NVK BUSKERUD
Møtereferat styremøte

Tid: 05.02.13 kl 1800
Sted: Ådalsveien 46, 3516 Hønefoss
Tilstede: Karl K. Moe, Arild W. Hansen, Anders Simensrud, Wenche Dyreng, Trine
Gran og Hilde Børdalen

Sak 1 Info fra DK-Samlingen
Karl, Arild og Anders informerte om DK-Samlingen.

Sak 2 Landssamlingen 2014
Wenche informerte om fremdriften for utstillingen, arbeidsliste og valg av dommer.
Innspill fra Anders om å ta kontakt med avlsrådet til Vorstehhundklubben i Sverige,
for valg av dommer.
Ved produksjon av hannhundskue – katalog bør vi bruke dogweb, nvc og info fra
eiere. Vi kan ringe Kai Rune Johannessen for å få oppdaterte lister over
avlsgodkjente hannhunder. På hannhundskuen er det viktig at vi får inn en god
konferansier. Gjerne en til hver rase. Forslag: Rune Brenna og Øystein Dahl.
Hannhundskuen arrangeres på samme dag som utstillingen, på samme sted.
Det er ønskelig å arrangere et valpeshow for gruppe 7, i tillegg til utstillingen. Birte
Vold Myhre kan da være et fint alternativ til å dømme valpeshowet. Forslag fra
Anders at vi muligens trenger to dommere til å dømme vorstehrasene. Ønskelig med
en som er spesielt god på KV og en til SV, i tillegg dømmer en av de LV. Kan være
ønskelig med en norsk og en utenlandsk dommer. Dommerene bør få mulighet til å
overnatte på hotell. Ringsekretær til utstillingen er bestilt. Om vi skal arrangere
valpeshow, bør vi ha en ringsekretær til.
Et alternativ til utstillingsbane kan være på Solhov, Drolsum. Der er det fotballbane
med gress og toaletter. Anders sjekker ut om vi kan leie stedet søndag 8.juni og
eventuelt lørdag 7.juni for utstillingstrening for de som ønsker det. Et annet alternativ
er Holemoen.

Barn/hund arrangerer vi på stedet under utstillingen.
Rekkefølgen på BIS og hannhundskuen kommer vi tilbake til. Må tenke nøye
igjennom hva som holder folk lengst på stedet. Hva er mest spennende på slutten av
dagen?
Angående premier må vi sjekke avtalen NVK har med Troll ved Øystein Eriksen.
Ellers har vi mulighet til å spørre Salgscompaniet ved Anne Cathrine Bråten, om
Appetitt. Ellers hadde det vært en ide å spørre andre sponsorer enn de vi vanligvis
bruker til apportprøven på Holleia. Vi bør også ha et loddsalg på Landssamlingen.
Andre aktuelle ting som kan arrangeres på Landssamlingen er for eksempel
foredrag. Forslag om å spørre for eksempel Kai Rune Johannessen (avlsrådet)
angående avlsindeksen. Andre forslag kan være foredrag angående avl fra en
oppdretters syn, ved Anne Grete Langeland. Eller Tore Kallekleiv vedrørende FCI –
jaktprøver i utlandet og aktuelle utenlandske jakthunder i Norge.

Hilde Børdalen
Sekretær

