
Referat  

Kickoff-samling for tillitsvalgte 

 lørdag 9. mars kl. 1300 i klubbhuset på Stavsøra 

 

1 Stavsøra  -  status  

2 80 års jubileum 

3 Komiteene  

4 Kurs og aktiviteter 

5 Hjemmesiden   

6 Arrangement og utlån i 2019 

7 Eventuelt 

Unni Wikstrøm steppet inn og ledet samlingen på en utmerket måte for vår leder Roger 

Svendsen som dessverre måtte melde forfall grunnet sykdom. 

Vi startet med en opptelling av de tilstedeværende slik at vi fikk en oversikt over hvem som 

hadde møtt/ikke møtt (og slik at vi fikk bestilt riktig antall Pizza) 

27 oppmøtte (+ 4 barn) 

21 ikke møtt; av disse hadde kun 6 meldt fra at de ikke kunne komme……. 

 

Sak 1   Stavsøra – status 

Unni informerte fra Rogers møte med Schive: Grensemerker er gått opp for å ha en bedre 

oversikt over området. Schive tar med seg våre innspill videre i møte med de andre 

grunneierne og kommunen. Vi vil få ny informasjon etter dette er avholdt. 

 

Sak 2   80 års jubilieum 

Fest: Forslag om å kutte ut julemøtet/festen og heller arrangere en sterkt subsidiert 80 års fest 

for medlemmene. Må være etter sesongen men trenger ikke være i desember. Stor enighet i 

salen. Vi må finne en plass som passer og som har en ok pris pr kuvert. Heidrun sjekker Thon 

Prinsen.  

Det må i såfall informeres til medlemmene at heder og ære da vil bli delt ut på neste års 

Generalforsamling. 

Deltakergave/premier: Flere forslag fra salen; Kortmappe, T-shirt, håndkle, drikkeflaske, 

godbitpose. Styret tar tak i forslagene og sjekker ut priser. 

 

Sak 3   Komiteene 

Unni tok en gjennomgang av komiteenes representant inn mot Styret. 

Roger Svendsen                        Lydighetskomiteen 

Hilde Aspaas Eriksen               Testkomiteen 



Per Taksgård                             Drift- og vedlikeholdskomiteen 

Unni Wikstrøm                         Utstillingskomiteen 

Hanne Nordgård Lilleberg  Kurskomiteen 

Bjørn Karlsen                              Brukshundkomiteen 

Hanne Nordgård Lilleberg      Støttekomiteen  

 

Testkomiteen: Odd Inge; vi mangler folk i komiteen. Det er vanskelig å få figuranter til å 

stille opp. Det er få figuranter som sier ja, da blir det lange dager på de som stiller opp. Å 

være med på test er lærerikt, flere burde interessere seg. Vi må ta en prat med de som er 

figuranter i avdelingen. Kanskje ha en oppfriskningssamling før sesongstart? 

Brukshundkomiteen: Kay Arne; Ingen investeringsbehov for øyeblikket. Størst fokus nå 

er på IGP NM 30. august – 1. september  

Annett: Programmet innen Bruks/IGP er endret og utvidet. Vil bli tema på medlemsmøte i 

løpet av våren. 

Utstillingskomiteen: Ett av teltene er dårlig, må kanskje investere i et nytt. 

Nytt online registreringssystem vedr kritikker. Vi må sjekke hvilket utstyr som kreves – Unni 

sjekker med NKK vedr tips til PC/nettbrett som tåler litt vær.  

Router – Lars sjekker pris på router og trådløs tilkobling som kan stå inne i klubbhuset 

Vinterutstillingen; Mangler skriver, tysk mønster, svensk dommer Patrik Blomqvist. 

Pinsearrangementet; FCI – Tysk dommer Frank Goldlust, Tysk mønster – Norsk 

dommer Leif Belgen. Ringsekretær Bjørn Lie og skriver Jutta Fedder. Geir Flønes er 

dommeraspirant. 

Høstutstillingen; Svensk dommer Ulrikka Bark 

Anna Nilsen melder seg som skriver i mars, så da får de låne henne fra Støttekomiteen 😊 

Kurskomiteen: 

Heidrun informerte om planer utover våren:  

• Oppstart valpekurs/grunnkurs LP 12. mars, lite påmeldte så det blir et kombinert kurs. 

Annett Bäck instruktør og Lene Sølberg hjelpeinstruktør. 

• Kurs/seminar helg – oppfølging gruppe C i løpet av våren 

• IGP spor helg – planlagt til våren 

• Fokus på RIK (IGP) – tilbud videreutdanning til de som har startet 

• Kanskje et brukshundkåringskurs og evt et FP kurs i løpet av året 

• Skifte navn på grunnkurs LP? – «Nybegynnerkurs» senker terskelen for påmelding 

• Det kalles inn til møte med alle instruktører 20. mars kl 1900. Hvem kan hva og når? 

Gjennomgang kurstilbudet vårt 

• Forespørsel på Grunnkurs RIK? – sjekkes av kurskomiteen 

• Innspill fra Geir F: husk Grunnkurs RIK må søkes om en mnd i forveien 

• Tenker også å høre med Line Christensen om et evt nybegynner kurs i Smeller 

 



Drift- og Vedlikeholdskomiteen: Leif Esten; Ingen spesielle behov for sesongen. 

Prosjekter som skulle vært igangsatt er fortsatt på vent til vi har fått en nærmere avklaring om 

Øra. 

Støttekomiteen: Anita;  

• Pinsearrangementet – prøver å få organisert grilling på dagen hvis det er finvær. 

Trenger i så fall noen grillkokker. 

• Kaffemaskin med bønner? Finnes også flyttbare. Behov og priser må i så fall sjekkes 

ut. 

• Vinterutstillingen: Mest mulig av maten vil bli laget ferdig på Øra og fraktet hvis 

utstillingen blir i ridehall. 

 

Lydighetskomiteen: AnnMari; det er ikke søkt om arrangement for 2019.  

 

 

Sak 4   Kurs og aktiviteter 

Unni informerte fra leder om Figurant/testleder kurs i løpet av våren. Roger har snakket med 

Ola Valan om dette. 

Fra salen: kanskje få utdannet flere K-test dommere; arrangere utdanning her?  

Oppmuntre Figurant testledere om å ta dommerutdanning 

 

Sak 5   Hjemmesiden 

Brukshund komiteen går gjennom info om treningstider og informasjon om de forskjellige 

grenene innenfor bruks.  

Kurskomiteen går gjennom informasjonen som ligger ute om de forskjellige kursene, 

korrigerer info og priser.  

Alle korrigeringer sendes webmaster Marianne Svendsen slik at hun får oppdatert 

informasjonen. 

Alle komiteer går gjennom «sin» informasjon og ser at alt stemmer. 

 

 

Sak 6   Arrangement og utlån i 2019 

Unni informerte om hvem vi har sagt ja til i år, og når dette gjelder: 

Styret står for arrangementene men trenger hjelp av frivillige…… 

Hilde og Erik Skamfer har allerede sagt seg villige til å organisere Agility i september, 

Det er bare å melde fra til Unni post@team-nordenfjeldske.com hvis du har mulighet å hjelpe 

til ved ett eller flere av arrangementene 😉 

mailto:post@team-nordenfjeldske.com
mailto:post@team-nordenfjeldske.com


Dette bildet av 

Nidaros Agility  15. – 16. Juni  Hilde Eriksen 

 

Hvit Gjeterhund rasespes. 29. juni  Per Taksgård, Hanne &  

Leif Esten Lilleberg, Lars & Jorunn Hoem 

Nidaros Agility  17. – 18. august 

  

Gauldal Agility  7.  – 8. september Hilde&Erik Skamfer 

 

 

Sak 7   Diverse 

1 VIPPS – enighet blant tillitsvalgte. Vi burde teste dette ut. Hilde E tar tak i dette. 

2 Nytt medlemsmøte blir satt til 30. april kl 1930 med referat fra Rep.møtet og  

tema: programendring Bruks/IGP – Annett og Geir informerer om alt det nye. 

3 Familiedag Alle vil ha familiedag for det sosiale. Ingen ønsket ansvaret. Burde også 

vært loddsalg. Vi får sjekke litt rundt og se om noen melder seg til å arrangere. 

4 PÅSKETREFF langfredag – Vi bestiller 12 egg fra Julie Haugen Lilleholte 

 Sigrunn tar imot bestillingen og tar kontakt for levering/betaling 

Annett lager annonse og kontakter Påskeharen  

 

 

 

 

Takker for en fin samling med gode tillitsvalgte som gjør en stor forskjell for de som ønsker å 

komme til «dekket bord». De skulle bare visst for et arbeid dere legger ned.  

Så da får jeg sitere lederen på det vi glemte å formidle i farten:  

«Dere er maskineriet som driver avdelingen fremover. Vi er heldige som har instruktører, 

dommere og oppdrettere som er viktige i Schäferhund-sammenheng utover avdelingen.»  

«Vi er 80 år i år og den eldste og største avdelingen i Norge. Det skal vi fortsette å være!» 

sitat Roger Svendsen 😉 

 

Referent Hilde Aspaas Eriksen 
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