Styremøte NVK Buskerud 07/2015
Tirsdag 29. sept. 2015 kl 19.00 – 23.00
Hos Signe, Dikemarkv 17a, Asker
Tilstede: Arild, Terje, Christoffer, Signe + Anders og Wenche
Forfall: Toril.
1. Godkjenning Referat/innkalling.
2. Medlemsstatus. Wenche 116 medlemmer. Facebook-gruppa har 401 medlemmer.
3. Økonomi. Christoffer. Ikke helt i land med BBREG og grasrotandelen. Signe formidler ref fra
ekstraord til alle styremedlemmer. Rekkefølge: Signe-Terje-Christoffer-Arild
4. Instruktør-utdanning Fase 2 høst 2015 + 2016. Terje har fått kompendiet, og vurderer hvem
som er klare for kurs og evt. samarbeidspartnere. Utsettes med sikte på kurs i 2016.
5. Evaluering Sando (fugletrening 2 ganger, 1 avlys pga regn) og Knivebakken
(dressur/duer/fugletrening 2 ganger). Fulltegnet. Mange fornøyde ekvipasjer. Viktig at
fuglen er flyvedyktig i tilfelle regn.
6. Evaluering fullkombinert. Anders. 2 av 4 ble avlyst (uværet Petra og dommermangel). 2
premier på andre prøven (Golddigger og Quick Step). Bra med fugl på begge. Alle hunder
hadde sjans på fugl.
7. Skogsfuglprøven. Prøveleder: Christina. Viktig at kritikker blir innsendt i rett tid. Noen flere
må bidra. Toril sjekker om hun kan bytte helg. Arild/Wenche/Terje kan hjelpe til med
rydding. Christina inviteres til neste møte.
8. Visjonsplakaten. Medlemsmøte? Frist 10. oktober. Signe. Mange aktiviteter, folk ønsker det
sosiale, populære kurs. Vi har stort fokus på prøver (apport og jaktprøver), andre klubber tar
seg av tilbud innen ettersøk, hundekjøring, spor etc. Vi har stort fokus på nye medlemmer,
unge hunder og det sosiale. Vi ønsker å utvikle oss i retning av en klubb som også tilbyr mer
til erfarne medlemmer/hunder. Vi ønsker å utdanne flere dyktige medlemmer til
instruktører. Vi ønsker å fortsette med jevne, faste tilbud (terminliste). Dyrke gode stolper:
Populære kurs, fellestreninger, Holleia-prøven, skogsfuglprøver. Vorstehhund – (blant) eliten
av stående fuglehunder. NVK Buskerud – konflikt sone. Hei og hopp, vorsteh er topp.
9. Førstehjelpskurs. Legges til et medlemsmøte. Utsettes
10. DM-lavland Sverige + julebord 20.-22. nov. Krogstad. 24 plasser (hunder) for Buskerud. 12
plasser for Vestfold. I alt 36 plasser. Overnatting på Duse Udde camping (Vänern Lake resort)
, har reservert 6 hytter med 12 soverom og 24 senger. Kan skaffe flere senger. Basert på at
vi er over 20 personer. 1600 per person, ledsager 800. Prisene er basert på dobbeltrom.
Inngår: 2 overnattinger, klubbmesterskap lørdag med garantert mye fugl, jegermiddag uten
drikke lørdag på restaurant Fyret, trening halv dag søndag. 10-14; 2200 SEK per person. 1520: 1800 SEK per person. Ledsager 800 SEK uansett. Enkeltromstillegg? Betaling skjer med
kort på stedet. Hund nr 2 koster 400 SEK. 2 dommere inviteres. Husk markkur. Max 2 hunder
per medlem. Info først på vorsteh.no (signe skriver), deretter på Facebook. NVK Bindende
påmelding til e-post Wenche som samordner for begge klubber. Påmeldingsfrist: 20. oktober.
Før publisering snakker Signe med Ulrich/Britt.
11. Årsmøte onsdag 2. desember kl. 18. Lier Asvo på Kjellstad mulig sted, plass til 30 stk. Wenche
sender innkalling til medlemmer som har meldt inn epost-adresser. Inngangspenger ca 50 kr.
Arild bekrefter med Leif.
12. Andre aktiviteter

13. Fuglehunden. Arild skriver 1/10: Fullkombinert, premier i høst, forhånds på skogsfuglprøve,
distriktsmesterskap, årsmøte. Kommer ut 9/11. Terje neste frist ca 20/11: Resultater,
Skogsfuglprøve, distriktsmesterskap.
14. Hund-sau evaluering: 149 betalende hunder. Bra sted. Vi trenger 2 på skriving og
køordning/betaling. Vi satser på 6 mandager også neste år. Samme sted. Kaffe serveres gratis
av klubbkassa som et goodwill-tiltak. Wenche og Pål Berge er i gang med
instruktørutdanning. I tillegg Sverre Stenersen, Anders, Arild. Terje vurderer å bli.
Tydeliggjøring av priser. Strømming, fornying. Alle priser inkluderer det nødvendig antall
retest som er nødvendig samme år. Medlemmer får 50 kr i rabatt. Instruktører får 100 kr
per betalende hund (i gjennomsnitt per instruktørkveld) + får testet egne hunder
vederlagsfritt. Medhjelper/skriver/køordner får gratis test av egen hund. Alle priser øker med
50 kroner neste år.
Neste styremøte Tirsdag 27. oktober kl 19. Hos Terje i Drengsrudvei 42c, Asker. Arild inviterer
Christina.
Ref Signe

