
Styremøte NVK Innlandet 16.01.2018  
 
Sted: Hjemme hos Gunnar på Jessnes 
Kl: 18:00 - 21:20 
Tilstede: Roger, Mikkel (ref), Torbjørn, Gunnar, Jon Anders, Terje. 
Fravær: Helge, Halgrim og Frede 
 
 
Sak 1 - Konstituering av styret 2018 

- Roger → Leder 
- Mikkel → Kasserer og aktivitetsansvarlig Mjøsområdet Øst 
- Torbjørn → Styremedlem og sponsoransvarlig 
- Gunnar → Styremedlem, nettansvarlig, skytekurs og Nordhuedugnad med 

aktivitetsdag. 
- Jon Anders → Styremedlem, materialforvalter, tilhenger mv. Aktivitetsansvar 

Mjøsområdet vest 
- Helge → Styremedlem og prøveansvarlig - oppfølging av prøveledelse 
- Terje → Styremedlem, ansvarlig Innlandet cup (NVK Innlandet sin egen cup for 

allsidige hunder) og aktivitetsansvar Mjøsområdet vest. 
- Halgrim → Varamedlem og Aktivitetsansvarlig Nord-Østerdal 
- Frede → Varamedlem og kontaktperson bladet Fuglehunden 

 
Sak 2 - Aktivitetskalender 2017 
Styret diskuterte ulike aktiviteter det ønsker å tilby medlemmene i 2018. Foreløpig 
aktivitetsplan følger. Enkelte aktiviteter er “spikret” på dato, mens mye annet er kun planlagt 
til måneder. 
 
16-18.Februar : Treningssamling og distriksmesterskap Vinjevegen (planlagt av avtroppende 
styre ved Gunnar). Gunnar er ansvarlig og har med seg Per Olai Stømner som veileder og 
dommer samt Erik Huse. Deltagere ordner med kost og losji selv (Trya camping). 
 
02-03.Mars: Vinjevegen jaktprøve. Roger er prøveleder assistert av Kristian Noer.  
 
April: Distriktsmesterskap hundekjøring (snørekjøring). Foreløpig planlagt å gjennomføres på 
under Snørock 2018 på Sjusjøen (www.snorock.no) 27-28. april. Medlemmenes 
prestasjoner der vil avgjøre DM hundekjøring. Om det blir vanskelig å gjennomføre vil styret 
uansett komme med et annet alternativ.  
 
En gang i Mai: Dugnad på Nordhue. Gunnar kaller inn mannskap. 
 
Senere i Mai: Trening og familiedag på Nordhue. Føring av hund og apporttrening. Klubben 
stiller med grillmat. Evt. kan dette gjennomføres sammen med HedOpp. 
 
Mai: NVK arrangerer pinsesamling i Bergen. 
 
Juni: Apport- og sosial trening i Åsmarka (husk båndtvang). Info kommer. 

http://www.snorock.no/


 
Juni: Skytterkurs på Temmen. Tre mandager. Gunnar organiserer. Info kommer. 
 
28-29. Juli: Åstjern apportprøve 
 
9-12. August: De Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum. Klubben har stand.’ 
 
Senere i August: Treningssamling høyfjell et sted i Østerdalen. 
 
Oktober: Treningssamling lavland i Sverige 
 
10-11. November: Lygna GP Skogsfuglprøve (om mulig fremskyndes) 
 
November: Distriktsmesterskap Lavland. 
 
I tillegg ønsker Roger at alle i styret snakker med andre klubber (fuglehundklubber, 
raseklubber, jakt- og fiskeforeninger) om mulighet for samkjøring av aktiviteter. Slik at 
aktiviteter kan tilbys medlemmer i begge klubbene. 
Styret tar dette til etterretning.  
 
Sak 3 - Treningssamling Vinjevegen 16-18 februar. 
Gunnar informerte om planene som er lagt for denne samlingen. Nettsak legges på 
nettsiden og facebook siden. 
 
Sak 4 - Jaktprøve Vinjevegen. 
● Roger leste gjennom informasjonsskriv/velkomstbrev som skal legges på nettside og 

facebook.  
● Gjennomgang av dommerstatus. Det mangler noen fortsatt, men det jobbes med saken.  
● Nedetid på dogweb ut januar kan by på problemer for påmelding, men påmeldingsfristen 

er i midten av februar.  
● Roger har kontroll på prøvesekreteriat (Felleskjøpet) og booking av 

overnatting/jegermiddag. 
● Gjennomgang av sponsorpremier. Ser ut til å være nok premier (Roger noterte ned 

dette). 
● Alle i styret oppfordres til å delta på prøven og/eller være med å hjelpe til.  
 
Sak 5 - Møteplan styret 2018 
Publiseres på styrets lukkede facebook gruppe.  
 
 
Mikkel Kvasnes 
 
 
 


