
 

 

Referat fra styremøte mandag 13/1-2020 

Til stede: Arild, Kjell, Bjørnar, Stig, Øystein, Cecilie, Kari og Trine 

Referent: Trine 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sak 1: Mottatt innspill fra Vestfold Harehundklubb vedr fremtidig DM samarbeid (dømming) mellom 
klubbene i distrikt 5. Forslag til avtale med noen små justeringer ble enstemmig vedtatt og forslag 
sendes tilbake til Vestfold HK og som info til Østfold HK. Ok-Trine sendt 
 
Sak 2: NHKF’s RS 18-19.april avholdes i år på Værnes. Klubben sender 2 representanter. Stig og Trine 
drar. Stig ordner flybilletter, må endre hjemreise tidspunktet. Trine melder på til Mette. Sender også 
info til Kari om påmeldingsavgiften. 
Trine sender forslag på innstilling på våre representanter som er på valg, til valgkomiteens leder Tom 
Wenger. Flybilletter ok-Stig. Papirer Ok- Trine sendt 
 
Sak 3: Status jaktprøver 2019. Stig informerte om ÅP prøvene. Alle prøvepapirer har kommet inn og 
er registrert. Alle innbetalinger er OK. Dommermøte tirsdag 14/1-2020.  
 
EP prøven er ferdigmeldt.  
RR-prøven etter jul (2020) var lagt inn feil, Arild rettet den opp. 
Styret besluttet å følge kalenderåret når det gjelder kåring av årets hund. For året 2019 vil kun 
resultater i perioden 1. mars tom 23.12. gjelde i kåringen om årets hund.  Statutt for kåring av årets 
hund må skrives om.  Info sendes Stener, så det blir lagt ut på hjemmesiden vår. Ansv. Arild. Ok Arild 
oppdatert, Stener lagt ut på hjemmesiden 
 
Sak 4: Spredt EP 6-9.februar 2020. 
Plass til 10 hunder, 8 plasser er reservert til klubbens medlemmer. Stig har kontroll på dommere og 
terreng. De terreng vi har benyttet tidligere som Aurskog/Høland, Himdalen/Hugnes og Ski/Tomter 
utgår pga ulvesituasjonen. Stig har kontroll 
 
Sak 5: Camp Villmark 2020 
Jan Ove Torkildsrud er primus motor. Har kontroll og er på planleggingsmøtene.  
Det rigges stand allerede på onsdag. Bemannet stand fredag, lørdag og søndag. Her trengs det folk. 
Jan Ove setter opp vakter i samarbeid med Trine. Stig sørger for å få fraktet alt av utstyr til Lillestrøm 
på onsdag kveld. Kristoffer og Jacob forsøker å få lasta ned fra YouTube harejaktfilmen fra Sørøya. 
Stig ser på hva han får til i forhold til «le vegg/ skigard/ kamuflasjenett» for å skjerme hundene som 
ligger i bur under bordene fra nysgjerrige barn, og andre hunder.  
Raseparade på lørdag fra kl. 11-12 og valpeshow på søndag fra kl. 11-16. 
Jan Ove jobber med jakthundrasene, målet er at vi får vist frem samtlige i gruppe 6 på raseparaden. 
Klubben må henstille medlemmene til å stille opp med valpen sin på søndag, så vi får vist frem de 
forskjellige rasene. 



Det blir salg av effekter, servering av kafe og kringle. 
Trine tar kontakt med raseringene og ber om at de sender nytt materialet om de ønsker reklame for 
sin rase. Trine sendt forespørsel til raseringene, kjøpt inn spesial pære til «bålet» 
 
 
 
Sak 6: Nittedalsutstillingen lørdag 25 april i ridehallen. 
Cecilie utstillingsleder. Arild ønsker at det rapporteres underveis til styret i forhold til hva som trengs 
av folk og bistand. Mål 60 hunder + 
Dommer: Per Harald Sivesind 
Ringsekretær: Heidi Sageng 
Skriver: Andrine Storli 
Sekretariat: 
Parkering: 
Kiosk: 
Rigge opp og ned: 
Manuelle påmeldinger må betales på vips eller bankkonto før Cecilie legger de inn. Info legges ut på 
arrangementet. 
Cecilie har fått bankterminalen. Ønskelig at det meste av penger går på vips eller terminalen. Merk 
vips med lodd, katalog, effekter og kiosk. 
I forhold til kiosken må vi tenke ca. 60 stk. pølser, bruk budsjettet som en rettesnor avhengig av hvor 
mange påmeldte det blir. Brus bør kjøpes i Sverige, bokser. Trine sjekker priser fra jobb, på pølser og 
vaffelrøre. 
Cecilie bestiller fôr fra Royal Canin, både til utstillingen og årsmøte/premieutdeling. 
 
Sak 7: Regnskap 2019 ved Kari og Arild 
Regnskapet ser ut til å gå i 0,-. Kassa som er hos Cecilie er ikke talt opp, kontantbeholdning over 
kr.2000,- settes inn på b.kto. meldes inn til Kari før 20. januar. 
Målsetning er at klubben drives ihht oppsatte budsjetter og et plus/minus null resultat. Større 
innkjøp kto. føres aktivitet og tas i det året hvor kostnaden kommer. 
 
Sak 8: Utarbeide årsrapport. Samtlige komiteer henstilles til å komme med innputt til Trine og Arild 
frist 1. februar.   
 
Sak 9: Budsjett for 2020 
Arild har satt opp et forslag til budsjett. Dette ble diskutert og justert noe. DM 2020 i Nordmarka, 
Kikut, styrer vi mot et underskudd på ca – 12 000,-kr.  
Forslag om å arrangere en julemiddag/ tallerken for medlemmene våre, en sosial sammenkomst føre 
jul 2020. Trine sender ut en forespørsel til medlemmene og spør om dette kunne være interessant, 
sender samtidig med info om Grassrotandelen. Det må etter sommeren sjekkes opp med evt. 
Mortens Kro, priser og muligheter. 
I 2019 fikk klubben inn ca 5000,- på Grassrotandelen.  
 
Sak 10 og 11: Fastsette dato for Dommermøte for ÅP separat og RR vinter 2020 og for årsmøtet. 
Årsmøtedato blir tirsdag 17 mars på Folkets Hus kl. 18.30. 
Vi har styremøte fra kl. 17.30, årsmøtet starter kl. 18.30 og premieutdeling foregår så fort årsmøtet 
er ferdig. Som tidligere er ungdomsgruppe ansv. for diplomer og premieutdelingen for prøvene i 
2019.  Folkets Hus er booket, derfor denne datoen. 
 
Arild lager innkallelse til årsmøtet, videresender til Stener så det blir lagt ut på hjemmesiden og FB 
med minst 8 ukers varsel ok lagt ut på hjemmesiden og fb, Valgkomiteen informer om hvem som er 
på valg 



-forslag til saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet (17/2) 
-forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 4 uker før årsmøte (17/2) 
-innkalling med alle dokumenter sendes ut minimum 2 uker før årsmøtet (3/2) 
 
 
 
Sak 12: Premieutdeling for 2019 velger vi å kjøre sammen med årsmøtet, som da blir 17/3-2020. 
Dommermøtet for ÅP og RR prøver etter jul (2020) avholdes ila mars mnd 2020, og med 
premieutdeling for disse på årsmøte 2021. 
 
Sak 13: Eventuelt 
*Trine informerer våre æresmedlemmer om at de må betale fakturaen som kommer fra NKK, for så å 
sende kvitteringen til Kari. Da tilbakebetaler hun fra klubben. Send e-post til Dag Inge Bjørkvoll, 
Steinar Elgerud og Fredrik Skolebekken. Carl Otto Løvenskiold er OK!  Ok-Trine sendt e-post 
 
*Damekampen 2020 avholdes lørdag 26/9.  
Cecilie sjekker muligheten for å få lov til å overnatte i MC lokalene i låven, samt på Hakim, evt. Moxy. 
Mulighet til å låne noen campingvogner. Planen er da p ha Casa Sundtveten som base. 
 
*Cecilie bestiller fat fra Tone Jacobsen. 4 stk. Til utstillingen, Damekampen *2 og DM Nordmarks 
prøven 2020. I budsjettet går fatene på de respektive arrangementene, som premier. 
 
*Det er ønskelig at styret utarbeidet et skriv til dommerne våre, hvor vi informerer om hva klubben 
forventer av deg som dommer. Skal du være dommer, så forventes det at du minst dømmer 1 ÅP og 
helst 1 EP i året. De som aldri kan dømme vil få en forespørsel om sitt dommerverv. Ingen vits i å ha 
40 dommere på papiret, så er det de samme 15 som dømmer alt. I tillegg må vi låne dommere fra 
andre klubber for å få gjennomført prøvene våre. 
 
*Dommerutdanning 2020. Det er etterspørsel fra flere i klubben, så Arild tar kontakt med Hadeland, 
Romerike og Østfold for å høre om samarbeid. Ut ifra det, settes det dato og sted for kurs. OK, e-post 
med forespørsel sendt Hadeland, Romerike og Østfold. 
 
*Dressurkurs 2020 + Ringtrening før utstillingen. 
Vi drar i gang ringtrening allerede mandag 13 april (2.dre påskedag da har de fleste kommet hjem), 
torsdag 16/4. Mer info kommer. 
 
Dressurkurset starter mandag 20/4, og blir på mandager og torsdager. 10 ganger. 
20/4,23/4,27/4,30/4,4/5,7/5,11/5,14/5,25/5 og 28/5  
Avsluttes med grilling og det jobbes med en sosial sammenkomst med en mulig foredrags holder 
rundt trening, foring og sesongoppkjøring av hund. 
Pris 500,- for medlemmer og 1000,- for ikke medlemmer. Husk å legge kurset inn i Natur og Miljø, søk 
om støtte. Trine/Arild Litt endring på datoer, venter på svar på lokalet. Bekreftet OK, så info blir lagt 
ut fortløpende på FB og hjemmesiden. 
 
*Klubben må kjøpe en ny printer. Laser og fargeprinter som også tar fotopapir og litt stiv kartong. 
Stig sjekker med en leverandør. 
 
*Cecilie sjekker hva det koster å trykke opp skogsprotokoller på stiv papp. Trine sender over ny 
skogsprotokoll. Ok-Cecilie har bestilt 
 
*Arild tar kontakt med Hans Johan Jensen og spør om han har fått betalt for dommer knivene /Kikut 
knivene han har lagd. Bestiller også 6-8 nye. Ok,-bestilt. 



 
*Det ble på forrige styremøte besluttet å gå til innkjøp av en klubbhenger/skap henger for 
oppbevaring og transportering av utstyr. Det er i budsjettet for2020 avsatt kr. 30 000,- til formålet.  
Alle har et ansvar for å følge med /undersøke på FINN etc. Dersom noe interessant dukker opp 
meldes dette til Arild. 
 
*24 pokalen MÅ finnes, den skal være i containeren hos Stig. Stig og Kjell forsøker å finne den. Det 
skal tas et bilde som lamineres og sendes til vinner av Nordmarks prøven 2019. Fatet er klart, men vi 
mangler bildet av pokalen. Kjell har funnet pokalen, Arild har laget forslag til Diplom basert på et 
gammelt foto.  
 
*Styret diskuterte om vi skal støtte innsamlingsaksjonen til brøyting av skogsbilveiene ved den 
pågående ulvejakta, slik flere andre klubber har gjort. Stemning for det.  
Dersom behovet dukker opp igjen behandles dette pr e-post. 
 
Møtet hevet kl. 22.00 
 
Trine Opsand 
Sekretær 
 
 
 
 


