
   

REFERAT  STYREMØTE NCK 

Søndag  09.10.2016 

Kl. 12.00 

Sted: Hos Catharina Engebretsen, Lunner 

Tilstede: Catharina Engebretsen, Lise-Lotte Wullf Hoffmoen, Heidi Line Olsen, Birgit Brattlistuen og 
Hilde Jensen.  

Med på tlf på deler av møtet Margunn Horstad  og Hilde Mathisen 

1. Drammen nov.2016 

Eksteriør:   Dommer, fly og overnatting til denne er ok. Premier er bestilt. Leder og sekretær 
sjekker hva vi trenger av rosetter etc. Alle hjelper til med å rigge ring på morgenen. Sekretær 
tar bilder, samt styremedlem hjelper til med dette. Vi jobber videre med å få på plass 
ringsekretær.  Ellers er det meste på plass    

      

Rally-LP:  Dommer er ok. Vi mangler ringpersonell, dette jobbes det med. Premier/ 
rosetter/merker  sjekkes og bestilles.  Styremedlem sørger for bildedekning i ringen og 
stemningsbilder for øvrig. 

Nestleder kjører PM og katalog for både eksteriør og Rally, oversender til leder. 

Vaksinasjon sjekkes ved inngang, merkes godt i PM at det må fremvises!! 

2. Evaluering Exporama 

Tilbakemeldinger: Masse skryt for ett vel gjennom ført show, og kjempefine premier og 
rosetter. Snitter etc i kiosk var noe rimelig, det samme var katalog.  

Det kom også noen reaksjoner via Facebook om sen start.  Utstillingen startet klokken 12.00 
og var ferdig ca 17.00.  

Plassen var ikke helt optimal på grunn av ulendt terreng, samt noe skrånende.  

Værgudene var på vår side denne dagen  

3. CB (evaluering av bladet) 

Litt kjølige farger som ble benyttet. Det jobbes videre med å finne en farge som kan være 
gjennomgangsfargen vår. Øvrig tekst beholdes i sort.  

Redaktør tar kontakt med ett medlem og forspør vedkommende om en artikkel om 
redningshund. 

Avdelingene begrenses til 3 sider pr.avdeling pr.blad.  

HD resultater lages som en statistikk i stedet for resultater fra Dog-web.  

 

4. Innmelding av nye valpekjøpere 

Her utarbeides det ett skjema som legges på hjemmeside, dette må brukes når nye 
medlemmer skal meldes inn. Dette for at de skal få gratis medlemsskap første året, 
grunnkontigenten betales til NKK via giro etter innmelding via hjemmeside. 

 



   

 

 

Sekretær tar kontakt med sittende kontaktpersoner  og hører om disse fortsatt er aktuelle til 
å være klubbkontakter, og hva de kan tilby medlemmer i sine distrikter. 

Sekretær sender også en henvendelse til 2 –to – personer  for å høre om de kunne påta seg 
rollen som klubbkontakter  i Nord.    

5. Hengeren 

Den hengeren som vi nå har trenger en  stor påkostning for å komme i brukbar stand.  Det er 
innhentet tilbud på ny henger. Dette er da en henger alle kan dra uten utvidet førerkort.   
Leder jobber videre med denne saken.  

6. Brukskomiteen 

Det jobbes fortsatt med å finne leder til denne komitèen.   

7. 2017 
- Dommere:  3 aktuelle dommere er på plass, disse vil bli forespurt fortløpende.  Så fort 

disse er på plass vil det bli lagt ut på hjemmesiden, samt opprettet arangementer på 
Facebokk 

- Hovedutstillingen:  Denne jobbes det med. Styret ønsker å arrangere en hovedutstilling 
med fokus på våre raser, og for våre medlemmer. 

Juleutstillingen 2017: Vi er i løpende dialog med Norsk Shetland Sheepdog Klubb  om 
mulig å leie Flatebyhallen sammen med de. Sekretær følger opp dette. Nestleder sender 
forespørsel til dommer, vi avventer svar.  

8. 2018 
- Datoer:  12-13/5 og 1/9 
- Hovedutstillingen. Avdeling Trøndelag har søkt om å få avholde hovedutstillingen dette 

året. De fyller 30 år. Avdeling Vestlandet har søkt om å få avholde hovedutstillingen. De 
fyller 50 år. Vi debaterte litt rundt disse søknadene. 1 styremedlem ble kjent inhabil pga 
tilknytning til den ene avdelingen.  Avdeling Trøndelag har aldri avholdt hovedutstilling, 
avdeling Vestlandet avholdt hovedutstillingen i 2013 da de fyllte 45 år. Enstemmig 
vedtatt. Hovedutstillingen 2018 tilfaller avdeling Trøndelag. Styret ønsker de lykke til 
med arrangementet.  

 

- Dommere. Vi avholder da kun 2 utstillinger dette året, og en dommer foreslått, det 
jobbes med den siste kandidaten. 

 
-  12-13/5 Lillehammerdistriktet.   Her prøver vi å få til ett samarbeide med avdeling 

Hedmark med en dobbelutstilling.  

 

- 1/9 Drammensområdet. Dommer vil bli forespurt.    

Leder  tar kontakt med aktuelle  plasser og booker de. 

 

      



   

                                                                                                              

9. Valpeguiden 

Nestleder forsetter jobben med oppdatering av denne. Leder oversender bilder og tekst. 

 

10. Oppdatering RAS 

Ingen oppdatering i 2015. 

11. Konferanser 

Vi jobber videre med både oppdretterkonferanse og dommerkonferanse.  
Dommerkonferanse planlegges avholdt medio 2018, Gardermoen-distriktet. 

Oppdretterkonferanse planlegges avholdt oktober 2017, Dal/Gardermoen  

12. Styremøter fremover 

Neste fysiske møtet blir 28 januar 2017. Nebbenes Kro/ Gardermoen 

13. Innkommen post 

Ingen innkommen post. 

14. Eventuelt 
1. GF avholdes 6 mai 2017 Nebbenes Kro 
2. Vi ønsker å gjennoppta ett år med høydemåling. Nestleder forhører seg med NKK. 
3. Hovedstyret ønsker å gi Vandrepremier til hver avdeling, en til BIR korthår og BIR 

langhår. 

        Avdelingene oppfordres til å ta kontakt med avdeling Hedmark for råd og tips til    
statutter og hvordan de på best mulig måte oppnå at vinner besørger gravering/levering 
tilbake etc. 

                 

4. Hovedstyret ønsker å hedre vinnere med flere klasser og bedre premieringer. 

4a.  Rosetter til 1-2-og 3, samt en plakett o.l til vinneren.  

4b. Nytt fra 2016 vil det bli kåret mestvinnende hannhund og mestvinnende tispe, i tillegg til    
klubbvinner hannhund og tispe.            

4c. Nytt fra 2016 blir det også kåret Klubbvinner valp, Klubbvinner junior  

4d.  Nytt fra 2017 blir det også kåret Klubbvinner Avlshannhund, Klubbvinner Avlstispe 

4e.  Nytt fra 2017 blir det også kåret Klubbvinner oppdretter.    

       Regler etc blir lagt ut på hjemmesiden og linket mot FB når de er ferdig utredet. 

5. Evaluering Harstad: Dette tar vi på telefonmøte mandag kveld 10/10.   

  

Sekretær Hilde Jensen 

 

 



   

 

 

Telefonmøte 10. oktober klokken 20.00 Tilstede Lise Lotte Wulff Hoffmoen, Margunn Horstad, 
Heidi Line Olsen,  Birgit Bratlistuen, Hilde Mathisen og Hilde Jensen, meldt forfall med gyldig 
grunn Catharina Engebretsen. 

 

Utstilling 2017: 

            Drammen: NKK godtok ønsket vårt om flytting av storcert, så da arrangerer vi kun  

            vanlig rasespesial i Drammen 2017. Nestleder meddeler dette til hovedansvarlig,   

            samt ytrer ønske om en spesifikk dommer. 

 

 Harstad 2016: 

            Styret ble gjort oppmerksom på via facebook at det ble fremvist en hund som det ikke var 

            Mottatt noen påmeldinger på pr. 2 oktober innen våre systemer. Saken er tatt videre  

            Med involverte parter og NKK.  

             

             

 

Ingeberg 11. oktober 

Sekretær Hilde Jensen  

      


