
 
 
 
Referat styremøte 12.04.2016 
 
Tilstede: Styret, Jakthund komiteen 
Referent: Arild Nygård 
 
Agenda 
 

• Konstituering 
• RS saker 
• Høringer NHKF 
• NM 2017 
• Vårmøte 2016 

 
 
Konstituering av styret for 2016 
Leder: Dag Inge Bjørkevoll 
Nestleder og sekretær: Arild Nygård 
Leder av Jakthund komiteen: Dag Inge Bjørkevoll 
Leder av Utstillingskomiteen: Cesilie Sundtvedten 
Medlemsansvarlig: Kjell Marka 
Styremedlem: Mats Marka 
Styremedlem: Sigmund Johansen 
Styremedlem: Bjørnar Bjørkevoll 
Varamedlem: Kristian Stubberud 
Varamedlem: Steinar Elgrud 
 
RS saker 
RS saker ble gjennomgått, Dag Inge og Geir Holden stiller på RS fra NHK. 
Styret ga representantene mandat til å følge VK og FS innstillinger i saker og valg. 

• Drevprøver for småhund i januar og februar. 
Styret besluttet å stemme mot forslaget som fremsettes på RS. Begrunnes med grunneiere som ikke 
tillater rådyrdrev, samt store klimatiske variasjoner og utenfor alminnelig jakttid for viltart. 
 
Høringer fra NHKF 
Samarbeidsavtalen NKK-NJFF 
Samarbeidsavtalen skal reforhandles og det er ikke kommet til enighet om den økonomiske delen i 
avtalen. Avtalen gir også NJFF rett til å arrangere jaktprøver, utstillinger og benytte seg av NKKs 
dommere på samme vilkår som NKKs klubber og forbund. 
NJFF medl. har de samme medlemsgodene som for eks. redusert pris ved registrering av hunder, 
redusert pris på påmelding etc. 

• Styret konkluderte med det ikke vil være akseptabelt og opprett holde retten til å avvikle 
prøver, utstillinger og benytte dommere uten økonomisk vederlag fra NJFF.  

• Styret er også av den oppfatningen at dagens goder skal forbeholdes medlemmer av klubber 
og forbund. 



 
 

• Vedr. arrangementer som i dag gjennomføres i NJFF regi er NHK beredt til å ta disse videre 
evt. i samarbeid med andre jakthund klubber.  
Dette vil ikke føre til tap for klubben, tvert i mot opprettholde/øke inntektene for klubben 
samt at klubbens medlemmer vil føle det riktigere å jobbe og skape verdier til egen klubb. 

 
Etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
Følger forslaget fra NHKFs avlsrådskontakt.  

• Ikke senke fra 8-7 år på tisper når det skal kreves veterinær-attest før parring 
• 9 eller 10 år for siste kull , ingen dokumenterte  undersøkelser som bekrefter det ene eller 

det andre.  
• Dispensasjon for et 6. kull, Nei ut ifra dyrevelferd er dette ikke ønskelig, bedre å spre avlen 

på flere tisper framfor at enkelte får sitt 6. kull. 
 

NM 2017 
Arrangementskomite 
 
Leder:    Dag Inge Bjørkevoll 
Terrengsjef:   Jan Kristiansen og Fredrik Skolbekken 
Web/Dreiebok:  Sigmund Johansen 
Salg/Reklame:   Kristian Stubberud 
Innkv./plass- sjef:  Kjell Myrås 
Film/Video:   Bjørnar Bjørkevoll 
   Mats Marka 
   Erik F Johnsen 
   Kjell Marka 
   Steinar Elgrud 
Pressekontakt:  Cesilie Sundtvedten 
   Jan Ove Torkildsrud 
Veterinær:  Ikke avtalt (DIB) 
 
Bekledning 
Forslag på vest og lue, Kristian sjekker opp priser etc. 
 
Terreng 
Jan Ove sender søknad og invitasjon til Løvenskiold Skog v/Kristian Berglund asap, prøven går av 
stabelen 16. og 17. november 2017. 
 
Kikut 
Kjell Myrås bestiller hele Kikut fra kl.1500, 15. – 17. nov. kl. 2000. 
Sjekker Kobberhaugen som BackUp for overnatting 
Forbundet støtter NM med kr. 10.000,-  
NM lotteri 
Geir Holden sjekker opp vedr. lotteriloven og  forbereder lotteriet. 
Loddsalget starter etter at årets NM for småhunder og støvere er avviklet. 
 



 
 
Forslag til foredragsholder rundt tema Nordmarka, aktuelle kandidater må finnes og spørres, 
fremlegges på neste møte. 
 

Neste møte i arrangementskomiteen 14/6-2016 kl. 19.00 
      
Vårmøte m/premieutdeling fra årets prøver. Ungdomsgruppa er ansvarlig for dette samt utkjøring av 
Diplomer. ( Erik, Bjørnar, Mats og Kristoffer) 
Fat er bestilt og ok. 
Årets Støver og Småhund, Nye NJCH ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


