
Telefonstyremøte 31.8.2015 kl. 2000 
Til stede: Rita, Nina, Morten, Astrid, Patricia, Nils Gunnar og Vigdis 
  
Saksliste: 
Sak 1/2015 Konstituering 
  
Vedtak:   
Styret fortsetter med samme funksjoner som tidligere 
Nils Gunnar er 1.vara 
Astrid er 2.vara 
  
Sak 2/2015 Neste års arrangementer  
Vi har søkt om lp og ag/ag hopp i Lakselv samme helg som Porsanger hundeklubb (28. og 29. mai) 
Vi har foreløpig søkt om WT søndag 12. juni, Rita foreslår at vi også søker om WT lørdag 11. juni (Lakselv) 
Vi har søkt om dobbel jaktprøve i Lakselv 27. og 28. august 
  
Vedtak:   
Vi søker om dobbel WT 11. og 12.juni med dommer Erling Skotner enten WT eller til jaktprøven. Annen aktuell dommer er Torunn Sørby. Dommer Ole J. 
Andersen kan også være aktuell på WT. 
  
Sak 3/2015 Innsendt sak fra Patricia – Open show/uoffisiell WT: 
Open Show/Uoffisiell WT oppsummering og evt. dato/dommer for neste år?  
Ønsker vi at arrangementet skal være offisielt i fremtiden? 
Arrangementet var vellykket. 
  
Vedtak:   
Vi førsøker å arrangere dette hvert annet år som et rekrutteringstiltak. Neste Open Show og uoffisiell WT blir i 2017. 
  
Sak 4/2015 Øvrige avholdte arrangementer/kurs i 2015 
  
- Kurs Working test Alta 8.-10. mai 
- Dobbelstevne lp og ag/ag hopp i Lakselv 31. mai, sammen med Porsanger HK 
- Rekrutteringshelg i Alta 6.-7. juni med utstillingstrening fredag, Open show lørdag formiddag,  
  WT – trening lørdag ettermiddag og uoffisiell WT søndag - veileder og dommer var Berit Lund 
- Kurs Working test for viderekomne i Lakselv 26.-27. juni, instruktør Øyvind Veel  
- Offisiell Working test i Lakselv 28. juni 
- Helgetrening jakt i Lakselv 24.-26. juli med prøve-prøve lørdag  
- Dobbel jaktprøve i Lakselv 22.-23. august 
- Valpekurs igangsatt i Lakselv 
- Valpekurs planlegges i Hammerfest 
Rita orienterte også om hvordan arrangementene har gått økonomisk.  Hun skal ta opp med hovedklubben våre høye utgifter for deltakelse på 
jaktkonferansen og kontaktmøtet. 
Vedtak:   
Saken tatt til orientering. 
  
  
  
  
Sak 5/2015 Høring nye regler lydighet 
Høringsutkastet ble grundig diskutert 
  
Vedtak:   
Styret diskuterte seg gjennom de nye reglene og Rita sender inn våre kommentarer 
  
  
Sak 6/2015 Våre erfaringer med offisiell WT og regelverket som gjelder 
Rita synes det er en del prinsipper for bedømming som blir for "firkantet".  
Styret ble orientert om en del som skjedde på Workingtesten og de som var med diskuterte dette. Deltakerne synes to av punktene som gir null på en post 
er for strenge i BK, det gjelder: "Sende hund på nytt" (to forsøk) og "Forsøk på knalling" (Om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den hensikt å 
apportere og dermed krever førers inngripen for å stoppes.)  
  
Vedtak:   
Styret tar saken til orientering og Rita sender inn våre er våre erfaringer fra Workingtesten. 
  
Sak 7/2015 Innendørs treningssamling i BUL hallen, Alta, 3. og 4. oktober 
Er det aktuelt for oss å arrangere en innendørs treningssamling i BUL hallen, Alta, 3. og 4. oktober? 
Vi har mulighet for å leie hallen for kr. 4000,-. 
Både vanlig lydighet og rally-lydighet er aktuelt. Vasking av hallen må avklares. 
Vedtak:   
Styret er positiv til å avholde treningssamling første helga i oktober. 
Sak 8/2015 Honorar Instruktører 
Årsmøtet hadde som sak at instruktørene skal honoreres pr. kurs.  
Vedtak: 
Våre instruktører får fra og med 2015 kr. 1000,- i honorar pr. kurs. 
Sak 9/2015 Samarbeid med Hammerfest og Omegn Hundeklubb 
Samarbeid med Hammerfest og Omegn Hundeklubb. Leie av området og brakke i forbindelse med kurs og treninger. 
Vedtak:   
Styret vedtar å leie området i forbindelse med kurs en tid framover og vurderer å leie videre til egne lydighetstreninger etterpå. 
  
  
Møtet hevet kl. 2115 
Nina Moen Olsen 
sekretær 

 


