
 

 
 
Referat fra styremøte 07.03.2018 
 
Tilstede: Dag Inge, Arild, Kjell M, Cecilie, Bjørnar og Trine 
 
Hjemmesiden: 
Må oppdateres, info folder utgår og heretter skal all info gå via hjemmesiden, face book, SMS og 
mail. Cecilie får tilgang. Hører med Kristoffer Sundtveten om ungdomsgruppa også kan ta tak i 
hjemmesiden, for å få den levende og spennende for leser. Forslag om å koble opp hjemmesiden 
med face book, da legger man ut info kun 1 gang. 
Sigmund kontakter forhandler for pris. 
 
Aktiviteter 2018: 
 
Vårmøte med premieutdeling 24/4-2018, Folkets Hus på Hagan kl. 19 
Ungdomsgruppa har ansvar for denne kvelden og premie utdelingen. Husk premier, diplomer og RR. 
Cecilie har premier til loddsalg.  
 
 
Nittedalsutstillingen 2018, 21/4-2018 kl. 09.00 
Cecilie Sundtveten utstillingsleder. 
Dommere-OK 
Ringsekretærer-OK 
Skrivere-OK 
Sekretariat- Cecilie + en pers til. 
Salgs bod for klubben hvor det selges klubbeffekter- trenger 1 person. 
Loddselgere: 4 stk. 10 kr loddet. Kjøp inn lodd. Premier har Cecilie 
 
Mål om 100 påmeldte hunder, 2 dommere Eli Marie Klepp og Petre Høgberg. I forhold til budsjett er 
alt over 65 hunder pluss i regnskapet vårt. Så få folk til å melde på. 
Kiosk- Bjørn Eriksen, Jacob hjelpegutt. 
Forslag om å flytte kiosken ned i ride hallen, for å få økt omsetning. Cecilie sjekker om det er noen 
som leier ut salgs bod på hjul, og hva det evt. koster. Evt. ha kiosken bak vantet. 
 
Vi prøver å få noen til å ha stander. Beagleringen, fotograf, Hundeverket, Royal Canin, NHK, Tracker 
etc. 
For å ha stand må man stille med en premie til utstillingen. 
Cecilie kjøper inn plakater til å få skiltet parkering, kiosk, sekretariat, NHK utstilling med piler.  
Dag Inge stiller med paller, så vi får merket i rundkjøringene og veikryss. 
 
Sløyfer til alle premierte hunder. Rosetter til hunder som oppnår EX, VG, G, S og til 1-2-3-4 BIS, samt 
BIS VALP. Øvrige CK, Cert, Res.Cert og CH. kan hundeeier få kjøp i sekretariatet. 
 
Deltakerpremie; NHK krus? 
 



RS-søndag 22/4-2018 
Dag Inge og Kjell M stiller fra NHK. 
 
Vårmøte m/premieutdeling 24/4-2018 kl. 19 Folkets Hus på Hagan 
Ungdomsgruppa har ansvar for denne kvelden. Premieutdeling og loddsalg. Husk premier, diplomer, 
RR. 
 
DRESSURKURS, oppstart ca. 3 mai. Instruktør: Johan Hunes. 
Avventer nærmere svar pga. helsetilstand. 
 
Høstmøte m/foredragsholder 14/8-2018. 
Kom med forslag på foredragsholder. Eks: foring av jakthunder? Halvor Sveen og rovvilt? 
 
Dommersamling 1/9-2018. 
Samarbeid med Hadeland harehund klubb. Dag Inge tar kontakt med Tom Høibakk. Oppmøte kl. 
06.00 Sted: Nittedal og omegn Skytterhus, Varpet, Hakadal. 
 
JAKTPRØVER 
Damekampen 2018 
Dato er satt til 22/9-2018.  
Nytt av året er en regelendring for å komme med: Hunden MÅ tilhøre husstanden. 
1500,- kr pr startende. 15 hunder med. Trenger dommere. 
Overnatting? Cecilie sjekker med Solobservatoriet. Maten kan vi ordne med selv. Forslag på helstekt 
villsvin, som i fjor. Trine tar ansvar. 
Cecilie og Trine spør Rune Viken om Tracker kan komme og sende live. Om vi får ja, så legger Cecilie 
dette ut på hjemmesiden og face book, så de som melder på vet at alle startende går med Tracker 
live. Kanskje det er lettere å få flere sponsorer …? 
 
Klubbmesterskap 17/11-2018. 
Arrangeres som en ÅP prøve. I utgangspunktet settes det tak på 10 hunder, 5 støvere og 5 små 
hunder. Yngre hunder går foran eldre. Dag Inge setter opp dommere, hundefører som kommer med 
kan stille med dommer, dommere vil uansett bli trukket på dommermøte. 
 
DM I NORDMARKA 1-2 NOVEMBER 
Kikut er bestilt, datoen er satt. 25 hunder kommer med. Trenger ca. 27 dommere. 
Kjentmenn, terrengsjefer (Fredrik har trukket seg, Jan fortsetter, men vi trenger flere). Dag Inge 
hører med Bjørn Eriksen om han kan tenke seg å tre inn sammen med Jan. 
Kun påmelding på WEB. 
 
DM komiteen består av styret og Jaktprøvekomiteen. Møter etter hvert. 
 
Åpen prøve separat og RR-prøve 
10.09.2018-28.02. 2019 
Påmeldingsavgift: Kr. 200,- for medlemmer og 450,- kr for ikke medlemmer. 
Påmelding på web. Eller til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal 
Mail: varingskollen62@hotmail.com 
Tlf: 67075793 mob: 995 42 598 
 
Spredt EP 4 til 10. februar 2019 
 
Nittedalsprøven 2018 
Bjørn Eriksen, mer info kommer. 
 



BUDSJETT 2018 
Arild har satt opp et forsiktig budsjett, hvor vi styrer klubben mot et 0,-. Dette må til i forhold til 
fjoråret hvor vi gikk med ca. 50 000,-kr i minus. 
DM er satt til startavgift på 2000, og overnatting 2000,- kr. Men for neste år vil Nordmarks prøven 
koste det den koster, uten subsidier fra klubben pr startende hund.  
 
Eventuelt 
-Ungdomsgruppa deltar på Camp Villmark, ta kontakt med Cecilie for å få klubbeffekter for salg. 
-Småhund folket, Beagleringen Østfold har forespurt klubben om vi kan arr. En beagleprøve, hvor det 
stiller ca.5-6 hunder, fortrinnsvis yngre hunder for å få opp rekruteringen.  
Øystein Degerud og Marion Askeland blir kontaktet av Dag Inge. Klubben stiller med dommere. 
 
-Klubbkampen med Värmland startet allerede i 1934, men med dagens rovdyr situasjon velger styret 
å legge dette samarbeidet på is.  
-Forslag om å ta tak i/børste støvet av de gamle pokalene som var satt opp i klubben, sjekke ut 
statuttene og evt. lage en ny vandrepokal for Klubbmesterskapet. Kjell Myrås får ansvar for å finne 
de frem (har de i kjelleren) og i samarbeid med Dag Inge finne statuttene. 
- Hva gjør klubben med samarbeidet med Nittedal JFF? Skal vi inngå en økonomisk avtale hvor det 
blir en fordelingsnøkkel rundt økonomien på utstillingen og jaktprøven? 
Hør med Bjørn Eriksen hva han tenker. Klubben stiller med dommere til jaktprøven, og får ingenting 
igjen. Skal klubben «ta» tilbake både jaktprøven og utstillingen? Husk søknadsfrister! 
-Søke om en SP prøve i 2019; vi bør forsøke å gi et tilbud til de medlemmene som har små hund. Skal 
være en medlemsklubb for alle. 
 
Møte hevet ca. kl.22.15 
Ref. Trine Opsand 
 
Neste styremøte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


