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Referat fra styremøte nr. 5 / 2016 

 

 

Dato:  13.09.2016 

Tid:   19.00 

Sted:  hos Runa Maria Flø, A. G. Nordvisgate 21, Vadsø 

Til stede: Kine, Signe, Annbjørg, Runa, Tove, Gunn Therese på telefon. 

 

Sak 19/2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

   

Sak 20/2016  Godkjenning av referat fra sist styremøte 

  Godkjent 

 

Sak 21/2016 Evaluering av Vadsøutstillingen og lydighetsprøven 

  Greit arrangement. 

  Annet: Da utstillingen var ferdig, forlot mesteparten av deltakerne området.  

  Man bør oppfordre folk til å bli igjen og vente til LP er ferdig.  

Vi bør tenke gjennom hvordan vi bedre kan inkludere folk til å hjelpe til med 

slike arrangement.  Spesielt må vi ha bedre rutiner på nedrigging – trenger 

flere medhjelpere! 

Mangelen på medhjelpere går igjen på alle våre prøver – det er stor 

belastning på få medlemmer. 

Runa lufter for leder av Nord-Varanger hundeklubb om de kan tenke seg å ta 

ansvaret for LP, men at fortsatt er en del av vårt arrangement. 

 

Sak 22/2016 Evaluering sporprøve 

Store utfordringer med å ha mange nok sporleggere.  I år var det noen som 

måtte legg 6 spor. Ellers et vellykket arrangement. 23 påmeldte hunder. 
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Annet: Vi bør ha en kontaktperson i leieren som er tilgjengelig på telefon, 

slik at man kan ringe og gi beskjed når man må vente lenge på dommer / 

melde om forsinkelser i forhold til oppsatt program 

Sporkomiteen v/ Beate bes kontakte Finnmark elghundklubb for å avklaring 

omkring neste års prøve. 

En bør tenke på om prøven i Tana bør ha to forskjellige leirområder fordelt 

på dag en og to, f.eks. Polmak og Nyborgmoen. 

 

Sak 23/2016 Evaluering jaktprøve 

  Vellykket arrangement. 11 deltakere på WT og 12 på jaktprøven. 

Også til dette arrangementet var det vanskelig å få tilstrekkelig med 

medhjelpere fra egen klubb. 

 

Sak 24/2016 Kurs 2017 

Forskjellige ideer ble drøftet uten at det ble tatt stilling til hva vi vil satse på. 

Webmaster skriver om dette på FB og ber om tilbakemelding fra 

medlemmene. 

  Det er ønsket et jaktkurs i Vadsøområdet med instruktør sørfra. 

  Valpekurset som Annbjørg og Kine hadde forrige år er ønsket igjen. 

  Noen har ønsket seg et kurs i hverdagslydighet. 

  Handlerkurs / Utstillingskurs evt. m/ instruktør fra Kirkenes. 

Aktivitetskurs/dag/kvelder. Hvordan aktivisere hunden + evt. sosialt 

samvær om kvelden. 

Match-show – kanskje en aktuell helgeaktivitet høsten 2017.  dette vil være 

et lavterskeltilbud. 

 

Sak 25/2016 Kulturdagene 2016 

Vi søker ikke om stand på Vårbrudd dette året.  Men øvrige aktiviteter, 

trening på torget og ut og spise, går som planlagt. 

 

Sak 26/2016 Terminliste 2017 

Det er beklagelig at Norsk retrieverklubb har gitt Tromsø at arrangement 

(jakt / WT) samme helg som vi har retrieverutstilling / LP. Vi er redd dette 

betyr at vi får færre deltakere, spesielt fra vestfylket.  Man bør se på 

muligheten for å koordinere arrangement mellom Troms og Finnmark. 
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Sak 27/2016 Spam til klubbens e-postadresser 

Vi har vært plaget med spam som kommer til e-postkontoen til klubben. 

Leder tok opp problemet før sommerferien. Vi har fått tilbakemelding om at 

NKK skal begynne å jobbe med dette denne uka, uke 37.  Vi avventer og ser 

hva som skjer. 

 

Sak 18/2016 Eventuelt 

A. Konkurranselederkurs /prøvelederkurs blir arrangert i Tromsø siste 

helga i oktober.  Hvem kan reise? 

B. Webmasterkurs 17.-18.september. Signe deltar. 

C. Ny ridehall i Vadsø. Vi forhører oss om muligheten for å bruke den / 

leie den. Runa tar kontakt med Kari Anne i Nord-Varanger 

hundeklubb for evt. samordning av trening / leie. 

 

Møtet hevet 20.45 

 
 

Kine Stjern (Mob 92061145)     Runa Maria Flø 

leder        sekretær 
 

 

 

 


