hele styret må være dugnadsgjeng, pluss alle andre vi kommer på spørres. Wenche spør folk på kurs, 

samt etterlyser på FB. 

Belinda har vært prøveleder i 10 år. Håper på avløsning neste år. Kan Terje overta? 

Toril tar ansvar på kjøkken med hjelp av Signe, Åse Stenersen og Wenche. Spør flere når vi ser hvem 

som kommer. 

Wenche og Arild hendler all mat. Får lista av Kalle/Eva. Reker fredag, grilling lørdag. Frode er 

grillkokk, Nina bistår. Anders påser at det er grillkull og tennveske nok. 

Signe handler brus på Roma på Lillestrøm, ca 8 kasser/brett. 

Barn-hund: Christina Krekling spørres. Signe hjelper. 

Eliteapporten: Anders har skaffet objekter, Terje dømmer. 

Stevnelege/Førstehjelp: Christina? Hvem har førstrhjelpsutstyret vi kjøpte i fjor. Wenche etterlyser, 

og sjekker hvem som er veterinærvakt. Anders spør Anne Furustad om hjertestarter kan skaffes. 

Hytte/overnattingspriser; Som i fjor. Signe skriver. Bestilling til Anders. 

Klubbfugl: Ender, duer, måker. Anders og Arild sjekker at vi har nok. 

Skal vi ha partytelt? Anders sjekker værmelding og tar avgjørelse når det nærmer seg. 

 

 

 

 

 



Sak 3 Premier Holleia 

Siden forrige møtevedtak  viste det seg at det likevel var mulig å skaffe seidler, og 120 stk er bestilt. 

Ikke mulig å skaffe nok 30 p snapseglass i tide. Anders henter.  

Vi har fortsatt plenty 2. og 3. premiekrus for både AK og UK. Anders sitter på lageret. 

Vi har ca 130 diplomer på lager. Arild ringer Bente Holm/Unn Johannessen for påfyll. 

 

Sak 4 Status sponsorgaver, loddpremier 

Hovedsponsor Prof.Dog og Thorsheim kennel som leverer forsekker til vinnere. 

Det blir pinnelotteri. Christina og Signe organiserer og står for salg, trekning og utlevering av 

gevinster, med hjelp av unge loddselgere. 40 el 50 kr pr pinne. 

Gevinster:  Vi har fått gavekort på 2 dagers villsvinjakt fra Halita, treningstimer på  Knivebakken, 

Sando, Rampen og gavekort vaksinering fra Drammen dyreklinikk. Sparkesykkel Kickbika fra 

Gustavsen AS.  

For Magasinet var vi for seint ut dessverre. Anders Simensrud prøver å skaffe AluConsult hundebur.  

Andre gaver: Vorstehlue fra Bente Holm, markeringsdekken fra Rampen, Hundeseng fra Carthart, 

fruktkurs fra Rema, fasandummy, kobbel, div hundeutstyr fra Zoomarkedet, Felleskjøpet. 

Barnegaver: Vi har fortsatt en del effekter fra Kiwi og Liertoppen Zoobutikk.  

Signe legger ut info på vorsteh om premier og sponsorer. Legger ut bannere i artikler. I alle artikler 

heretter skal Prof.dog banner inn.  

Sak 5 Profileringsklær 

Wenche tar med det vi har på lager. Hun bestiller gule t-skjorter til styret og hjelpere. Hun tar også 

med hundesenger for fremvisning. Vi har kjøpt inn et restlager på ca 15 senger til halv pris for salg til 

medlemmer og interesserte. Skal alle ha Prof.Dog-capser? 

Anders har fått et bra tilbud på potesokker. Vi kjøper inn og selger rimelig til klubbens medlemmer 

på våre arrangementer. 

Sak 6 Holleiafatet 

Hva er egentlig reglene? Anders klartgjorde. Satt opp i 2006. Skal gå i 10 år (2006-2015). Vinner hvert 

år får navnet inngrarvert. Etter 10 år går fatet til odel og eie til den som har flest napp. Jan Fredrik 

Karlson har allerede 3 napp. Anita Dreng har 2. Dersom Dreng vinner i år, står de likt og det må bli 

ekstrarunde. Dersom noen andre vinner, går fatet fra 2016 til odel og eie til Karlson, men han har 

allerede varslet at han vil sette opp fatet på ny fra 2016, slik at førstemann til 3 napp vinner det til 

odel og eie. 

UK-vinner hvert år får et mindre porselensfat til odel og eie. 

Sak 7 Økonomi, Brønnøysund, Grasrotandelen 

Vi er nå 111 medlemmer og vokser fortsatt. Christoffer tar kontakt med Kalle og evt Kjetil med sikte 

på å overta og få effektuert en rekke fakturaer som venter. Arild skal også disponere. 



Vi hadde 17 på apportkurs. Kurs har denne våren innbrakt klubben ca 40 000. Delingsnøkkel på kurs: 

Vi gjør som OA: Inntekter minus kostnader= netto som deles 50/50 på instruktører/klubben. 

Vi kan ved fremtidige kurs avvike fra dette, i retning av høyere andel til instruktører. Et samlet styre 

mener at de skal ha noe igjen for all tid/krefter de legger inn. 

Grasrotandel tar vi når Brønnøysund er brakt i orden. 

Sak 8 Status hund-sau dressur 

Tre kvelder gjennomført i juni. Meget vellykket både med hensyn til gjennomføring, deltakelse og 

avvikling. Arild, Wenche, Anders, Sverre, Pål Berge, Toril og Signe deltok. Det vi tjener på disse 

dressurskveldene er smamen med dressurkursenr bærebjelken i klubbens økonomi.  Rundt 21 000 

netto. 

I august blir det tre nye kvelder: 3. 10 og 17. august. Arild og Wenche organiserer instruktører og 

materiell. Signe/Toril organiserer skrivere eller skriver selv. 

Sak 9 Status kurs 

7 deltakere på dressur, 8 på Hønefoss-dressur og 17 på apport. Meget bra innsats av Terje, Wenche.  

Det var for lite med kun en instruktør i Hønefoss. Belastningen på Wenche er blitt for stor. Klubben 

har hatt store inntekter på kursene som alle har utløst off. midler etter søknad. 

Høstens "kursing" blir i form av treningssamlinger på Sando og muligens Knivebakken. Wenche 

avtaler datoene. Klubben sponser deler, men maks for en hund per medlem. Deltakere skal betale 

full pris fra hund nr 2.  Ikke-medlemmer og ekstra hund kan kun delta hvis det er plass, og til full pris.  

Wenche har oppdatert medlemsliste.  

Sak 10 Instruktørsatsing høst 2015 og 2016 

Vi har fått tilbud om instruktør-utdanning fase 2 fra Ove Myhre. Styret mener at så lenge vi har en 

instruktør fase 3 selv, Terje Holmberg, er det naturlig at NVK Buskerud selv står for videreutdanning 

fase 2, evt i samarbeid med andre klubber/instruktører.  

Kandidater til fase 2: Wenche, Arild. Vi kan forespørre GS-folk. 

Terje kommer tilbake med et opplegg som presenteres for styret på neste styremøte. Han kjøper inn 

det nye Fase2-kompendiet fra FKF. Skal være bra, sies det. 

Wenche skal i gang med saueaversjons-utdanning, klubben dekker. 

Sak 11 Oppsummering familiedagen 

13. juni hadde vi familiedag og distriktsmesterskap apport på Holleia. Wenche åpnet huset og ønsket 

velkommen. Anders og Terje dømte. Distriktsmestre ble Therese Hansen og KV Hågakollens Skrim i 

UK, og Nina Holmberg og SV Miss Molly av Røssmyra i AK. Det var XX deltakere. De fleste hadde med 

egen fugl, så vi tok ikke inn deltakeravgift.  

Det var mye sauebæsj på området og gjerdet ødelagt. Sauer måtte jages ut. En stor kvisthaug måtte 

ryddes bort før vi kunne avvikle konkurransen og dette forsinket programmet. Det ble ikke tid til 



utstillingstreningen som Hilde Børdalen hadde sagt seg villig til å holde. Det ble heller ikke tid til 

apporttrening med instruksjon som vi hadde annonsert. 

Etter grilling dro mange hjem, og vi var bare 8 stk som overvar foredrag og gruppearbeid i regi av Leif 

Ottesen. Det var sterkt beklagelig, for opplegget var både interessant, konkret og lærerikt. På stedet 

ble Leif bedt om å gjenta/utvide opplegget på klubbens årsmøte 3. desember, noe han sa ja til. Siden 

det var liten interesse for overnatting, stengte og dro vi fra Sørli utpå kvelden. Konklusjon: 

Programmet for dagen var for omfattende. Neste år holder det å leie Haukely-hytta for dagen for 

familiedagen. Juni er en travel tid for folk. 

Sak 12 Fuglehunden.  

Toril skriver neste nummer, Signe bistår. Referat Holleia, sommerens apportprøver og utstillinger. 

Minne om fullkombinert, treningssamlinger på Sando og skogsfuglprøven. Samt distriktsmesterskap 

og årsmøte. 

Evt 

Mulig jentesamling vinter. Signe sjekker og forhører seg. 

Årsmøtet. Leif Ottesen har sagt ja til foredrag. 

Utsettes til neste SM: 

Medlemsmøte om visjonsplakaten til Kallis. For sted/dato: Bente Øfjord. 

Førstehjelpskurs. Wenche purrer opp dyrlegen. Utsettes til neste møte 

Møtet avsluttet kl 22.  

Neste styremøte: torsdag 6. august kl 19 på jobben til Anders (Jernbaneverket, Strømsø 1, 

Drammen). 

Ref Signe 


