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Referat, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

5-2021 19.5.2021 kl 18:00 
Klubbhuset Solum 

Lill-Ann 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

 Bjørn, Lill-Ann, Torhild, Karen, Sara, Vibecke og Eva 
Tilstede: 

 Bjørn, Lill-Ann, Torhild, Karen og Vibecke 

Meldt frafall 

 Sara, Eva 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

26/21 Godkjenning av referat forrige møte, 19-4-2021 
Referatet ligger ved.  Det er sendt ut på mail den 29-4. Ingen merknader. 
Referat er godkjent 
 

 

27/21 Referatsaker. 
Valpekurset er avsluttet.  Det var tre deltagere.  Nina vil ikke ha honnorar. 
Det var for få deltagere til å søke Studieforbundet om støtte. 
 
Blodsporkurs er avsluttet 11.mai. Det var seks deltagere, og kurset er ferdigmeldt 
til Studieforbundet. 
 
Jakttreningskurset fortsetter med trening på torsdagene.  Det har vært 2 gg, 2 og 4 
deltagere. 
 
Gåturene fortsetter.  Litt varierende deltagelse.  Noen turer har vært avlyst pga 
Corona 
 
Solum. 
Spanielklubben har hentet sin container og vi har fått på plass vår.   
Conteineren bør males.  Og det må også den siste veggen av klubbhuset.  
Aggregatet er tilkoplet. 
 
Blodsporprøver 2022. 
Sporkomiteen spør oss om hvilke blodsporprøver vi skal ha i 2022.  De har satt en 
frist til 1.juni.  Frist til NKK er 1.november. 
Vi ønsker ikke å arrangere prøver i 2022. 
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28/21 Økonomisk status pr. 1.mai 
Alt av regninger er betalt.   
Sparekonto:  100 912, Brukskonto 60 334 
 
Det kan nevnes: 
- Kurs 6 300,- 
- NKK 6 169,- (Herav 5049,- i ekstra momskomp) 
- Skien kommune 1 342,- Dette er tilbakeført renovasjon fra mars mnd. 
- OpplysningsVesenetsFond, leie av Solum 3 500,- 

 

 

29/21 Utlån av området vårt. 
Vi har fått en henvendelse fra Nina om å låne området vårt til en sommeravslutning 
for Røde Kors Besøksvenn med hund. 
De ønsker onsdag 2. juni.   
Vi låner ut området onsdag 2. juni 2021. 
 

 

30/21 Jaktprøve (Kvalifiseringsprøve) 
14. juni  Påmeldingsfrist er 6. juni.  Dommer er Solveig Markussen 
Pr. 19. mai så er det en deltager påmeldt. 
 
20. sept.  Påmeldingsfrist 13. sept.  Dommer er Solveig Markussen 
 
Prøveleder: 
Lill-Ann Berg oppnevnes som prøveleder til prøvene. 
 
NKK repr. 
Solveig Markussen oppnevnes som NKK repr. til prøvene. 
 
Fra regelverket: 
1.1.4 Ledelse av prøven  
NKKs representant er prøvens høyeste myndighet hva angår tolkning av reglene. 
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er høyeste myndighet på alle andre 
områder enn tolking av regelverket. Prøvens leder og NKKs representant / 
vararepresentant kan ikke være samme person. NKKs representant skal være 
tilstede alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver. NKKs representants 
myndighet og plikter fremkommer av egen instruks. Eventuelle problemer eller 
tvilsspørsmål behandles og avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres under. 
Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse 
dette nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive 
skjønn og arbeid kan de imidlertid ikke influere. 
 

 

31/21 Rallylydighetsstevne  22.august 2021  Frist 1.8.2021  Pris 300,- 
Forespørsel om dømming sendt den 9.5. til Kim Nordbotten, og til Christine Dalsrud 
den 18.mai. 
Bjørn kontakter Nina ang. hjelp, og Aud ang rosetter. 
 

 

32/21 Utstilling 17. okt-2021  Eidangerhallen. 
Dommere er Frank Bjerklund og Stig Kjellevold 
Ringsekr. er Ragnar Granly og Unni Kongelf 
Her trenger vi skrivere og annet ringpersonell. 
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33/21 Temakvelder 
Det har kommet ønske om å innføre temakvelder i klubben.   
Eva har tidligere tilbud seg å holde dette for oss. 
 
”Om det er ønskelig at eg skal bidra med noko så kan eg gjerne ha ein aktivitetsdag 
eller to (søndag?) der folk før prøve litt søksøvelser, klikkertrening, triksetrening 
eller ha temadager ang innkallingstrening, gå fint i band osv.” 
Kombineres med sommeravslutning. 
 

 

34/21 NKK-Telemark/Vestfold 
trenger hjelp til å avvikle NKK utstilling i Sandefjord den 4. – 6. juni 2021. 
Vi takker nei til å hjelpe til. 
 

 

35/21 Sommeravslutning, off. åpning av Bua 
Når Bua ble bygget, så fikk vi etter søknad kr. 100 000 av Sparebankstiftelsen I 
Grenland.  Vi har lovet de å få til en åpning, hvor bl.a. de får et bilde til bruk på sine 
hjemmesider. 
Hva kunne dette kombineres med?? 
Tirsdag 15. juni.  Dette passer også for Eva. 
- Smeller – Torhild 
- Jakt – Lill-Ann 
- Blodspor – Bjørn 
- Agility – Vibecke 
- Passeringstrening ++ – Eva. 
- Grilling, Alle tar med hva de ønsker å grille.  Vi holder grillen varm 
- Bytte av hundeutstyr. 
- Familie arrangement, ta med resten av slekta. 
 

 

36/21 Dugnad 
Tirsdag 1. juni.  Fra kl 17:00 
- Male conteiner 
- Male Bua 
- Sjekke rep. Gjerde 
Kjøpes inn: 
- Stolper/terrassebord 
++++ 
 

 

 Eventuelt 
Neste styremøte avtales senere. 
 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  
Torunn Larsen, Tlf. 92 86 91 17,  torula2@online.no  og 
lillannberg2@gmail.com  for hjemmesiden. 

Referent 
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