Styremøte Buskerud NVK 04/2015
18. mai 2015, kl 19. Hos Terje.
Til stede: Terje, Arild, Christoffer, Toril (fra sak 3), Signe + materialforvalter/kartotekfører Wenche
Forfall: Kjetil og Arild
Sak 1 Innkalling/referat
Innkalling OK, referat fra sist møte er omdelt per epost. Ingen kommentarer.
Sak 2 Fuglehunden
Christoffer skriver i nummer som har deadline 20 mai. Minner om Holleriaprøven, hund-sau i august
og kombinertprøvene + andre ting på terminlista. Og alle premiene må listes opp. Signe har allerede
sendt inn ½ side artikkel om Vessinglias Sofi som leder NVC-cupen med bilde. Bilde av nyblevne
NUCH Shock er også sendt inn. Neste nummer skriver Toril (signe bistår).
Sak 3 Premier Holleia
Premier til Holleia-prøven i juli. Seidlene vi besluttet å kjøpe inn sist er gått ut av produksjon. Vi har
dårlig tid. Det ble besluttet at Aril bestiller 50 stk tekrus med tiur-dekor og NVN Buskerud-logo med
tekst 1AK Apport og 1UK Apport. I tillegg bestilles ca 30 drammeglass med gullrand, NVK Buskerudlogo og teksten "30". Vi har fortsatt plenty 2. og 3. premiekrus for både AK og UK.
Senere i år tar vi en grundigere runde og vurderer en fornyelse i alle premier.
Sak 4 Økonomi
Vi har pr dd 108 medlemmer opplyste Wenche.
Christoffer har overtatt økonomiansvaret, men har ikke fått tilgang til bankkontoen ennå. Han tar
kontakt med Kjetil/Kalle for info/opplæring. Et par fakturaer er ikke effektuert, og begynner å haste
litt.
Status kurs: 7 deltakere på dressur, 8 på Hønefoss-dressur og 17 på apport. Meget bra innsats av
Terje, Wenche.
Sak 5 Familiedagen 13. juni.
Opplegget blir slik: Oppmøte på Sørli løpende fra kl 10-11. Påmelding til DM apport på stedet.
Deltakelse koster 100 kr. Per hund. Ikke-medlemmer kr 150. Alle hunderaser velkommen, men kun
vorsteh kan bli DM. Vi kårer DM i UK og AK. Vi kårer også beste ikke-vorsteh.
Det blir anledning til å ta apportbevis på stedet for alle, og koster ikke noe for hunder som deltar i
konkurransen. For hunder som ikke deltar i DM koster det kr 100.
Det blir også utstillingstrening. Wenche Dyreng og Hilde Børdalen forespørres.
Det blir anledning til å overnatte i hovedhuset på Sørli. 50 kroner pr seng/natt. Ta med sovepose og
laken, evt dynetrekk og putevar. Styremedlemmer/Wenche tar med t-skjorter og andre
profileringsartikler vi kan vise fram/selge.

Vi tenner griller. Ta med egen mat/drikke. Ingen påmelding – det er bare å møte opp.
Ansvarlig: Hele styret.
Wenche oppretter arrangementene i sommer som eventer på Facebook.
Sak 6 Loddpremier/sponsorgaver Holleia
Arild kontakter Magasinet, Halita
Wenche spør Sando og Knivebakken.
Anders Simensrud forespørres om sykkel. Arild.
Kalle/Anders forespørres om alu-hundebur. Arild tar kontakt.
Tor B spørres om ladebatteri. Arild
Signe sjekker med Monica som syr dekken/lager hundeprofiler til vegg.
Rypeluer, signe sjekker.
Vi satser på pinnelotteri.
Sak 7 Holleiaprøven 18.-19. juli
Prøveleder Belinda. Sørli er leid, Anders har fikset dispensasjon fra båndtvangen.
Hele styret må være dugnadsgjeng, pluss alle andre vi kommer på spørres. Signe etterlyser
dugnadsfolk på vorsteh.n /Facebook. Wenche spør deltakere på kurs.
Belinda og Anders inviteres på neste styremøte.
Sak 8 Hund-sau
Signe og Toril fordeler skriving 3 mandager i juni og 3 i august.
Sak 9 Førstehjelpskurs
Wenche purrer opp dyrlegen. Utsettes til neste møte
Sak 10 DM-lavland Sverige 20.-22. nov
Bynsberg, avtale gjort. Utdeling av DM lavland-premier. Apportpremier og årets hunder utsettes til
årsmøtet dersom de ikke er til stede.
Sak 11 Kursing
Våre instruktører genererer store inntekter til klubben og trenger påfyll og inspirasjon. Aktuelt for
Terje, Arild og Wenche. Aller først skal Wenche ta saueaversjon, klubben dekker. Hun ønsker seg fase
2-kurs, noe vi håper blir mulig. På sikt må vi også utdanne flere instruktører fase 1. Terje er nå fase 3instruktør, og tar kontakt med naboklubber (OA og Vestfold) for å høre om det er interesse for
videreutdanning/inspirasjonsseminar for eksempel med Mathias Westerlund på Hundskolan Vision.
Trøndelag/Møre og Romsdal har et opplegg med ham i 2015 og har fått midler fra NVK sentralt til
det. NVK Buskerud søker om tilsvarende for 2016 med sikte på å gjennomføre løft for våre
instruktører da.
Mål: 2016 skal være et år da vi løfter instruktørene våre.

Terje lager opplegg til neste styremøte.
Evt:
Vi kan vurdere å arrangere et litt festligere julemøte/årsmøte, for eksempel på Eiksetra med foredrag
og utdeling av Årets hunder-priser. Uansett må vi ha et medlemsmøte i løpet av høsten for å gå
gjennom visjonsplakaten til Kallis. Den skal opp på neste DK/RS. Utsettes til et styremøte etter
Holleia-prøven.
Eiksetra-treningen har ikke kommet i gang. Pga stor belastning på Wenche, lar vi de andre
raseklubbene lede det. Det er veldig mange klubbaktiviteter akkurat nå.
Godt oppmøte av våre raser på fredagstreninger på Drammen hundesenter.
Også godt oppmøte på lynkurs i utstillingsteknikk som Ellen Marie Imshaug (NVK OA) holdt i Asker 4.
mai. 7 deltakere.
Utsettes til neste SM:
Terje sjekker hva som er reglene for Apportfatet som deles ut på Holleia. Beholdes fatet til odel og
eie etter tre napp? Opp på neste styremøte.
Møtet avsluttet kl 22.
Neste styremøte: Onsdag 24. juni kl 19 hos Signe (OK).
Ref Signe

