
Avdeling Vadsø og omegn 

 

 

   Referat fra styremøte nr. 4/ 2018 

 

 

Dato:   03.10.2018 

Tid:  20.00 

Sted:   Rypeveien 1 (hos Signe) 

Til stede: Kine Stjern, Signe Pedersen, Annbjørg -Ballo, 

Øyvår Nordstrand (telefon) Gunn Therese (telefon) 

 

Sak 18/18 Godkjenning av innkalling og referat: Godkjent  

Sak 19/18 Evaluering av utstilling og lydighetsprøve: Det var godt med påmeldte på 

utstillinga, ikke så mange på lydighet. Trivelig dommer i både utstillinga og lydigheten. Rc 

litt kjip for oss som bord i nord. N.B! Nytt telt må kjøpes. 

Sak 20/18 Evaluering av jaktprøve: Alle gjorde en kjempe jobb som deltok frivillig. Prøven 

blei godkjent. Veldig mange påmeldte i år. Lite pause på dommeren. Så kanskje en dommer 

til eller en prøveleder når det er så mange. (Vi blir litt før urutinert med bare en prøve i året.) 

Trenger vilt til neste år. Ender og kaniner trenger vi. Prøve å få folk til å hjelpe til med prøven 

som ikke deltar selv med hund.  

Sak 21/18 Evaluering av sporprøve: Det er vanskelig å få sporleggere til prøven, blir mye 

jobb på dommeren og mye arbeid på enkelt personer. Særlig når det er prøve på lørdag. 

Vanskelig å få hjelp til å legge spor når dem som er ferdig drar. Skal være evaluering med 

elghund klubben. Spørsmålet er om vi skal ha det i 2020? Hvis dette er et arrangement vi skal 

ha så må folk hjelpe til med å legge spor til prøven for å kunne gå prøven. 

Sak 22/ 18 Forespørsel fra sentral sporkomite om arrangere NM blodspor 2019: Vi har 

ikke mulighet til å hjelpe til, når vi sliter med å gjennomføre vår egen prøve. Vi har ikke 

kapasitet til å delta. 

Sak 23/18 Levajok treff 2019: En meningsmåling på fb av hva medlemmene ønsker ut av 

Levajok treffet. Når tid og hva vi skal gjøre der.  

Sak 24/18 Kulturdagene 2018 / Medlemmene går ut å spiser: Anne-Gerd bestiller bord til 

vi skal ut å spise. 

Sak 25/18 Eventuelt: Ingen ting. 

Møtet hevet kl. 21.15 

 

Øyvår Nordstrand 

Referent og sekretær 



   

 


