Referat
Kickoff lørdag 3.mars 2018
Tilstede 22 stk
Leder Roger Svendsen
Nestleder Trond Aagesen
Sekretær Unni Wikstrøm
Kasserer Hilde Aspaas Eriksen
Styremedlem Hanne Nordgård Lilleberg
Suppleant Lene Sølberg
Suppleant Per Taksgård

Brukshundkomiteen
Leder Kay Arne Knutsen
Odd Skar
Helle Schjetlein
Hilde Vegsund
Geir Flønes
Annett Bäck
Roger Myrseth

meldt forfall
ikke møtt
meldt forfall

meldt forfall

Utstillingskomiteen
Leder Annett Bäck
Terje Lorentzen
Trond Aagesen
Elin Lorentzen
Unni Wikstrøm
Marit Høve

Støttekomiteen
Leder Anita N. Kvaal
Rhonna Robbins-Sponaas
Berit Paulsen
Sigrun Haugen
Jan Helge M. Øvrehus

ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt

Kurskomiteen
Leder Hilde Vegsund
Catharina Asphaug

ikke møtt

Redaksjonskomiteen

Revisorer
Erik Skamfer
Ingun Moe

Lydighetskomiteen
Leder
Line Christensen
Ann Mari Nordløkken
Espen Lysø
Eli Marie Kvernmo

ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt

Testkomiteen
Leder Trine Madsen Rånes
Ola Valan
Odd Inge Christensen
Atle Rånes

ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt
ikke møtt

Drift- og Vedlikeholdskomiteen
Leder Leif Esten Lilleberg
Geir Wikstrøm
Per Taksgård
Ketil Kvaal
ikke møtt
Benjamin Nordgård
ikke møtt
Kay Arne Knutsen
meldt forfall

ikke møtt

Valgkomiteen
Leder Marianne Svendsen
Geir Wikstrøm
Leif Esten Lilleberg
Avlskontakter
Hanne Nordgård Lilleberg
Inger Pettersen
Trond Aagesen
Webmaster
Marianne Svendsen
RIK ansvarlig
Hilde Vegsund

ikke møtt

Inviterte fra Oppdretterguiden
Bidja: Annett Bäck
Chaila: Invild S Eggan, Odd Arve Nedahl
Cindex: Erik Skamfer, Hanne N Lilleberg
Ingodd: Liv Evjen
Romi: Trond Aagesen
Ulvebo: Trond og Hilde Eriksen
Sjetnehagen: 0
Teahagen: 0
Zupra: 0

Roger åpnet møtet med info og gjennomgang agenda. Uttrykte stor skuffelse over antallet
fremmøtte. Fra Lydighets-, Test- og Støttekomiteen var det ingen tilstede.
Vi ønsker mer enn gjerne tilbakemeldinger på hvorfor.
Liv Evjen delte ut fårehunden i bronsje til Hilde Vegsund og fårehunden i sølv til Terje
Lorentzen. Roger delte ut HS ærespris for årets beste utstillingshund normalhår til Marit Høve
med Romis Qwelle.
Runde med komiteene:
Utstilling – Annett informerte om hvorfor de ønsker å prøve Pinseutstilling. Flere avdelinger
var ute etter å kapre denne helgen da Hallingdal måtte melde pass. Vi måtte bestemme oss
raskt. Det har også vært mye diskusjoner rundt sommerarrangementet vårt de senere årene,
det krasjer ofte med ferietid, Sølen uke og NKK utstilling. Derfor var dette tiden til å prøve
noe nytt. Heather MacDonald vil dømme den offisielle delen, og Svein Vagle er oppnevnt av
HAR for å dømme LD-utstillingen. Det blir Pinsearrangement også i 2019 + et
høstarrangement. Kanskje en utstilling etter tysk mønster i april neste år.
Kurs – Hilde Vegsund informerte om oppsatte kurs, valpekurs allerede oppstartet med hele
14 deltakere og et RIK grunn- og figurantkurs i april. Det er vanskelig å finne instruktører, og
hun hadde et ønske om å samle alle instruktører i avdelingen og kartlegge ønsker og behov.
Flere hadde meldt fra at de synes hjemmesiden er vanskelig å finne frem i, både å finne info
om kurs og å finne hvor de skal melde seg på.
Brukshund – Annett: Vi arrangerer prøver gjennom hele året og tar i år med Norsk
Brukshundkåring. Trenger bare en dommer mot tidligere to. Da kan vi bruke samme dommer
som på RIK også. Geir F: Det er OK med påmeldte på stevnene, det går rundt da vi er flinke
til å bruke lokale dommere.
Lydighet – Ingen har møtt fra komiteen. Annett: gjør oppmerksom på at det er siste år med
offisielle stevner. Det er ikke søkt noe for 2019.
Test – Ingen har møtt fra komiteen.

Drift & Vedlikehold – Leif Esten: Bare normal drift. Ingen større prosjekter på gang, vi
avventer alle slik ting til vår eksistens på Stavsøra er mer avklart. Liv: Skryt til brøyterne, det
er snø overalt ellers men på Øra er det autostrada. Trond E: Snødungen ved containeren må vi
få flyttet, den stenger for inn/utkjøring av vanntanken vår. Roger tar kontakt med Hans Ole
Klomstad.
Støttekomiteen – Ingen tilstede.

Utstillingen 17. mars
Annett informerte om at de har hatt et møte med Støttekomiteen i forbindelse med marsutstillingen på Øya vg.skole. Det vil bli servert lapskaus, toast, pølser, kaker, kaffe og brus.
Det vil også bli sendt ut varsel om fasiliteter og parkering i god tid før stevnet.
De planlegger en kamerataften på Strandheimen Gjestehus, Øysand, dommeren skal også bo
der.

Valpeshow
Liv: har pleid å hjelpe til med dommere, nå begynner det å bli seint å få tak i noen. Men hvis
noen vil ta tak i arrangementet og vi får en dato, er jeg behjelpelig med å skaffe dommere.
Synes det er positivt for vårt omdømme at vi arrangerer valpeshow. Roger: Gjør oppmerksom
på at de forskjellige raseklubbene må kontaktes i forkant slik at de evt kan si fra om de IKKE
ønsker deltakelse for sin rase. Geir F: Dette gjøres enkelt via NKKs mailbase til raseklubbene.
Roger: Vi kan annonserer på vår hjemmeside og facebookside.
Ingen i salen meldte seg for å dra i gang et valpeshow… dermed er det opp til styre å
konkludere.
Familiedag
Spørsmål fra Annett om vi skulle ha en familiedag. Dette er også med på å øke trivselen og
fange opp nye medlemmer.
Dato søndag 3. juni eller Kr.Himmelfartsdag tors 10. mai.
Erik og Hilde Skamfer, Ingvild S Eggan og Hilde Vegsund
Påsketreff - påskeaften
Annett Bäck lager invitasjon til kurvfest lørdag 31. mars tilsvarende de siste årene. Hun
kjenner jo påskeharen 😊
80 års jubileum 2019
Roger kaster ut noen forslag – evt feire i pinsen 2019? Hilde E informerte: 20. juni 1939 ble
det første møtet avholdt i Trondheim. Nytt arbeidsmøte ble holdt 31. juli og konstituerende
generalforsamling ble holdt 9. august 1939.
Geir F: foreslår en sterkt subsidiert jubileumsmiddag. Ikke legg selve feiringen til et
arrangement. Det er medlemmene i avdelingen som skal eie dette.
Ekstra premier for å markere jubileumsåret
Medlemsmøter med tema om vår historie

Skape engasjement med gode tema på medlemsmøter - ha flere møter

Under kurs ble det diskutert i plenum: Annett: Vi lager kurs primært for vår rase. Det vi
deretter må rette oss mot er andre brukshundraser. Styret må lage invitasjon til nye eiere og
ønske dem velkommen i klubben (slik vi gjorde for noen år siden). Roger: Vi må prøve å
tilrettelegge for oppfølgende kurs etter endt valpekurs. Liv: kun tre av mine 18 valper er solgt
i nærheten. Der jeg har vært i kontakt med valpekjøpere andre steder, melder de seg på kurs
hos dyre private hundeskoler. Virker som dyrt selger bedre. Annett: Etter valpekurs må vi få
til å pense de videre. Geir F: Vi må også gjøre ekvipasjene bevisste på egentrening. Man
trenger ikke gå kurs hele tiden. Odd Arve: Lage uoffisielle konkurranser med elementer fra
prøver for å senke terskelen og få flere aktive. Erik: Brukshundkåring ligner
appellmerkeprøve, fint at vi har fått børsta støvet av den. Geir F: Gjør oppmerksom på at selv
om man har NKK-kåringsprøve må man ha Ferdselsprøve for å få avlskåring.

