
 
 
Referat fra styremøte 3/9-2019 
Sted: Ove og Birte 
Tilstede: Ove, Birte, Eva , Kristin, Thomas og Britt 
 

1. Fôravtale: 
○ Klubben har avtale med Appetitt, og tar en gjennomgang av den.  
○ Eva tar seg av å søke om å forlenge avtalen, hvis denne er god. 

2. NVK sine avlskriterier:  
○ Hovedstyret ber distriktene om å vurdere om de tillitsvalgte må følge de reglene 

som klubben har satt. 
○ Styret har diskutert saken, og styret forventer at klubbens tillitsvalgte følger 

klubbens regler.. 
3. Søknadsfister for aktiviteter 2020:  

○ Pinsen: apportprøver og utstilling.  
○ Birte sender søknad på to apportprøver. 

4. Ervalla: 
○ Veldig fin samling. Gikk økonomisk i balanse, med overskudd på kr. 7300,-.  
○ Vi håper å få redusert prisen noe fra leverandør i fremtiden.  
○ Det vil bli bindende påmelding i 2020. 

5. Buhol:  
○ Styret venter fremdeles på regnskap for apportkurset.  
○ Hele arrangementet på Buhol skal ha gått med overskudd. Kristin innhenter 

regnskap med involverte parter.  
6. Dressurkurset:  

○ Dressurkurset gikk med overskudd på kr. 11200,- 
7. Samling i fjellet for ferskinger:  

○ Hans Birger Stensrud og Pål Pettersen. Meget vellykket samling med gode 
instruktører. 

○ Hans Birgers kone, Elisabeth, sto for det sosiale.  
8. GPS-kurs: 

○  Veldig bra kurs. Dette bør gjentas til neste år. 
9. Medlemsmøte:  

○ Foredrag om mentaltesting av fuglehunder av Bjørn Strandvik.  



○ Godt og interessant foredrag, men litt for dårlig fremmøte.  
○ Det er blitt spørsmål om NVK oa kan arrangere testing. Eva sjekker med NKK og 

Bjørn. 
10. Lavlandstrening:  

○ Kun 8 treningsdager i oktober i  terrenger til Stian Åserud, med instuktører fra 
NVK oa.. 

11. DM lavland i Skogbygda:  
○ Kun tre partier i terrenget, og ikke muligheter til å trene i etterkant.  
○ Kr. 450,- pr. Hund og 10 ekvipasjer pr. Parti. 10 hunder i UK og 20 hunder i AK. 

DM er forbeholdt medlemmer i oa, og med vorsteher. Stian skal dømme finalen, 
26 oktober.  

12. Landssamling 2020:  
○ Profileringsklær: Vester og T-skjorter. Eva, Monica og Britt følger opp.  
○ Vi har nok diplomer.  


