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TID: 18:30 

STED: Stikkaåsen 

 

SAKSLISTE  

1. Intro fra styret 
- Ang. Covid-19: hold avstand, antibac skal stå fremme ved kurs og treninger, man 

trenger ikke føre lister lenger 
- Miljøtreninger: revurdere avlysning ut året 

• Det er et generelt ønske fra flere at miljøtreningene skal videreføres.  

• Forslag om å gjennomføre treninger annenhver onsdag i sammenheng med 
jaktlydighet. 

• Reidun tar ansvar for å sette opp lister. 
 

- Alle innkjøp fra utlandet; skal godkjennes av styret.  

 

2. Blodsporkomiteen 
- Gjennomfører bevegelig prøve til og med 31/10. Påmeldingsavgift er 400kr for AK 

og 500kr for EK. 
- Arrangementer går i pluss.  
- Vurderer kurs i høst. Virker som det er stor interesse for kurs. 
- Vurderer viderekommende kurs med ekstern instruktør. 
- Treningshelger høsten vil bli satt opp.  

 

 

3. Utstillingskomiteen 
Ikke møtt. 

- Det er søkt om utstilling 25. juni 2022. 
- Det planlegges ingenting per nå med tanke på kurs eller ringtreninger 
- Utstillingen gikk bra. 
- Innkjøp av rosetter; utstillingskomiteen ønsker å kjøpe av egen aktør.  

Styret anbefaler å støtte lokale aktører og pris skal tas hensyn til, men komiteene kan 
avgjøre.  
 
 

 

4. Rallykomiteen 
- Mandagstreningene er i gang igjen med bedre oppmøte og nye ansikter. 
- Første Rally-cup 13/9. 
- Klubbmesterskap gjennomføres 16/10. 
- Per dags dato 61 påmeldte til stevnet 26/9. 
- 2 nye sponsorer til både stevne og klubbmesterskap. 
- Det er kjøpt inn stopler og gjerde til rallyring. 
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5. Lydighetskomiteen 
- Cup 2021: 30 påmeldte, 4 cupkvelder. 
- Det er lite rekruttering i kl 1, men mange i klasse 2, 3, FCI3. Dette er et resultat av 

corona med avlyste kurs/treninger og liknende. 
- Det er kommet en del nye medlemmer  
- Klubbmesterskap 2021 gjennomføres 30/10 
- Har hatt 2 LP-camper i sommer. Mange deltagere og god gjennomføring.  
- Det blir nytt LP-reglement fra 2022. Blir satt opp et medlemsmøte med 

gjennomgang av det nye reglementet når alt er klart.  
 

 

6. Jaktkomiteen 
- Mesterskapshelgen 3.-4.9.2022. 

• Jaktkomiteen ønsker at styret kommer med en forespørsel om 
arrangementskomité. 

• Purre opp kontrakt fra sentralt 

• Kontakte tidligere arrangementskomite for budsjett og liknende. 

• Sjekke opp retningslinjer for å få en bedre oversikt over hva som må gjøres.  

• Unghund og EK 

• Arrangementskomite må på plass så fort som mulig. 
 

- Gjennomført/gjennomføres 3 BK, 2 AK, 2 EK i 2021 
- Flere prøver gjennomført i 2021 
- Flere temakurs er gjennomført og planlegges gjennomført. 

 
 

 

7. Kurskomiteen 
- Temakurs: styret ønsker at det skal ligge på lik pris for ca antall likt timer. 

• Jaktkurs varer ca. 2 timer, LP-kurs varer ca. 4 timer. Det vil si at timeprisen er ca. lik 
for temakurs slik det er nå.  

 
- Det har vært satt opp 34 kurs i år, der 2 måtte avlyses på grunn av corona. Det har 

til nå vært ca. 180 deltagere, og det er stor pågang. Tilbakemeldinger viser fornøyde 
deltagere. 

- Det understrekes at det er mye jobb knyttet til oppsett av kurs, gjennomføring og 
kontakt med kursdeltagere.  

- Det blir sendt ut en mail til komiteene før jul angående ønsker om gjennomføring av 
kurs våren 2022. Det er viktig at komiteene kommer med tilbakemeldinger så 
kurskomiteen vet hva slags kurs som bør settes opp. 

- Ved spesialkurs forsøker man å legge pris så man går i null. Prisen på disse kursene 
blir da avhengig av hva instruktørene tar betalt.  
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8. Hytte- og plasskomiteen 
Ikke møtt. 

- Ingen innspill 
 

 

9. Familie- og rekrutteringskomiteen 
- Har et mål om å få gjennomføre en samling høsten 2021 
- Kommer til å bruke hjemmesiden og Facebook som rekrutteringsverktøy. 
- Komiteen består per nå av 2 medlemmer. Man ønsker flere medlemmer på sikt. 

 
 

 

10. Valgkomiteen 
- Ønsker innspill til kandidater. 

 
 

11. Eventuelt 
- Det bør sees på om man skal spare til noe spesifikt, eksempelvis kjøpe egen plass.  
- Det må sees på vedlikehold av hytta, inne spesielt. Det er god økonomi og man bør 

vurdere om det kan for eksempel leies inn et rengjøringsfirma for innvendig 
vask/vedlikehold. 

- Royal Canin har blitt kontaktet av Rallykomiteen for sponsing ved flere anledninger 
og de avslår sponsing. De er hovedsponsor og det bør komme en tilbakemelding til 
NRK om dette. 

- Det ble tatt opp at man bør gjøre seg noen tanker rundt generell bruk av vilt på 
jaktprøver. 
 

 

  

 

Kalnes, 11.10.2021  

 

Tine Thorgersen 

 


