
 
  
Styremøte 19 mars kl 18.30  
Sted: Thomas Klever 
Tilstede: Ove, Thomas, Monica, Ranveig, Britt 
Gjester: Hans Birger Stensrud, Bjørn Størkersen, Ellen Marie Imshaug 
 
 
Agenda: 
 

1.  Hans Birger Stensrud opplyser oss om høstsamling 2019 
2.  Bjørn Størkersen informerer fra årets DM vinter 
3. Ellen Marie om utstillingskurs, apportprøvekurs og Fellesutstillingen. 
4. Jakthundens grunndressur,  Britt og Ove og Thomas 
5. Hvem er “nestemann ut “ til å skrive i neste nr av FH? 
6. Økonomi,  Ranveig bare en generell oppdatering om at vi holder oss innenfor budsjett. 
7. Tilgang til admin rettigheter på Facebooksiden til OA 
8. kontakt telefon på terminliste ? 
9. Brev fra Øystein Dahl vedr. Avl på  KV 

 
Eventuelt 
 
 
Referat: 
 

● Hans Birger Stensrud informerte om den planlagte høstsamling 2019. To partier med 8 
ekvipasjer på hver. Hytter med enkel komfort. Pål Petterser skal være instruktør 
sammen med Hans Birger. Kr. 5200,- for leie av hyttene.Treningskort kr. 100,-. 
Annonseres på nett. Gjerne uerfarne hunder og førere. Medlemmer fra NVK oa vil bli 
prioritert. Midtuke 20-21 august. 

● Bjørn Størkersen hadde ansvaret for DM vinter i Uvdal. Fantastisk vær! Nytt vertskap på 
Solheimstulen. Innmeldt 35 stk, men kun 27 deltok. Solheimstulen er en del av UT, og 



har et større regnskap. Bjørn klarte å forhandle seg frem til å betale for 32. Neste år må 
vi ha bindende påmelding med forhåndsbetaling. Bjørn har sendt bilder og tekst, som 
legges ut på nettsiden.  
 

● Ellen Marie arrangerer utstillingskurs 8. Mai i Lillestrøm bak rådhuset.  
 

● Fellesutstillingen går av stabelen 11. Mai. Det er ønsker om innkjøp av ipader, siden det 
er laget en app. for resultater på utstilling og prøver. Eva sjekker leie, og så må det taes 
opp på årsmøtet om NVK oa skal kjøpe egne Ipader. En kan leie av en annen klubb for 
Kr. 500,-  pr. Ipad, og vi kan derfor leier tre stykker i første omgang. 
 

● Apportprøvekurset er overbooket. Må plukke ut nybegynnerne og de som trenger kurset. 
Det må kjøpes inn 40 fugler til kurset. Betaler ikke mer enn kr. 50,- pr. fugl. NVK oa har 
en fryser som går på gass, og som Kjell oppbevarer. 
 

● Apportprøvekurs på Buhol før prøven. 
 

● Grunnleggende dressurkurs, med instuktørene Ove, Thomas og Britt. Bente Øfjord vil 
vikariere når det trengs.Teorikveld på Nordre Lindeberg gård, og den praktiske 
gjennomføringen vil være på Årvoll. 
 

● Ellen Marie skriver i Fuglehunden, sammen med Hans Birger, om høstsamlingen og 
apportkursene. 
 

● Økonomi:  Underskudd 2000,- på DM , og kr. 2000,-  i overskudd på fase2-kurs. Kristin 
har kjøpt inn premier til apportprøven. Oppretter på neste styremøte komite til landsmøte 
2020. 
 

● Øystein Dahl har sendt et brev til styret, ang avl, om hvordan reglene kan virke rigide. 
Eva sender svar på vegne av styret. 


