
Referat  

Kickoff-samling for tillitsvalgte 

 lørdag 7. mars kl 1300 i klubbhuset på Stavsøra 

 

Agenda:  

1. Stavsøra – status v/leder Roger 

2. Hjemmesiden – gjennomgang v/webmaster Marianne 

3. Komiteene  

4. Arrangement og utlån i 2020 

5. Eventuelt 

Bra oppmøte med 29 tillitsvalgte (27 i 2019) 

 

Sak 1   Stavsøra – status 

Roger Svendsen informerte om ståa pr. i dag. Saken starta i 2012, og vi venter 

fortsatt på en avklaring fra fylkesmannen. Det er brukt kr. 97.800.- til regulering 

inntil nå. Det samme har Nidaros Brukshundklubb og grunneiere brukt. 

 

Sak 2   Hjemmesiden 

Marianne Svendsen gikk gjennom alt nytt som er laget. Det er også laget en 

kalender der man kan «klikke» seg inn på det som skjer.  

Komiteene må gå inn å sjekke info i sitt område, og melde tilbake til webmaster. 

Innspill på at vi kan legge ut bestilling av profileringsklær også. 

Facebook-sidene: Disse sidene er for oss og våre arrangement. Vi kan ikke 

reklamere for andre konkurrerende virksomheter. 

 

Sak 3   Komiteene 

Roger informerte om Styrets representanter inn mot komiteene: 

Roger Svendsen                       Testkomiteen 

Hilde Aspaas Eriksen                Støttekomiteen 

Per Taksgård                            Drift og vedlikehold 

Unni Wikstrøm                         Utstillingskomiteen 

Hanne Nordgård Lilleberg         Kurskomiteen 

Bjørn Karlsen                            Brukshundkomiteen 

Lars Hoem                                Lydighetskomiteen 



 

Testkomiteen: 
Ingen fra Testkomiteen tilstede. Det mangler fortsatt to personer i komiteen. 

Valgkomiteen jobber med saken.  

Utstyret til figuranter og i løypa må gås gjennom og se om det trengs reparasjon 

og/eller fornyelse. 

Det må ryddes i løypa før testhelga i april. Bjørn i Driftskomiteen tar en prat 

med Odd Inge. Det settes opp dugnad uka etter påske.  

 

Brukshundkomiteen:  

Ingen investeringsbehov pr. dags dato. Treningstider for sesongen må settes og 

legges på hjemmesiden. Morten og Geir avtaler. Trening gruppe C utendørs 

settes opp etter påske. De vil også forsøke å sette opp treningsgrupper. 

 

Utstillingskomiteen:  

Alt ok til vinterutstillingen i hallen. Dommer Kjell Pollestad hentes og bringes 

av nestleder Bjørn Karlsen. Skriver er Heidrun Opedahl og ringsekretær er Inger 

Pettersen 

Ett av teltene er dårlig (dommerteltet), må kanskje investere i et nytt. 

Pinsearrangementet. Dommer Lp - Roar Holmen, Tysk mønster - Larsa Nielsen, 

FCI - Norbert Wettläufer. Ringsekretær Bjørn Lie og skriver Jutta Fedder.  

Høstutstillingen. Dommer LP – ikke bestemt ennå. Utstilling FCI -  Arvid 

Strømsvik, skriver og ringsekretær er ikke bestemt enda. 

Drift- og Vedlikeholdskomiteen:  

Dugnad i testløypa uka før testen i april. Det må ryddes i trærne langs veien inn 

til Øra også. De henger over og ut i veien flere steder. Veien må det også gjøres 

noe med. 

 

Støttekomiteen:  

Vinterutstillingen: Har alt under kontroll for flytting av utstyr til utstillingen i 

ridehallen. Ingen spesielle behov.  

 

Lydighetskomiteen:  

Ønske om at alle påmeldinger til LP pinse og høst går via DogWeb arra.  

Finner ikke stengene til LP-teltet. Det må letes i containeren før vi evt. bestiller 

nytt telt. 

Sjekke om man må ha autorisasjon for å være ringsekretær på konkurranse. 

 

Kurs og aktiviteter: 

Sesongoppstart LP-kurs med Ellinor Antonsen. Det er få instruktører i 

avdelingen, så det blir å leie inn der vi ikke klarer å dekke behovet.  



Grunnkurs RIK m/Geir Flønes som instruktør er satt opp i april. 

Det vil bli satt opp instruktørkurs trinn I med Ellinor Antonsen til høsten. 

Medlemmer som ønsker utdanning må melde sin interesse. Vi prøver også å få 

utdannet flere ferdselsprøveinstruktører. Dette er Schäferhundklubben’s egen 

utdanning. Kompendiet ligger på hjemmesiden sentralt. Denne utdanningen blir 

ikke godkjent i NKK men er en fin mulighet for å starte som instruktør.  

 

Sak 4  Arrangement og utlån i 2020 

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 😉 

Nidaros Agility 13. – 14. juni bake kaker, lage lapskaus, stå i kafeen etc.  

 

Juniorhandlerne    3. – 5. juli  overnatting klubbhus, madrasser, frokost,

      lunsj,  middag, evt. kjøring til aktivitet,  

      stille med hunder til handlerne. 

 

Nidaros Agility  22. – 23. aug. bake kaker, lage lapskaus, stå i kafeen etc.  

 

Gauldal Agility  12. – 13. sept. bake kaker, lage lapskaus, stå i kafeen etc.  

 

 

 

Sak 5  Diverse 

 Styret har oppnevnt ny RIK ansvarlig: Trond Eriksen 

 Trond Eriksen blir også ny avlskontakt etter Hanne Lilleberg 

 Nye regler om startpistoler: Styret har vært i kontakt med politiet og 

innhenter nødvendige tillatelser.   

 Taket til storteltet er ødelagt. Drift sjekker om stativet er ok og vi bestiller 

evt. det vi trenger for å reparere teltet. 

 Felles ansvar å hindre negativ ukultur – framsnakking istedenfor 

baksnakking. 

 Router – Lars Hoem kjøper 4G-router slik at vi dekker behov for direkte 

registrering ved arrangement etc.  

Dette gir oss også muligheten til å benytte nett ved kurs og møter. 

 Forslag på tema til medlemsmøte: - Moderne hundetrening. 

 

 

  

mailto:post@team-nordenfjeldske.com


 

Oppmøtte: 

1 Kvaal, Anita Nikolaysen 

2 Kvaal, Ketil 

3 Persen, Toril 

4 Karlsen, Bjørn 

5 Karlsen, Mona 

6 Høve, Marit 

7 Aagesen, Trond 

8 Skamfer, Erik 

9 Opedal, Heidrun 

10 Kvernmo, Eli Marie 

11 Nordløkken, Ann Mari 

12 Misund, Morten Lorentzen 

13 Misund, Carina Lorentzen 

14 Lorentzen, Elin 

15 Skar, Odd 

16 Svendsen, Marianne 

17 Svendsen, Roger 

18 Paulsen, Berit 

19 Eriksen, Trond 

20 Eriksen, Hilde Aspaas 

21 Sølberg, Lene 

22 Hoem, Lars 

23 Wikstrøm, Geir 

24 Wikstrøm, Unni 

25 Taksgård, Per 

26 Lilleberg, Leif Esten 

27 Lilleberg, Hanne  

28 Bäck, Annett 

29 Flønes, Geir 

 

 


