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Referat fra styremøte nr. 6 / 2015 

 

Dato:  21.10.2015 

Tid:   20.00 

Sted:  hos Gunn Pleym, Vadsø 

Til stede:  Annbjørg Ballo, Kine Stjern, Signe Pedersen, Runa Maria Flø, Gunn Therese  

       Olafsen (via telefon).  

Meldt forfall:  Tove Andersen 

 

Sak 27/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 

Sak 28/2015  Godkjenning av referat fra sist styremøte. Godkjent.  

Sak 29/2015 Søknad om jakt og sporprøve 2016 

  Vi søker om prøve slik:  

Jaktprøve 13. - 14. august. Sted: Sør-Varanger 

Blodsporprøve 6. august. Sted: Polmak / Tana. Prøven arrangeres i samarbeid 

med Finnmark elghundklubb som har 7. august som sin prøvedag på samme 

sted. 

Sak 30 / 2015  Evaluering av jaktprøvene 

Arrangementet gikk fint. Det var første gang vi arrangerte Workingtest.  Til 

tross for dårlig vær, var arrangementet vellykket.  

Det var få medhjelpere fra egen klubb. Neste år vil vi prøve å få tak i 

medhjelpere via hjemmesida og Facebok.  

Jaktkomiteen skriver egen årsmelding og vurdering av arrangementene. 

   

Sak 31/2015 Evaluering av sporprøven 

Det var 26 påmeldte hunder. 22 deltok på prøven. Det er greit å arrangere 

prøven over to dager sammen med Finnmark elghundklubb. Dette året var vi i 
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Karasjok. Det var lettere å få sporleggere denne gangen ved at de som melder 

seg som sporlegger, får 200 kroner refundert fra prøvebeløpet på 500 kroner. 

Vi hadde kafédrift begge dager med selvbetjening. Vi fikk inn ca 2000 kroner 

på kafeen. Neste år må det avklares tidligere hvem som har ansvaret for å 

ordne  / skaffe det som trengs til kafeen. 

 Sporkomiteen leverer egen årsmelding og vurdering av arrangementet. 

Sak 32/2015 Evaluering av Retrieverdagen 

Vellykket arrangement med et fantastisk høstvær. Vi hadde spor – og 

jaktaktiviteter. Fru Jakola sto for serveringen. 

   

Sak 33/2015 Kulturdagene 2015 

I fjor hadde vi litt problemer med at søknaden vår om stand forsvant. Derfor 

leverer vi denne gangen søknaden nærmere fristen som er 1.11.2015. 

Loddsalget er i gang og det trengs gevinster til lotteriet. 

 Tradisjonen tro flytter vi treningen til torget (25.11.) Vi inviterer Nord-

Varanger hundeklubb til å bli med på treningen. 

Fredag 27.11 går vi ut og spiser på Indigo. 

 

Sak 34/2015 Eventuelt 

  Utstilling og lydighetsprøve 2017: Det er søkt om utstilling. 

  LP – vi må selv legge dette inn. 

   

  Evaluering av utstilling og lydighetsprøven 2015 

Området ved Vadsøhallen fungerer bra, men det bør rakes og evt kostes i 

selve utstillingsringen. 

Alt av utstyr fungerte. Det var god plass til biler og lufting av hund. 

Det var første gang på flere år at vi arrangerte lydighetsprøve. Premielistene 

til LP må gjøres på enn annen måte neste gang. Vi sitter igjen med mange 

premier. Lista trenger ikke stå i katalogen, bare sponsorene. 

Det var stort sett vellykkede arrangement. 
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Innendørs trening 

Sildoljefabrikken som vi brukte i vinter er dårlig egnet. Dårlig belysning og mye 

skitt og det at bygningen kanskje kan være helseskadelig gjør at mange ikke 

ville trene der på slutten av sesongen.  

Vi har lånt nøkkel som må leveres tilbake. Vi informerer Varanger hundeklubb 

om dette. De som evt. har private ting stående der, må fjerne dette.  

 

 

Jaktkurs våren 2016 

Det blir jaktkurs i Kirkenesområdet i helga Kristi himmelfartsdag.  

5.-6. mai for BK og 7.-8. mai for AK og EK. 

Instruktør blir Arnulf Hustad. 

 

Lydighetskurs våren 2016 

Det er ønskelig med lydighetskurs i Vadsø i løpet av våren.  

 

Årsmøte 2016 

Dato for årsmøtet blir 27. februar 2016 kl. 16.00 på Frivilligsentralen. 

 

 

 

Møtet hevet klokka 21.20. 

 

Neste styremøte er satt til 02.12.2015. 

 

 

 

 

Runa Maria Flø 
sekretær 
 

 

 

 


