NVK Buskerud
Referat styremøte 02/2017
26.04.2017
hos Frode Laugerud
Til stede: Frode Laugerud, Signe Karin Hotvedt, Thomas
Svane Jacobsen, Henrik Syvertsen, Linn Gareid, Toril
Weum, Arild W. Hansen, Wenche Due Hansen, Anders Simensrud
Forfall: Ingen
Sak 1. Regnskap / økonomi
Nok en oversiktlig og god gjennomgang av klubbens regnskapssystem og
økonomi v/ Thomas. Wenche redegjorde for antall medlemmer som pr. dags
dato er 107 stk. Wenche lager liste over medlemmer i fra 2016 som ikke har
betalt. Brev / mail vurderes når listen foreligger. Wenche og Signe koordinerer
dette.
Sak 2. DM vinter, Uvdal
Arrangementet ble fulltegnet med en gang. 18 stk. fra Buskerud, og 18 stk. fra
O/A. Det var lange ventelister hos O/A, som sjekker muligheter for utvidelse av
arrangementet neste år. Innkjøp av premier neste år og videre år kjøpes inn uten
påtrykk eller graverte årstall. Diplom med årstall gis sammen med premie.
Sak 3. Status vårens apportkurs
Apport, grunnkurs: 14 deltagere, 2 kvelder igjen.
Apportprøvekurs: 13 påmeldte pr. dags dato. Signe redigerer annonse. Samme
pris som apportkurs.
Sak 4. Hundskolan Vision 25.05.
Pr. nå er det 43 påmeldte til dressurdagen. Wenche og Arild undersøker
muligheter for instruktørkurs i 2018 med Mattias Westerlund.
Sak 5. DM leirdue 03.05 i Asker
Banen åpner kl. 17.00. Dropp inn konkurranse. AJFF sine priser for skudd og
leirduer gjelder. Om vi ikke finner firma til å gravere / trykke på vandrepremien
vi har, går vi over til diplom og eventuelt plakett. Vandrepremien settes i såfall
på NVK-hytta. Årets deltagelse avgjør om vi fortsatt skal beholde tilbudet om
DM leirdue.

Sak 6. Sporkurs
Henrik sjekker muligheter med lokale spordommere om muligheter for kurs i
2018.
Sak 7. Aversjonsdressur
Priser 2017: Medlem / ikke medlem
Nye bevis: kr. 300 / 400 inkl. re-test i år
Fornyelse: kr. 250 / 300
Det gis kr. 100 i rabatt fra og med hund nr. 3 i eget eie
Sak 8. Fellestrening Eiksetra
NVK Buskeruds innsats avventes noe, pga. årets kurs. Vi følger med når
samarbeidene klubb NMLK annonserer oppstart, så kan vi eventuelt dele på våre
sider.
Sak 9. NVK-hytta
Hytta leies ut kommersielt til hunderelaterte aktiviteter.
Priser:
Kr. 1.000 pr. døgn
Kr. 2.000 pr. helg. Fredag til søndag
Innenfor gjerde: Telt: kr. 50 pr. døgn
Innenfor gjerde: Campingvogn, bobil: kr. 100 pr. døgn
Pukk / subbus til vei kjøpes. Anders / Frode koordinerer
Offisiell innvielse med sosial familiedag tirsdag 13.06. Signe lager egen
annonse.
Sak 10. Medlemsmøte / foredrag
Henrik sjekker om Lisbet kan holde foredrag om VM på turen til Hjerkinn.
Sak 11. Holleiaprøven
Wenche har utarbeidet handleliste i Excel. Kommentar om mye øl til overs fra
2016. Viktig å gå over fra 0,5 ltr. til 0,33 ltr. Ølbokser.
Thomas legger ut oppfordring til dugnad.
Arild spikrer dommerkabalen til neste styremøte. Så langt godt i rute med antall
dommere. Ellers livlige diskusjoner rundt det praktiske for prøven.
Konkretiseres på neste styremøte.
Sak 12. Dommersamling, apportprøvedommere
Utgår fra NVK Buskerud
Sak 13. DM lavland
Henrik kontakter Anders Due om ledige helger i starten av november.

Sak 14. Treningstur Hjerkinn
Signe lager tekst til forslag om annonse. Kr. 200 pr. person for overnatting hele
helgen.
Sak 15. Kurs i føring av hund på skog
Anders, Arild og Terje kommer tilbake med forslag til datoer og opplegg.
Sak 16. Treningssamling lavland
Rampens har foreløpig markert 23.-24.09 til oss. Thomas holder kontakten
Sak 17. Sponsorer
Sponsorsjef Linn sjekker aktuelle leverandører
Anders sjekker med Prof.Dog, og gir beskjed til sponsorsjef om utfallet
Arild sjekker med Gustavsen AS
Sak 18. Neste 2 numre av Fuglehunden
Frode skriver med frist 22.05
Linn skriver med frist 24.07
Sak 19. Årsmøte 2017
Første uken i desember. Arild sjekker med Røde Kors huset om det er ledig
onsdag 06.12
Sak 20. Eventuelt
Treningskvelder
Sando: Mandag 28.08 og onsdag 27.09. Pris kr. 700 Vi setter maks 8 deltagere
da det gir mer kvalitetstrening til de påmeldte. Sando setter krav til min. 8 stk.
max. 14 stk.
Knivebakken: Torsdag 17.08 og mandag 25.09. Pris: Vi ber om tilbud.
Wenche og Arild sjekker med Dag Roger Berg (Blaker) om tilbud og aktuelle
datoer. Spesielt om han har tilbud i båndtvangstiden.
T-skjorter Holleia
Alle som kan, sjekker muligheter for fancy farger til bra pris.
Sak 21. Neste styremøte
Torsdag 15.06 kl. 18.30 hos Toril
Referent for styret i NVK Buskerud
Arild W. Hansen

