
 

 REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 28/5-2019 

Tilstede; Reinert, Arild, Stig og Trine 
Meldt forfall; Kjell, Bjørnar, Cecilie, Øystein 
 
Sak 1: Gjennomgang av forrige styrereferat. 
Referatet ble godkjent. Det ble poengtert at det jobbes med hjemmesiden for å få ryddet opp. 
Sigmund har lært opp Stener Ruud. 24 pokalen og andre vandre pokaler tas det tak i nå i sommer. 
Statuttene legges ut på hjemmesiden fortløpende. 
 
Sak 2: Evaluering av Nittedalsutstillingen 2019 
Utstillingen trakk 86 hunder + 1 valp, noe vi må si oss meget godt fornøyde med.  
For neste år så bør det på plass en printer, slik at vi kan kjøre ut kritikkskjema til de som ønsker dette. 
Undersøk også om det er mulig å sette opp en storskjerm/lerret, og få opp kritikkskjemaene på 
denne, evt. sende annenhver kritikk opp, 1 fra hver ring. Trine undersøker skriver. 
I programmet bør vi trykke lenken til NKK utstilling-resultater, så folk vet hvor de finner 
kritikkskjemaet. 
Sekretariat; Cecilie fikk hjelp av Tone, det gikk veldig bra.  
Kiosk; det ble satt opp en plakat med FEIL vips nummer, det var nummeret til Nittedal JFF. Det er ikke 
akseptabelt, feilen ble rettet før penger ble overført via VIPPS.  
Lurt med mer folk til vakter i kiosken, og heller kortere økter. 
Anbefales å sette opp hvem som skal bidra, når og hvor. 
 
BIS 2019 ble BEAGLE N SE VCH Swed Pack`s in Riddare Fallen in Love. Eier: Ronny og Kristin Bjølbakk. 
Gratulerer så mye! 
 
Takk til alle som hjalp til, dommere: Wenche Skogli og Lars Hjelmetvedt, ringsekretærer og skrivere, 
samt utstillingsleder Cecilie Sundtveten. 
 
Sak 3: Evaluering av Camp Villmark 2019 
Det ble en bra stand. Neste år så skal vi lage en «skigard» på den ene kortveggen, slik at vi skjermer 
hundene som ligger i bur.  
Gammelt materiell må kastes, og nytt må skaffes inn, både fra NKK (brosjyren om Harejakt) og fra 
NHKF og raseringene. Ikke bra å dele ut blader fra 2013. 
Lurt å dele dagene i 2, det blir lange dager på den eldre garde.  
Lage en mer åpen stand, evt ta vekk et bord og få hengt opp tv`n på vegg. Da kan vi ha «bål» som vi 
hadde nå, og servere kaffe og kake. Godt besøkt stand, og noen nye medlemmer.  
Neste år lager vi plakater og bannere på forhånd, så får vi på bilder også, mer blikkfang. 
 
 
Sak 4: Hva skjedde på RS 2019 
Fagdag på lørdagen, hvor det ble pratet om utstillinger og dommere. Liten rekruttering av nye 
dommere, og gjennomsnittsalderen er høy. Vi må oppfordre noen av ringsekretærene til å fortsette 
på dommerutdanningen. 
RS -2019 ble et RS med «temperatur». Det ble flere diskusjoner. NHK hadde et styrevedtak på at de 
skulle stemme for Sørlandets forslag om bevegelige EP prøver. Sørlandets Harehundklubb møtte 



dessverre ikke opp på RS. Det ble ingen enkel sak å argumentere for forslaget, og forslaget falt under 
avstemning. 
For småhund ble det vedtatt at det er de «gamle» uttaksreglene som benyttes for å komme med til 
NM. Nytt regelverk er sendt NKK for sluttføring og endelig godkjenning av de vedtatte endringene.  
 
Sak 5. Klubbkamp med Värmland  
Klubbkampen er 54 år gammel, og det er ønskelig fra begge klubber at vi fortsetter dette 
samarbeidet. Reinert har hatt kontakt med Värmland, og tar ny kontakt etter styremøtet.  
Vi må sørge for at de da betaler både startkontigenten og overnatting før de kommer. 
Reinert kontakter Kari for å få IBAN OG SWIF nummer. Jaktprøvekomitèen lager innbydelsen til 
Värmland sammen med Reinert. 
 
Sak 6: Dommersamling og dommerutdanning. 
Dommersamling blir i samarbeid med Hadeland Harehundklubb, lørdag 7/9-2019 på skytterhuset på 
Varpet i Nittedal. Kjell Marka booker skytterhuset. 
 
Reinert og Stig arrangerer denne dagen i samarbeid med Hadeland. Bland folk fra begge klubbene og 
lag diskusjoner. Hvordan det blir med terreng og hunder må vi avvente og se hva som skjer i 
Nordmarka. Et alternativ er papirloser. 
 
Kurs på nytt regelverk blir avholdt så fort regelverket er vedtatt. Dato kommer etter hvert. 
Arild holder kurset, som vil vektlegge endringene. Dette avholder vi også på Varpet, i Nittedal, 
skytterhuset. Søk studieforbundet. 
 
Dommerutdanning vil ikke foregå før tidligst vinter 2020. Prøve å få til i samarbeid med 
naboklubbene. 
 
Sak 7: Medlemsmøte/høstmøte. Tirsdag 13/8-2019 Folkets Hus på Hagan i Nittedal, kl. 18.00. 
Foredragsholder: Jan Robert og Jeanette Sveen, Foring og trening av jakthunder. Arild booker 
foredragsholderne. Trine booker lokalet.  
 
 
Sak 7: Jaktprøvekomitèen 
Forslag fra Stig; 
Stig Sundtveten- leder 
Bjørnar Bjørkevoll- nestleder 
Trine Opsand- sekretær 
Gjert Sundtveten 
Øystein Degerud- småhund kontakt 
Kjell Marka 
Erik Johnsen 
Stener Ruud 
Steinar Elgerud 
Thomas Blakseth 
Kristoffer Sundtveten 
 
Møte i jaktprøve komiteen ONSDAG 12/6 -2019 KL. 18.00 hos Stig Sundtveten 
Jaktprøve komiteen må ha en som er ansvarlig for påmelding, en som er ansvarlig for terreng og 
dommere pr prøve. 
I utgangspunktet blir det ÅP,RR,SP, EP prøver. 
Ved DM og NM blir det nedsatt en egen komitee. 
 



Sak 9: Eventuelt  
*vi avventer og ser hva som skjer med terreng og jaktkort i Nordmarka 
 
*forslag på egen småhund prøve i Søndre Akershus. 
Reinert tar kontakt med små hundegruppa (Øystein, Marion, Kenneth, samt Dag Wilhelmsen, Håkon 
Galby, Kamil Kulis. Er det interesse og mulighet for å få til et prosjekt rundt dette? 
Prosjekt SP- prøve 2020. 
 
*Premieansvarlig: Cecilie Sundtveten 
Sponsoransvarlig: Stig Sundtveten 
Ved bestilling av fôr fra Royal Canin bruk containeren hos Stig. Den er tett, så for kan bestilles opp i 
god tid før arrangementene. 
Klubben skylder Stig for 6 store sekker, Stig sender faktura til Kari, så vi får gjort opp dette. 
Vi kan vel allerede bestille opp fôr til høstens utdelinger.  
Høstmøte,- sekker til utlodding 
Damekampen,- 3 store og 1kgs til alle 15 stk. 
Er det fornuftig merd 10 store og 30 små totalt?  
Hva trengs til Nordmarks prøven og bevegelig EP 
 
*Sjekk opp Paratus, hvorfor har den avtalen strandet? Cecilie/ Stig 
 
*Stig har fått over alt som sto hos Kjell Myrås. Har må styret ha en gjennomgang på hva vi arkiverer 
og hva vi kaster. Stig trenger hjelp, dugnad til å få lagt gulv i et rom på låven, hvor vi går til innkjøp av 
lagerhyller. Hvor vi kan lagre dette tørt. Mulig vi får plass nok til å lagre effektene også her. Tanken er 
alt på ett sted. Bjørnar, Kristofer og Gjert får en forespørsel om å hjelpe til med å få lagt gulvet. 
Reinert og Stig går igjennom papirer.  
Kan være morsomt å finne de eldste jaktprøveprotokollene klubben er i besittelse av, og få scannet 
disse inn på hjemmesiden. Rasemesterskap, DM, NM og det første NM for småhund. 
Lage et register på hva vi da har på dette lageret.  
Årbøker kan vi lodde ut på møter. 
 
*Klubben har mottatt et brev fra Tom Erik Olsen med forespørsel om jaktprøvereglementet. Dette er 
videresendt regelkomiteen, og vil komme opp på ledermøtet i august. 
 
*Ubetalt medlemskap i NHK ( 13 personer) NKK sender i disse dager ut en purring til de som ennå 
ikke har betalt medlemskapet sitt. Trine sender en påminnelses til de vi har mailadressen til. 
 
*Annonsere i harehunden. Sjekk opp prisene. Lurt å kjøre 2 annonser. 1 på vinter ang utstillingen og 
en i juni ang alle jaktprøvene utover høsten/vinteren. Viktig at vi som klubb bruker Harehunden. 
 
*Arild legger inn på terminlista og hjemmesiden ang. at deltakere på Damekampen må fremlegge 
sauerenhetsbevis. 
 
*Trine booker nytt styremøte i august, vi forsøker å avholde det i lokalene til NKK på Holmlia. 
NESTE STYREMØTE BLIR AVHOLDT MANDAG 19/8-2019 KL. 19.00, I NKK`S NYE LOKALER PÅ 
HOLMLIA.  
 
 
 


