
 

 
Referat          Møte nr: 1 

Sted: Elverum Dato: 
29.04. 

10.02.2020 Kl.:
1 
18 

18:00 

      

Referent:    

Deltakere: Ikke tilstede: 

Roger Brenden 

Mikkel Kvassnes 

Helge Heimstad 

Tommy Andersen (for ett år)    

Joachim Grande 

Torbjørn Stalsberg   

Gunnar Klingwall 

Frode Flathagen 

 

Halgrim Breie   

Linda Dammen Moe 
 

 

Tommy Andersen 

Torbjørn Stalsberg 

Halgrim Breie 

   

Referatet: legges ut etter godkjenning 
 

 

 

Sak Tekst Ansvar 

1. 

Møteinnkalling/ 

Gjennomgang av 

forrige møte 

- Møteinnkalling – ok, kan komme tidligere 

- Kontaktflater (facebook-gruppe, messenger etc) fungerer bra 

 
  Roger 

2. 

Trenings 

samling 

29.2-1.3.20 

Status for samlingen 

- Alt i orden, fremmøte lørdag kl.09:00, ca. 20 hunder påmeldt 

hver dag, de som melder seg på to dager blir prioritert 

- Har dommere (Per Olai, Gunnar, Erik Huse (litt usikker) – Roger 

og Helge er backup på søndag) 

- Lørdag kveld: Booket bålbrenning med muligheter for å bruke 

«Steinsalen» 

- Overvekt av vorstehere men noen andre raser, noen påmeldte fra 

andre distrikter 

 

 

Gunnar 



Sak Tekst Ansvar 

3. 

Vinjevegen 14 -

15 mars 2020 

Dreieboken ble gjennomgått og oppgaver fordelt  

• Hotellet bestilles og avtaler gjøres – Er bestilt og ok! 

• Avtale med utmarkslaget og bomselskap – Er i orden, Mikkel 

holder tak i dette. 

• Dommere – Dette jobbes det med, pr.10.feb. har vi 2 

dommere som kan dømme lørdag og 1 på søndag. Se lukket 

gruppe på facebook med oppdatert liste over de som 

kan/ikke kan 

• Premier/bestilling av materiell – i orden 

• Sponsorgaver/utlodning – Dette jobbes det med.  

o Utlodning: Fått gavekort fra Madshus, som det kan 

kjøpes ski for på fabrikken. Kniv fra Helge med 

damaskstål, olje og potesalve fra Linda (dr. Baddaky), 

Joakim har fikset to fleecejakker, Nonstop, Gavekort 

fra Trysil Vask og Rens. Linda sjekker med Anicura. 

Vi har skitrykk/foliering av ski. 

 

• Vandrepremie, vedtekter utarbeides 

• Tidlig annonsering – ok 

o Oppdatere med utlodningsliste 

o Hva som serveres til middag 

• Felleskjøpet – i orden. Det er usikkerhet om butikken vil bli 

åpnet under arrangementet 

• Lage et opplegg med parkering/sluser for å få partiene 

smidigere til fjells 

• Ordne med Vipps 

• Alle arrangører må være klare på oppropet/felleskjøpet 

kl.07:00 (tips – smør matpakke) 

 

• Arbeidsoppgaver: 

o 2 i sekretariatet (Roger +1) 

o Skaffe tilveie kjentmenn/-damer, kjentmann sjekker 

at alle har betalt bommen før de går ut i fjellet 

o 1 mann stå i bommen og telle biler som kjører 

gjennom 

o Bomvokter Thore Lie: 913 20 978 

o Utlodning, Torbjørn og Joakim – de har også 

ansvaret for å skaffe loddbøker – 1000 i hver bok 

o Foto – sekretariatet tar ansvar for å fotografere 

premierte hunder Gunnar tar med utstyr 

o Nettansvarlig – en nede i sekretariatet som legger ut 

løpende, kjentmenn/dommerelev oppdaterer 

sekretariatet 

o Sette ut skilt ved Felleskjøpet 

o Gunnar bestille toner og ark til skriveren 

• Vi har pr. 10.2.20 - 15 påmeldte hunder 

• Dommergaver 

o Undersøke pris på NVK vaffeljern 

 

 

Halgrim 

Mikkel 

 

ALLE 

 

 

 

Roger 

Torbjørn 

,Joakim, 

Halgrim 

Roger 

Roger 

Roger 

 

 

 

 

Frode 

 

 

 

 

Mikkel 

 

Roger 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frode 



Sak Tekst Ansvar 

4. 

Bestilling/Opsis 

Det ble bestemt at NVK Hedmark og Oppland (Innlandet) bestiller 

følgende: 

• Revolvere (4stk) – de har kommet, Helge sjekker om vi får ut 

dem uten våpenlisens 

• Premier med ny logo –  

o Vi bruker opp det vi har på Vinjevegen, og evt. 

etterbestiller dersom det blir for få 

o Vi har hatt møte med NVK O/A, Buskerud og NMLK, 

og de vurderer om de blir med på en samarbeidsavtale 

med Opsis 

• Merker 

o Klistremerker og tøymerker (som kan strykes på) 

produseres av Opsis 

• Logo henger 

o Her er alt i orden, og vi bruker «Vorsteher-veggen» på 

den ene siden sammen med sponsorene 

o Mangler vask av hengeren før ny profilering 

o Kostnaden blir ca.kr.10 000,- 

• Vandrepremie 

o Er i produksjon 

• Nye dommerpermer  

o Dette er i orden 

• Dommerbøker 

o Dette er i orden 

• Kritikkskjema/jakt og apport 

o Dette er i orden 

• Diplomer 

o Disse er ikke sendt til trykk, men er ut over det, i 

orden 

• Apportbevis 

o Ikke klart 

• Klær (profilert) 

o Vi har fått noen priser fra Opsis. Katalogene vi kan 

bestille fra sendes til alle i styret, slik at vi på neste 

møte kan enes om noen modeller. Her er det flere 

modeller, så vi kan se på alt fra YOU til «sports t-

skjorter» og piqueskjorter 

  

5. 

Nordhue 

• Kjøre inn en benk 

o Gunnar har dialog med flere rundt dette 

• Sak 5.2: Unntatt offentlighet 

 

  

6. 

Eventuelt 

• Sak 6.1: Unntatt offentlighet 
 Leder 

 


