
 STYREMØTE NR 3 HS – 04.07.2018 
 
TILSTEDE FRAVÆR 

Geir Flønes  
Rune Gundersen  
Berit Hansen  
Svein Egil Vagle  
Kristin Karlsen x 
Lisbeth Kvinge x 
Arne Kristianstuen  
Tom Atle Nohr    x 
Tommy Oftedal  
 
SAKER   
FASTE POSTER:  Tiltak ved: 

1. Godkjenning av 
møtereferat 2/2018 

Referat styremøte (tidligere sent) 
Godkjent Med tillegg fra HBU 

 

2. Gjennomgang 
inngående mail/post 

Mail-logg fra Kristin (sendt ut fra Kristin). Ingen 
bemerkinger. 
Eventuell annen post fra Arne, intet 
 

 

3. Økonomi Muntlig orientering fra Geir om at alt er under 
kontroll.  

 

4. Div. vedrørende 
avdelinger 

Intet nytt  

5. Nytt fra HBU Møte i HBU med avd Fredrikstad.  
-Sporhund NM (for alle raser), premiekostnader 
dekker NSchK, påmeldingsavgift går til avd. 
Fredrikstad (lite kafe inntekter).  
NM, avd. Fredrikstad har kontroll.  
Påmelding til NM skal gå til Berit (HBU) 
 

 
Geir F tar kontakt 
med NKK. 
 
 
 
 

6. Nytt fra HAR Gjennomført 2 møter siden siste HS møte. 
Etablerer utkast til revidering av LD regler  

 Etablert nytt kritikkskjema til NV 
Opplegg for junior samling på fredag 
ID stasjon, forslag.  ID i katalog til NV 
Mer utfyllende referat ligger på hjemmesiden 
under HAR 

 

7. Orientering fra 
møter/representasjon 

  

8. Kommende 
møter/representasjon 

SSM: Rune Gundersen stiller på dommer middag 
fredag, kammerat aften lørdag, overrekke 
premie, liten takke tale, (nordisk 

 
 
Geir kontakter 
Sverige, Finland, 



samarbeidsmøte, kanskje ikke noe av, forfall fra 
Finland og kanskje Danmark) 
HAS: Kristin Karlsen 
Sieger show, møte på mandag: Svein Egil Vagle, 
skal være 2 som stiller.  
Veldig viktig at vi møter der.  

Danmark for å få 
til et mer 
strukturert møte. 
Positivt å få til et 
samarbeide 

9. Disiplinærsaker Status fra DU 
  

 

 
SAKER:    

  

NV 2018 
1. Påmelding og katalog 

2. Bestilling av premier 

osv 

3. Tidsskjema (forslag fra 

HAR) 

4. Sponsorer/Stands 

(stauts) 

5. Personell (Status) 

6. Sette opp premiebord 

7. Telt og utsyr 

(scannere, pistoler 

osv) 

8. Dommermiddag på 

fredag (hvem?) 

9. Kamerataften og 

status på 

handlingsplan. 

10. Dommere 2019 

 

 
1. Påmeldinger: 101 valper og 109 voksne samt 

3 på norsk kåring og 1 tysk kåring. Lydighet: 
24 

Katalogen: Svein-Egil levrer katalogen til Annett 
mandag 9.juli. Annett sender til trykkeri, samme 
som 2017. Arne henter. 
2. Premier: Laurbærkrans 4stk, er bestilt.  

Premier, Trofe har mottatt bestilling, 
komplettering av de fra 2017, (bytte skilt) 
premier bestilt også til junior handling.  
Medaljer har vi  

3. Tidskjema: Flytter Åpen klasse vinner ring til 
lørdag ( 4 klasser) URMA skal få egen plass til 
å ta bilder, han må ikke bli noen tidstyv. 
Revidert tidskjema kommer for høring på 
fredag og åpen for kommentarer frem til 
søndag.  

4. Stands: Veldig dårlig respons (dette må 
jobbes med tidligere)  

5. Personell: Sende ut liste over ringpersonell, 
liste er sendt Svein-Egil. ID- kontroll et eget 
personell til dette, i eget telt ved inngangen. 
Tannkontroll bør gjennomføres av en 
dommer, sjekke med Johnny. 

6. Premiebord: Sjekke med trønder damene. 
Geir hører med dem. 

7. Telt og utstyr: Ikke fått tilbakemelding fra 
Royal Canin om antall telt.   Skanner; de som 
har tar med. Pistol og skudd er OK . Telt til 
LP, får fra R.C.  

8. Dommermiddag: Sverige kommer, Mats og 
frue. Rune blir HS sin representant.  Torstein 
Kopp, når kommer fredag og reiser hjem på 
mandag.  Henting på Gardemoen fredag ca. 
kl. 11.00 Er han informert om hva han nå 

 
 
 
 
Arne henter 
 
 
 
Arne har kontroll 
på premier J 
 
 
 
 
Ansv. HAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



skal dømme?  
9. Kamerataften: Fortelle om status på 

handlingsplan, brosjyre forslag legges frem. 
HBU om nytt IPO program. Påmelding til 
kamerat aften lørdag innen kl. 12.00? 

10. Dommere 2019: Kommet et forslag fra HAR 
som det var en del diskusjon rundt. Valg av 
dommere til NV 2019 ble det ikke enighet 
om. Dette bør diskuteres, helst når vi er 
samlet ved en evaluering av NV 2018. Det 
kom mange gode innspill om hvordan hele 
arrangementet kan forbedres.  

 
Geir sjekker med 
Bjerke IL om når 
vi kan ha siste 
frist for 
påmelding til 
kamerataften.  
 
 
 
 
 
 

 
1. Ny Raseklubb på 

trappene 
 

 
 
Utsettes til neste møte 

 

4 Eventuelt  
NESTE MØTE:  Kommer dato fra Geir seinere.   
 


