
Styremøte 07 2018 NVK Buskerud 
5. juli 2018 hos Toril 

Tilstede: Arild, Toril, Thomas, Monica, Signe 

Forfall: Frode, Henrik 

 

1: Referat OK 

2: Økonomi: Thomas redegjorde for stoda. Sau-hund dresser, inne på konto. Apportprøve 

landssamling, terrengleie utestår. Svikt i inntektene på kurssiden pga to avlyste kurs (apportprøve og 

RIOS). Kun det første var budsjettert. Overskridelse på gjerdeinnkjøp. Premier innkjøpt uten 

budsjettdekning. Ingen flere investeringer nå uten at de tvinger seg fram (som sikringsskap). Vi er 

påholdne med ytterligere investeringer på eiendom som ikke er vår. 

3: 138 medlemmer, ny rekord. Det er treningsområdet vårt som trekker medlemmer. Klubben lokalt 

tjener ikke noe på dette, men vi har slitasjen og utgiftene. Dette er folk som har liten kontakt i 

klubben og som vi ikke ser på dugnader. Diskusjon rundt hvordan vi kan løse dette. 

4: Holleiaprøven. Påmeldingsfrist søndag 15.7. Utvidet til 18.7 – må da melde på via NKK. 

Utenlandskregistrerte hunder kan melde på vis NKK min side. Alle må henvises dit. Thomas skriver ut 

prøveskjemaer torsdag. Han kommer ikke på prøven. Det gjør helle ikke Henrik, som fører 

dugnadslistene. Vi mangler fortsatt mange frivillige. Diskusjon rundt hvordan vi skal løse overgangen 

fra Thomas/Henrik til de som faktisk skal være til stede. Arild, Wenche, Signe drar opp torsdag kveld. 

Mat: 6 kg spekemat er bestilt. Vi går for Reker (15 kg) fredag. Signe Kan ordne reker, tilbehør og brus 

(etter oppsatt liste). Øl skal kjøpes på 0,33 L bokser. 

Toril kjøper vin til mat og dommerrgaver.  

Monica kjøper et campingbord.  

Arild/Anders ordner klubbfugl og objekter til eliteapporten.  

Thomas sender ut oppgaveskjema på ny. Hvem tar ansvar for å føre oppdateringer inn i det fra 

torsdag til søndag? Må as med opp i papirutgave for oppdatering og oversikt. 

Arild har kontroll på dommerne. Ingen kvinner så langt. Disse har bekreftet: Walter Paulsen, Dag teie, 

Øystein Storvoll, Egil Haug, Ernst Evensen, Terje Holmberg, Thomas Svensen, Alexander Kristiansen. 

Mulig vi trenger en til på lørdagen. Arild følger opp 

Arild har båten hjemme hos seg. Frakter den opp. 

Vi må ha TOTALT forbud mot åpen ild på prøven. Det innebærer røykeforbud, mygglys, alle griller, 

propan, primus. 

Signe kontakter Britt Svendsen om 150 diplomer. 

Forpremier: Arild kontakter Anders som sjekker med Tor/Hills. 

Premier lotteri: Alle følger opp de som vi kontaktet i fjor. Arild snakker med Anders. Thomas 

kontakter Knivebakken og Sando. Arild/Wenche kontakter Halita og tigger gavekort.  



Barn-hund: Monica spør Linn. VI har en del barnegaver igjen fra i fjor. Dette må sjekkes opp videre 

hva som ligger hos Arild/Wenche. 

Skilt til øvelsene (AK-vann, AK-søk, Spor, UK vann, UK søk bestilles hos Hesthagen (?): Monica sjekker 

status. Skilt må være vendbare, tosidige. 

Lagpokalen er hos Christian Bakke, den må vi få tak i. 

5: Kurs/trening framover. Hjerkinn-helgen må avlyses eller flyttes pga at terrenget ikke åpner før 1.8. 

Anders skulle sjekke om han kunne bytte helg på jobb/få leie Grønbakken helga etter. 

Thomas kontakter Sando og Knivebakken med sikte på treningskvelder. Knivebakken: Dressur og 

duer evt støkkmaksin med duer. Sando: Kveld for unghunder med dressur, duer og evt utsatt fugl 

etter nye regler. Evt en helg til. Mulig vi kan få tilet samarbeid med Sando om kurs Ny på jaktprøve. 

Var svært pop sist. 

Føring av hund på skog. Ole Foyn har sagt ja. Han og Monica blir enige om tidspunkt, så annonserer 

vi. 

Jaktprat/koiekveld: Monica, Arild sjekker videre 

Arild kontakter Lena Hillestad og/eller Venke Gulli med sikte på å få til et foredrag/medlemsmøte i 

Lier om hundekjøring før vinteren. 

6: Årsmøte/julebord. Vi satser på årsmøte med påfølgende julebord og utdeling av priser til årets 

hunder i starten av desember. Signe sjekker peis på lierkroa, Monica sjekker Sanden hotell. Andre 

kan gjerne sjekke lokalt, så diskuterer vi videre på de neste møtene. NB: Plaketter må bestille si tide! 

7: Tilhenger, reklame. Utsettes til Frode er med. 

8: Oppgradering hytta. Utedo og strøm så fort som praktisk mulig. Deretter full stopp i investeringer. 

Se punkt om Holleiaprøven. Nye investeringer må vente til etter nytt årsmøte og nytt budsjett. 

9. Bruken av terrenget. Se punkt 2. Vi må opp med ny plakat om totalt røykeforbud! Forbudet gjelder 

all grilling, røyking, myggspiral, primus, propan osv. 

Diskusjon om vi skal innføre ordenregel for terrenget: Ingen kan okkupere terrenget lenger enn 20 

minutter dersom det er folk som venter (kø). Alle må vise hensyn. Vi forventer at brukere av 

terrenget deltar på dugnader. Bikkjedritt skal plukkes opp i terrenget. Innskjerpes. 

Wenche sender ut epost om dette til alle medlemmer. 

Hei medlem i NVK Buskerud, Vi sender ut denne e-posten for å klargjøre reglene for bruken av 

treningsterrenget på Holleia. Bruken av terrenget er eksklusiv for medlemmer i NRK Buskerud, og 

deres EGNE hunder. Området kan ikke brukes til å lufte hunder som ikke er i medlemmets eie. Dersom 

det er medlemmer som venter på å få slippe hund, kan ingen "okkupere" terrenget i mer enn 20 

minutter av gangen. 

Vi forventer at medlemmer som bruker terrenget også deltar på dugnader. Hver vår vil vi holde 3-4 

dugnader på hytta med annonserte datoer. Da skal området ryddes etter vinteren, gjerdet skal 

repareres, kvister og veltede trær ryddes, ved hogges og kløyves, hytta beises/vedlikeholdes, 

vårrengjøring inne, latriner tømmes/vedlikeholdes, veien utbedres og området klargjøres for en ny 

sesong. Den andre store dugnaden i klubben er Holleiaprøven som vi vanligvis holder nest siste helg i 

juli. Da trenger vi et stort antall medhjelpere. Vi lover at alle dugnader er hyggelige, sosiale og at alle 

skal få oppgaver de kan håndtere. Stjerne i boka til alle som melder seg "frivillig":   



Pga den tørre for varme sommeren er det innført TOTALT FORBUD mot bruk av åpen ild på NVK-

hytta, og på resten av Holleia, inkludert langs veien. Dette inkluderer røyking, grilling, bruk av 

primus/propan, myggspiral og lign.  Det eneste stedet du kan røyke, er inne i egen bil med vinduer 

lukket. 

Det er i båndtvangperioden TOTALFORBUD mot løs hund utenfor treningsområdet, samma hvor godt 

dressert og lydig hunden er. Vi ønsker ikek repirse på uheldige episoder fra i fjor. INGEN kan trene 

apport utenfor det inngjerdede området. Løse hunder kan heller ikke mosjoneres langs veien.  

Vi håper på forståelse for disse presiseringene som er nødvendige for at vi skal få være på våre kjære 

Holleia også i fremtiden. Ansvarlige og hyggelige medlemmer er vår beste reklame for klubben og 

hundene våre. La ikke noen få slepphendte ødelegge for mange. 

Velkommen til Holleia! 

10. Signe skriver i neste nummer av Fuglehunden, om Holleiaprøven og planer for høsten 

11. Hundefører/instruktør-vest. Signe holder i dette. 

12: Neste møte: tirsdag 31 juli kl 19 hos signe 

 

Ref. signe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


