
 
 

1 
 

 

Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

6-2021 10.august 2021 kl 18:00 
Klubbhuset Solum 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Meldt frafall 
Torhild, Sara 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

37/21 Godkjenning av referat forrige møte, 19-5-2021 
Det er sendt ut på mail 20. mai. Ingen merknader. 
Referat er godkjent. 
 

 

38/21 Referatsaker. 
Conteiner er på plass.  Start/stopp skjer nå fra Bua.   
Bua er ferdig malt med to strøk. 
 
Kvalifiseringsprøva er unnagjort med 2 deltagere.   
Ny prøve 20. sept.  (Så langt en deltager påmeldt.) 
 
Nytt regelverk for Rallylydighet er sendt ut til høring til klubbene. 
 

 

39/21 Rallylydighetsstevne 22. august. 
Dommer:  Christine Røkaas fra Steinsholt skal dømme for oss.   
 
Deltagere:  5 stk kl. 1, 10 stk. Kl. 2, 5 stk klasse 3 og 8 stk Elite.  Totalt 28 stk. 
 
Frivillige/hjelpere:  Lill-Ann, Vibecke, Eva, Aud (delvis), (Karen), Nina, Bjørn, 
Ragnhild, (Stine) 
Vi trenger:   
2 skrivere 
2 tidtakere 
1 prøveleder 
3 hjelpere  
Rosesetter/premier: 
Rosetter er det i Bua.  Vi bruker de vi har.  Røde, blå og gule, til 1., 2. og 3. premie. 
 
Utstyr: 
Vi har det vi trenger, muligens at noe må justeres.  Nina og Bjørn sjekker opp dette. 

 



 
 

2 
 

 
Covid-19 
Situasjonen er bedre å enn i fjor.  Vi reg deltagere/hjelpere ved inngang.  Fast 
oppmøtetid + ½ time.  Ingen kiosksalg. 
 
Banen 
Det må avholdes en liten dugnad på banen før stevne.  Grasstuster må fjernes i et 
område på 20 x 25 meter. 
Dugnad på banen avholdes etter nærmere avtale på fb.   
 
Utstyr: 
Vi har det vi trenger.  Muligens at vi må kutte den ene tunnelen, for å få den 
kortere. 
 
Vi avtaler dugnad på området senere. 
 

40/21 Kurs / treninger i høst: 
Valpekurs: 
Oppstart 24. august. 
 
Jakttreningskurs: 
Lill-Ann vurderer et nytt kurs i høst. 
 
Smellerkurs:  
Torhild og Vibeke kommer til å avholde et smellerkurs i høst. 
 
Blodsporkurs: 
Oppstart 30. august 
 
Gåturer, Vi starter opp asap.  Sara sjekker opp kveldsansvarlige. 
 
 

 

41/21 Eventuelt: 
Vi tok opp tema med at det er flere brukere av vårt område enn kun medlemmer.  
Det foregår også uoffisielle organiserte aktiviteter på område i større eller mindre 
målestokk.  Hva vi skal gjøre med dette taes opp på et senere styremøte. 
 
Neste styremøte: 
Avtales senere på FB, gruppechat. 
 

 

 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. 
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