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Referat fra styremøte, Slobrua, den 09.11.15 kl. 1800-2000 
Til stede: Bente Svenningsen, Vera S D Verlo, Marianne Furuseth, Hilde-Gunn B Østmo, 
Ellisiv Hovig (referent). 
Forfall: Allan Tingstveit  
 

Sak 28/15  Godkjenning av referat fra 17/8-15 

Referatet godkjent.  Ingen deltagere på familiehundens dag utenom Mona, Allan, Ingun og 
Vera. 
 

Sak 29/15  Uoffisiell WT 2016  

Skal vi arrangere dette i forbindelse med utstillingen 22. mai 2016? 
Vedtak:  
Vi ser ikke at vi har kapasitet til å arrangere dette i 2016. 
 

Sak 30/15  Budsjett 2016 

Budsjett for neste år diskutert.  
Det sendes forespørsel til komiteene om å komme med innspill til budsjett for neste år. 
Ansvar: Ingun.  
På bakgrunn av innspill lager Ingun et utkast til budsjett 2016 til neste styremøte.  
 
Sak 31/15  Innkjøp av tilhenger 
Gjennom en e-post runde i forkant av styremøte ble det tilslutning til innkjøp av henger. 
Ugift kr 18 000. Hengeren kommer til å stå på lageret ved Norosol.  Til bruk for frakt av 
utstyr ved utstilling og jaktprøver og eventuelt andre arrangementer. Ikke til privat bruk! 
Bente lager utkast til utlånsreglement.   
Det er vektbegrensninger på hengeren: 750 kg. Hengeren veier 350, lastekapasitet er da 400 
kg i følge vognkortet. Kan ikke lastes mer, selv om hengeren i seg selv tåler høyere last.  
Ingun undersøker pris for forsikring. Kan også høre om retrieverklubben sentralt har en 
avtale som kan brukes. Ingun lager et fremlegg til neste styremøte.  
 
Sak 32/15  Kurs/treninger 2016 
Treningshelg Svulrya 9.-10 april m/klubbmesterskap sporprøve. + lydighet og jaktprøve.  
MH 23. – 24. april 
Agility kurs på Disi med Jan Egil Eide 20. – 21. februar. 8 – 12 deltagere. Er i verdenseliten i 
agility. God til å lære bort. Må ha kontakt og grunnleggende lydighet på plass.  Han tar kr 
1200 pr ekvipasje. Kursavgift settes til kr 1500 for medlemmer og kr 1800 for andre.  
Jaktkurs Asbjørn Kristiansen Uke 17 onsdag og torsdag.  
Valpekurs i februar. Starter 24. februar 6 kurskvelder. Instruktør Vera Verlo.  Kr 1000 
medlemmer, kr 1500 for andre 
Introkurs jakt – mål kvalifikasjonsprøven. Starter mandag 7. mars. 5 kvelder Kr 1100 
medlemmer, kr 1 600 for andre 
Treningsdager: Tirsdager etter påske.  
Andecup , lørdag 27. februar Samme regler som i 2015. Ligger på hjemmesiden.  
 
Sak 33/15  Kontaktmøtet 2016 
23. og 24. januar. Kontaktmøte. Ellisiv deltar. Bente er reserve.  
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Sak 34/15  Eventuelt 
12 nye medlemmer hittil i år. Vi bør sende ut velkommenbrev til nye medlemmer. Ansvar: 
Ellisiv. Ingun sender over det vi brukes sist som utgangspunkt.  
 
Trenger utstillingstreninger før utstillingen i mai neste år. Hildegunn sender over forslag til 
datoer når hun får sin nye skifteplan. Hildgunn setter opp en plan for når og hvem som skal 
bidra.  
 
Oppfølgingssaker 
Sak 16/14  Utstilling 2016 
22. mai 2016. På SIAP. Utstillingskomiteen jobber med saken.  
 
Sak   9/15  Jaktprøver 2016  
Bevegelig AK fra 1. februar til 30. april og 10. oktober til 31. desember. Beveglig BK fra 1. mai 
til 15. juli og 1. september til 3. oktober.  
Bevegelig AK /BK vår og høst.  
Ordinær BK/EK dobbeltprøve 27. og 28. august. Har spurt Torunn,  Morten Egeberg og 
Magnus Ånsløkken om å dømme.  Torunn har svart ja, de andre har ikke bekreftet.  
 
Sak 10/15  Sporprøver 2016 
Bevegelig blodspor 1. mars til 1. desember. (Vera sjekker hva som er meldt inn.) 
Bevegelig fersksporprøve 1. juli til 1. desember.  
 
Sak 11/15   MH 2016 
23. – 24. april dobbeltprøve. Det er meldt inn men står ikke på terminlista til kennelklubben. 
Bekreftet at vi kan ha det i Huka. Må få beskrivere og testleder. Ingun kaller inn komiteen til 
et møte.  Det er sendt forspørsel om testleder og beskrivere. Har foreløpig mottatt en 
bekreftelse.  
 
Sak 26/15   Offisiell WT 2017?  
Vi søker utsilling helga 20. mai 2017. Skal vi arrangere offisiell WT dagen etter 21, mai? På 
SIAP? Søknadsfrist innen 1. mai 2016. Aktuelle dommere: Heidi, Magnus, Torunn og Morten 
bor i nærheten.  
Noen må ta ansvar for resultatregistrering. 2-3 medhjelpere til hver post. Premiering.  
Påmelding. Info ved oppmøte. Må ha en egen workingtest komite. Må finne ut om vi kan 
bruke SIAP, alternativ lokalisering? Bør være i en hamning eller en golfbane?  Den gamle 
golfbanen ved Granli, Kongsvinger? Vera ringer og sjekker.  
 
Neste styremøte:  
9. desember på Tao, Skarnes (gamle Banken, rett overfor Spar) kl 1700. Etter styremøte 
julemiddag åpent for alle medlemmer.  
 
Ellisiv Hovig 
Ref. 


