
 
 

Referat fra styremøte 14/8-2018 på Folkets Hus Hagan i Nittedal 
Tilstede: Dag Inge, Kjell, Øystein, Cecilie og Trine 
 
Sak 1: HØSTMØTE TIRSDAG 14/8-18, KL. 19.00. 
Gjennomføres i kveld. Knut Arne Gjems er innleid som foredragsholder. Tar 5000,- kr + kjøring, 
sender regning. Øystein sitter i døra og tar inn «inngangspenger». 100,- kr pr. voksen. 50,- kr for de 
under 15 år. 
 
Sak 2: Forespørsel fra Hadeland Harehund klubb om det er interesse for et nytt dommerkurs? 
Kursdato satt til 23-24/3-2019. Cecilie bestiller Solobservatoriet. Hadeland positive. 
 
Sak 3: Dommersamling i samarbeid med Hadeland, 1 september 2018. 
Kjell Marka booker skytterhuset. Oppmøte kl. 06.00 på skytterhuset på Varpet i Nittedal. 
Styret henstiller samtlige dommere til å delta, da vi arrangerer DM i Nordmarka i år, og at vi alle har 
godt av en gjennomgang før prøvesesongen. 
Det blir grilling etter endt dag i skogen, og felles dommermøte. 
Hadeland stiller med mat og drikke, for Norsk stilte med dette i fjor. 
Styret sjekker opp hvilke medlemmer hos oss, som ikke er ferdig med dommerutdannelsen sin. Tar 
tak i disse, slik at de blir ferdige. Er det Stener og Jonny? Arild sjekker ut. 
Dag Inge og Tom setter opp lag. 
Hunder: Øystein stiller med hund, Trine stiller med hund, Gjert stiller med hund. Dag Inge kontakter 
Tom for noen ekvipasjer fra Hadeland. 
 
Sak 4: Damekampen 21-22/9 2018. 
Oppmøte fredag 21/9, dommermøte og middag. Cecilie har full kontroll. Solobservatoriet er booket. 
Dag Inge ordner med dommere, 15 stk + 2 reserver. 
Trine ordner med villsvin og sjekker ut grill, evt. innkjøp av frokost. 
Forslag på prøveledelse: 
Prøveleder og NKK representant: Bjørn Eriksen, Dag Wilhelmsen, Kjell Myrås, Stig Sundtveten 
Dag Inge ringer og spør. 
 
Sak 5: Beagle kamp.  
Øystein og Marion nå finne ut av hva det er småhund folket ønsker. NHK ønsker å stille opp, er gjerne 
teknisk arrangør, men det er ønskelig at det dannes en egne Småhund komite, på lik linje som vi har 
utstillingskomite, DM/ NM komite. Det bør sitte 3-4 personer i komiteen, som da jobber aktivt for å 
få til en del av de ønskene som har kommet opp. Dette for at vi ikke skal «brenne kruttet» hos de 
ildsjelene klubben har, og at vi må prøve å samarbeide og fordele oppgavene. 
Søke om Sp prøve for 2019. 
 
Sak 6: DM 1-2 november 2018 
Påmeldingsavgift satt til 2000,- kr. Overnattingen vil koste ca 4000,- kr. Totalt kr 6000,- Dette fordi at 
klubben kan ikke lenger sponse hver startende hund med 2000,- kr.  



Styret + jaktprøvekomiteen (Dag Inge, Bjørn, Erik, Jan, Jan Ove, Fredrik) utgjør DM komiteen 
foreløpig. 
NYTT MØTE TIRSDAG 18/9-18 KL. 18.00 HOS DAG INGE!!!!! 
 
Det ble diskutert om deltakere og dommere må pakke ut av rommene på morgningen dag 2, eller om 
klubben skal leie Kikut 1 dag ekstra. Enstemmig bestemt av vi pakker ut av rommene, men at vi 
beholder 1 møterom til dommermøte og premieutdeling. Dette for å få totalprisen ned. 
Dag Inge tar kontakt med Hadeland, Vestfold og Østfold ang. dommere. Han starter den prosessen 
allerede nå. 
Prøveledelse: Bjørn Eriksen prøveleder. 
Stig Sundtveten NKK representant. 
Terrengsjef: Jan Kristiansen.  
Fredrik Skolebekken 
Helge Berg 
Bjørn Eriksen 
 
Premier: Kristian Stubberud og Stian Aas setter i gang apparatet. Noen sponsorer må vi vel klare å få 
tak i? 
Samtlige i styret bør gjøre en innsats for å få inn premier, om det er til Damekampen, DM, Spredt EP 
eller ÅP. Alt mottas med stor taknimmelighet. 
 
Sak 7: Klubbmesterskap 17/11-2018  
Er dessverre ikke gjennomførbart i år. 
NHK forbereder seg på og overta Nittedalsprøven fra JFF. Avventer svar fra forbundet. Den går evt. 
30/11-1/12-2018. Det er da ønskelig å gjøre denne om til en Spredt Ep , torsdag 29/11-søndag 2/12-
18. 
 
Sak 8: Spredt EP 4-10 februar 2019.  
Arild lærer Trine å søke, må søke på alt vi skal ha i 2019. 
Priser på de forskjellige prøvene? Samme som i fjor. 
DM/NM bør vi sette startavgiften til 3000,- kr, så vi får dekket inn noe av dommer der. 
ÅP separat pris? 
Reveprøver ut mars 2019, enighet om det. 
 
Eventuelt; 
*Cecilie og Kristoffer har ennå ikke fått tilgang på hjemmesiden. Ring Sigmund og ordne opp. 
*Legg ut info om de forskjellige prøvene og aktivitetene. 
*Dressurkurset er ferdig. Cecilie sjekker opp med Kari om alle har betalt. Johan har fått betalt av 
klubben. 
*Utstillingen ble veldig bra. 106 startende + 2 valper. 
Fikk kritikk på dyrt i kiosken. Så neste år holder vi oss til de fastsatte prisene, det er det styrevedtak 
på at utstillingskomiteen bestemmer selv. Også lurt av de som sier ja til å hjelpe til, får fastsatte 
oppgaver. 
*Camp Villmark! 
Standen koster ca. 6000,- kr. 
Har vi en salgstand eller en informasjonsstand? Kan vi selge klubbeffekter? Hvis ikke så må flere 
klubber på banen. Info om drivende hunder. Forbundet må på banen. Står vi for Norske Harehund 
klubbers forbund, så er det kanskje feil å henge opp NHK skiltet …? 
Undersøk med Jan Ove Torkildsrud om hva som er avtalt. 
 
 
 



*Årsmøtet blir holdt mellom 15 mars og 1 april.  
Dette sto i vedtektene: 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. april. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 
flertall) 

*Det er ønskelig at vi på diplomene til små hundene skriver på om det er hare eller rådyr premiering. 
 
*Prosjekt «medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 2018» 
Pr. dags dato har vi ca 20 medlemmer som ennå ikke har betalt. 
I følge NKK ble dette sendt ut i januar, og purringer i april. Så jeg tenker at det kan være lurt at noen 
av oss i styret deler ringerunden. Lurt å ringe de opp og spørre om de fremdeles ønsker å være 
medlem. Forklar at nå kommer alt over NKK, og på en faktura. Uansett hvordan tilbakemelding dere 
får, så gi meg beskjed. Enten sender jeg ut fakturaen, eller så stryker jeg de av medlemslista.  
(Håper alle sammen lever….) 
 
*Ellers var Høstmøtet vellykket. Kjempe bra foredrag av Knut Arne Gjems, og det var bare positivt å 
høre blant medlemmene. De var positive til at det blir litt aktivitet på møtene våre. Det må 
kommuniseres bedre i forkant av møter, så vi slipper misforståelser! 
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