
 

Referat fra styremøte tirsdag 23/4-2019 

Tilstede: Reinert, Arild, Stig, Kjell, Cecilie, Øystein, Bjørnar og Trine 
 
Sak 1: Konstituering av styret. 
Se eget skriv, - styret 2019 NHK. 
 
Sak 2: Gjennomgang av forrige styremøte referat. 
Ok, godkjent. 
 
Sak 3: NITTEDALSUTSTILLINGEN 2019. 
Utstillingsleder: Cecilie Sundtveten. 
Pr. dags dato er det påmeldt 42 hunder. Det er i budsjettet lagt inn 50 hunder, så alt over 50 er bra. 
Målet er 70-100 hunder. Prisen i år er satt opp til 400,- kr. 
Dommere: Wenche Skogli og Lars Hjelmetvedt. 
Ringsekretær: Heidi Sageng Sommerstad og Marina Stav Nilsen 
Skrivere: Sønn/datter av Wenche Skogli og Andrine Storli 
 
Sekretariat: Cecilie, Trine, Stig, Dag Inge. Husk Chipavleseren. 
 
Kiosk: som i fjor, nede i hallen. Trenger 2 bord, trommel med skjøteledning og uttak, kokeplate * 2, 
eller pølsekoker, plakater med priser. Pølser, brus, kaffe, vafler, kake. 
2-3 personer som selger. Cecilie kaller inn folk. Husk at vi har RS og Camp Villmark samtidig. 
Cecilie skriver handleliste til Bjørnar. Bjørnar henter hos Bunnpris. 
Loddbøker, og premier, - Cecilie. 
Rigging: Gjert, Stig, Trine, Dag Inge, Tom Espen.  
Kjegler; - Kjell.  
Merkebånd, - Cecilie. 
Skilting, - Stig har skiltholdere/plakatholdere fra Royal Canin, disse kan vi bruke i rundkjøringen.  
Premier og sløyfer, - Cecilie. 
Stig jobber med sponsorer og en avtale med bla. Magne Landerød. Håper å få landet denne før 
utstillingen, slik at vi kan få noen premier og de reklame. 
 
Sak 4: CAMP VILLMARK 2019 
Hovedansvarlig: Jan Ove Thorkildsrud. Alt er i orden. Forbundet bærer kostnadene. I år har NHK lov 
til å selge klubbeffekter. 
Forslag om å fornye standen, så den blir et blikkfang! 
Bålpanne, bjørkekabber/stolryggsekker, kaffekjele, små grantrær, utstoppet hare, rev, rådyrhode. 
Øystein og Reinert undersøker muligheten til å få tak i Roll UPs/bannere.  
Får vi opp alt dette nå, eller må vi få opp en flatskjerm, koble på en PC og la det rulle og gå reklame 
og jaktfilm? 
Rigging torsdag: Bjørnar, Trine, Jan Ove, Stig. Er det flere som kan bidra? 
 
Sak 5: Jaktprøver 2019 
Jaktprøvekomitèen: Stig, Bjørnar, Kjell, Øystein, Dag Inge. 



Stig ansvarlig for ÅP, EP, RR, Nordmarks prøven. Terminlista til NKK er rettet opp med korrekte 
kontaktpersoner for prøvene 
Damekampen, Cecilie jobber med å få tak i dommere, får hjelp av jaktprøvekomiteen. 
Husk at vi ikke skal åpne opp for påmeldinger før vi får klarsignal fra NHKF. Mye endringer og testing 
av DogWeb ARRA i sommer. 
Kurs blir avholdt i løpet av sommeren på det nye prøvereglementet, spesielt med tanke på 
prøveledelse. 
Alle påmeldinger må gå via web, pga betaling og mye rot ved påmelding manuelt. Påmeldinger uten 
web, kan ikke avvise ihht prøveregelverket, men påmelderansvarlig(prøveleder) må be om at 
påmelder legger inn påmelding via WEB. 
Damekampen er lagt opp med eget refnr for støver og småhund. 
 
Nordmarks prøve 2019; 
8 små hunder, 16 støvere. Går som ei vanlig Nordmarks prøve. SP prøve kr 1200,- og Ep prøve kr 
2500,- + overnatting. 
Stig, Kjell, Bjørnar og Cecilie ser på muligheter for alternativ overnatting andre steder enn Kikut, så vi 
kan få prisen ned.  
Terrengkomitèe: Arild Nygård, Jan Kristiansen og Bjørn Eriksen 
 
Sak 6: Småhundkomitèe. 
Leder Øystein Degerud. 
Medlemmer; Marion Evy Askeland, Kenneth Stensrud. 
Ønskelig med en aktiv og engasjert småhund gruppe. Flere inn i komiteen. Hva ønsker dere med 
småhund fremover? 
I 2019 arr det 2 SP prøver, Damekampen og Nordmarks prøven. 
NHK samarbeider med Hadeland om Småhund NM 2021. Kan man samarbeide allerede nå i forhold 
til dommere og terreng? 
 
Sak 7: Komitéer, se eget skriv over styret. 
 
Sak 8: RS 2019 
Dag Inge og Kjell er påmeldt. Reinert reiser i stedefor Dag Inge. Trine endrer påmeldingen.  
Forespørsel om hvordan styret i NHK stiller seg til Bevegelige EP prøver. Forslag sendt inn fra 
Sørlandet Harehundklubb. Dette er noe både NHK og Østfold tidligere har jobbet for. 
Enstemmig styre om å stemme for forslaget til Sørlandet Harehundklubb. Forutsetningen er at 
prøveledelsen bruker regelverket ved påmelding og gjennomføring. 
 
Sak 9: Eventuelt  
Kjell og Reinert tar tak i 24 pokalen og evt andre vandre pokaler i klubben. Får de i gang med 
reviderte statuetter, statuetter for 24 pokalen finnes. 
Gullmerke, æresmedlem og Nordmarks kniven tas tak i og legges ut på hjemmesiden, med bilder, 
heder og ære.  
Ønskelig at hjemmesiden ryddes opp i. Arild, Cecilie og Kristoffer setter seg ned og ordner dette. 
 
Neste styremøte i juni, forslag på 4/6 (pga Kr.himmelfart og pinse) hos Trine i Spydeberg, 
stegenveien 408. 
 
Trine 
 
 
 
 



 
 


