
 

                                                                                                                                                                                        

Referat styremøte NVK Buskerud  
   

Dato: 31.august 2020                                                                                                                                              

Til stede: Monica Tomas L, Ernst, Thomas SJ, Toril 

Meldt forfall: Henrik, Frode 

 

Saker: 

1. Innkalling - godkjent 
2. Referat forrige styremøte – godkjent 
3. Lufteområdet – vi begynner å ta betalt for når man har med seg gjester inn i 

lufteområdet. Ikke-medlemmer og medlemmer av andre NVK-avdelinger skal 
betale kr.50 per gang. Max 5 hunder inne i lufteområdet av gangen. Har man 
med seg hund for andre, skal hundens eier være medlem. Kommersiell drift 
av andre enn NVK Buskerud er ulovlig – da skal området leies.  

4. Apportprøven på Holleia – hele prøven holdt på å gå i vasken da Modum 
Saueavlslag prøvde å stoppe arrangementet, men vi hadde med oss en 
representant fra kommunen samt en grunneier hvor de fikk se at alt gikk 
greit for seg, de hadde ikke noe å utsette på det vi holdt på med og ønsket 
oss velkommen tilbake neste år. Det ble utarbeidet en smitteplan ihht. 
covid19 som ble sendt til kommunelegen, dette fikk vi skryt for. Alt i alt et 
vellykket arrangement som gikk i overskudd med kr.22498,- 

5. Aversjonsdressur – starten var litt treg, sannsynligvis pga. covid19 og varmen 
i begynnelsen av sommeren. Vi hadde 50 hunder første dag deretter dabbet 
det litt av før det tok seg opp igjen og det ble strømmet hele 187 hunder av 
mange forskjellige raser i år, og det var ikke bare jakthunder som var innom. 
Til neste år skal vi utdanne 2 nye aversjonsinstruktører. 

6. Blodsporkurs – vi endte opp med kun en helg og endte opp med 7 deltakere 
på kurs. Opplegget var litt mer teori i år, før deltakerne var ute i skogen og la 
spor. Det regnet hele siste dagen slik at det ble gjort avtale om å finne en ny 
dag for å få fullt utbytte av helgen, dessverre passet det ikke for alle så det 



kom bare to stk., men alle deltakerne var veldig fornøyd ellers. En av 
deltakerne hadde også stilt på prøve i mellomtiden og gått til en 1.premie. 

7. Høsten videre – 2 x Fullkombinert på Holleia, 9 deltakere til sammen på de to 
dagene, en premiering ble det i år. Vi skal ha innføring i føring av hund på 
skog, her har det vært veldig pågang, Ernst tar med seg 15 stykker i løpet av 
uke 39. Resten må vente til neste år…Vi skal og prøve få i gang et valpekurs 
da vi har fått enda 2 nye fase1-instruktører. 

8.  DM lavland – Ernst har tatt kontakt med de vi leide Kvelde-terrenget av i 
fjor, går for ny runde i år og avventer hvilke datoer som passet for dem. Vi 
setter et tak på 20 deltakere, og i år som i fjor så subsidieres 
påmeldingsavgift og deltakerne får servert varm lunsj. 

9. Neste års prøver/kurs – apportprøven blir 17-18.juli, fullkombinert 7. og 
18.september, skogsfuglprøve 30-31.oktober. Vi satser også på å arrangere 
flere dressurkurs pluss da apportkurs og apportprøvekurs. Det blir og ny 
runde med blodsporkurs, prøver igjen med 2 helger; en i april og en i juni. 
Regner og med ny runde med drop-in apport og onsdager med 
apportprøvebevis. 

10. Årsmøte/julebord – datoen blir 2.12 på Lierkroa med samme opplegg som i 
fjor. Klubben subsidierer noe av maten, det sendes ut forslag med to 
menyvalg, Thomas SJ er ansvarlig for påmelding til julebord. Monica snakker 
med Lierkroa ang. bestilling. 

11. Regnskap – Klubben søkte om og fikk tilskudd fra Sparebank 1 Modum så 
ligger vi godt an økonomisk.  

12. Signatur for Enhetsregisteret - Styret i NVK Buskerud har besluttet at 
følgende personer tildeles signatur "i fellesskap" i Enhetsregisteret: Ernst 
Evensen og Thomas Svane Jacobsen. 

13. Eventuelt – Ernst sjekker priser på vester til aktive instruktører og dommere 
samt at dette skal tilbys medlemmer. Det samme med t-skjorter og gensere 
med klubbmerke på. Starter opp med fredagstreninger i hallen igjen fra 
januar og holder på til midt i mars. Når vi holder kurs må vi huske på å sende 
inn søknad til studieforbundet natur og miljø slik at vi kan få igjen noen 
kroner for godkjente kurs. Hytteansvarlig fikk bevilget kr.2500 i 
kjøregodtgjørelse. 

14. Neste styremøte er 12.oktober kl.19.00, det holdes på Crux i Hokksund. 
 
 


