
 

 

 

Sensitivity: Internal 

Referat styremøte Teams, 7.april 2022 

Deltagere: Stian Aas, Cecilie Sundtveten, Bjørnar Bjørkevoll, Arild Nygård, Øystein Degerud 

Fraværende: Håkon Galby, Thomas Adler Blakseth 

Referent: Arild Nygård 

Sak1: Konstituering 

Arild Nygård,  Leder og sekretær. 

Stian Aas,  Nestleder. 

Cecilie Sundtveten, Styremedlem, leder utstillingskomiteen. 

Håkon Galby, Styremedlem. 

Bjørnar Bjørkevoll, Styremedlem 

Øystein Degerud, Varamedlem 

Thomas Blakseth, Varamedlem 

 

Leder av jaktkomiteen er Dag Inge Bjørkevoll 

Sak2: Oppnevne Regelendringskomite Jaktprøver 5 personer. 

Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll, Arild Nygård + 2 pers, foreløpig ikke satt. Alle dommere i Norsk blir 

invitert til å komme med forslag til endringer i dagens regelverk. Arild lager et notat som legges ut på 

FB siden til Dommere Norsk HK. 

Sak 3: Status fra NM komiteen. 

Prioritering har vært å få på plass premier til NM lotteriet, her ser det meget bra ut og det blir mange 

flotte premier.  Stian utarbeider en plakat som fronter NM lotteriet og premier. Alt loddsalg foregår 

via VIPPS og pris pr lodd er kr. 50,-.  Cecilie fører kontroll på registrering av lodd. Kick off loddsalg er 

på utstillingen. Trekning av loddsalget foregår under NM i Nordmarka 17. og 18. November. Ellers er 

det kommet inn godt med premier til NM konkurransen og NM komiteen har god kontroll. 

Sak 4: Utstillingen. 

Det nærmer seg 80 hunder påmeldt til årets utstilling. Cecilie melder om god kontroll. Dommer 

under utstillingen er Janne Sandbakken. Det trengs fortsatt hjelp til rigging, kiosk og baking og 

loddsalg. Cecile setter opp navneliste over hjelpere til oppgaver. Sekretariatet åpner kl. 09.00 og 

utstillingen starter kl. 10.00. 

Sak 5: Dressurkurs. 

Det blir ringtrening og dressurkurs. Cecilie leder med kursene med Steinar som «supervicer» Cecilie 

kontakter Kjell for dressurområde Lagunen. Dersom klubben ikke får tak i målestav, kan denne lånes 

av Stian. Pris dressurkurs er satt til kr. 500,-. Cecilie forsøker å finne et kurstilbud for jakthund 

dressur.  Cecilie sender dato for oppstart og antall planlagte kurskvelder sendes Arild, det samme 

deltager oversikt. Arild søker om støtte. 

Sak 6: Henger. 

Henger er innkjøpt, profilert og klar til bruk, den står i verkstedet til Stian og er klar for innredning. 

Hengeren er fortsatt ikke registret på NHK, selger er purret for ny salgsmelding i dag. Arild følger opp. 

Sak 7: NHKFs RS Stian representerer NHK under årets RS i Trondheim 23-24 april. 


