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Referat fra styremøte 26. januar 2014 
 
Tilstede: Vera Verlo, Marianne Furuseth, Bente Svenningsen, Ingun Solberg, Allan 
Tingstveit, Ellisiv Hovig (ref.). Meldt forfall: Hilde-Gunn Østmo. 
 

Sak 1/15  Godkjenning av referat fra 21/11-14 
Referatet godkjent. Legges ut på hjemmesiden.  
 

 Har ikke fått tilbakemelding fra Allan på om vi kan låne strøm på Travbanen. 

 Bente jobber med inventarlisten. Skal være klar til årsmøtet.   

 Det satses fortsatt på å få arrangert sporkurs og gjennomføre den ordinære 
sporprøven.  

 
Sak 2/15  Jaktkonferansen  
Vera refererte fra jaktkonferansen. Gjennomgang av regler for Working Test og tips 
til arrangementet. Blir lagt ut på hjemmesida til hovedklubben etter hvert. Samarbeid 
med Jeger og Fisk byr på muligheter. NJFF har opprettet et senter på Flå (ved 
Bjørneparken), der det kjøres kurs. Fine områder til A-prøver, kurs og 
mesterskapshelg. Har store områder til disposisjon.  

 
Sak 3/15  Andecup 
Prøver ny variant av lokal cup.  
Tre klasser – 5 ganger, 4 av 5 teller.  Andunge, And og Gås.  
Kombinasjon av lydighet/jaktlydighet og noe apportering.  Vera jobber videre med 
opplegget.  
 
Tirsdager. Første gang 17. februar, 24/2, 3/3, 10/3, 24/3. Skarnesområdet. Kl. 1800.  
 
 

Sak 4/15  Treningshelg på Svullrya,Finnskogen 8-10 mai 
Lydighet eller rallylydighet og jakt. Nybegynner /videregående.  Høre med Berit og 
Frode, eventuelt andre. Jaktkomiteen jobber videre med dette.  Ellisiv legger ut på 
terminlista på hjemmesida.  

 
Sak 5/15  Andre aktiviteter/kurs 
Andecup 
Valpekurs – Plakater der hvor folk lufter hundene sine i god tid før kursene, gjerne så 
fort som mulig. Allan lager plakater.   
Hverdagslydighetskurs 
Rallylydighet/lydighet  – 14. februar, Tjernsli, 12 - 15 
Fortsettelse på jaktrekrutteringskurset 
Miljøtrening – som i høst. 
Sommerfest? 
Utstilling 
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Bevegelig jaktprøve 
Beveglig sporprøve 
Ordinær sporprøve 
Ordinær jaktprøve 
MH-test – vanskelig å få tak i dommere. Vi spør interessert dommer fra Arvika. 
Trenger en til. MH-gruppa jobber videre.  
Ingun innkaller MH-gruppa til møte. 
Familiehundens dag, Allan innkaller komiteen til møte.  

 
Sak 6/15 Eventuelt 
Infoskriv om aktiviteter til medlemmene med terminliste bør sendes.  
 

Oppfølgingssaker: 
 
Sak 33/14 Kontaktmøtet  
Skifte fra gruppe til side på Facebook – ansvar Ellisiv. Oppretter side, beholder 
gruppa ett år, men skriver og fester innlegg øverst om at gruppa ikke lenger er aktiv 
og lenke til sida.  
 

Sak 34/14 Årsmøtet 
MH-komiteen holder en seanse – fortelle litt om MH-testing, erfaring fra i fjor osv.  

Saker til årsmøte:  
I henhold til lovene i NRK. I tillegg: Må stå hvem (rolle) som har signaturrett i styret 
 

Sak 35/Budsjett 2015 
Budsjett 2015 gjennomgått. 
 

Neste styremøte 23. februar kl 1800 
 

 

Ellisiv Hovig 

referent 

 
 
 

 

 

 

 


