
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 26.04.2009 Styremøte nr: 05 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen,  Roy Eftedal  Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken, Mette 

Madsen Falck, Tore Bergersen 
Forfall: Kristoffer Modell 
Referent:  

Elisabeth Østbakken 
Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
05.09.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 4.09 og utdrag protokoll nr. 4.09 ble godkjent. 
 
 

05.09.02 Post inn: 
• Søknad om medlemskap fra Norsk Dogo Canario klubb. Søknaden ble 

godkjent.  
• Søknad om medlemskap fra Voss hundeklubb, Søknaden ble godkjent.  
• Bekreftelse på standplass fra Dogs4All, Lillestrøm i november 2009.  

 

05.09.03 Post Ut 
• Purring til NKK vedr møte med LP, Agility, NBF og NKK 

 

05.09.04 NM 
• Det var møte den 14. April på Voss. Styret har ikke fått kopi på 

møterapporten, det blir etterlyst. 
• Dommere sjekkes det ser ut som om det blir dobbelbokning vedr. NOM. Det 

blir sendt mail til Voss HK. 

 

05.09.05 NOM     
• Det er ikke kommet noe mer info fra Finland. 
• Det er 2 dommere som ser ut til å være dobbeltbokede til NM og NOM. 

Dette blir avklart med Voss HK 

 

05.09.06 Kursene Sølen og Evje. 
• Det er 23 stk. som har betalt depositum av tot 26 plasser på Evjekurset 
• Det er 29 stk. som har betalt depositum av tot 44 påmeldte til Sølenkurset 
•  Statusoversikt for begge kursene blir sjekket. 
• Annonsen i Norske Redningshunder kostet kr. 6.306,50,-. Stor forskjell fra 

kostnaden på annonsen i Hundesport som kostet kr 17.531,-.  
• Det settes ut på nettet at det er 3 ledige plasser på Evjekurset for å få fylle 

opp kurset 

 

05.09.07 Rekruttlaget 
• Denne posten går ut fra agendaen da Kristoffer som er ansvarlig ikke er til 

stede på dette møtet. Det blir sendt mail og ber om oppdatering 

 

05.09.08 Webbmaster 
• Det er bekreftet at Trine Holm tar over jobben som webmaster.  
 

 

 
05.09.09 

Butikken 
• Det er ikke avklart endelig møtetidspunkt  vedr. gjennomgang av lager. 
• Det er kommet forslag på å markedsføre NBF via kursene med evnt. gensere 

med trykk på til deltakerne samt å kjøpe inn krus som kan loddes ut på 
kurset. Styret ble enige i å vurdere dette til neste år da dette er en stor kostnad 
som burde bakes inn i kursavgiften. 

• Det blir sjekket om det finnes ting i butikken som kan legges ut til salg evnt. 
loddes ut i forbindelse med kursene. 

 

05.09.10 Infofolderen 
• Er klar til korrektur neste uke (19) Styret leser korrektur. 
• Annonsører og fakturaer kontrollert og sendt ut. 

 

05.09.11 Sammarbeidspartner 
• Det ble rapportert at vi har vært i kontakt med PRO PLAN og Bente 

Bergersen, men har ikke fått noen endelig avgjørelse. Det ser ut til å være 
vanskelige tider nå. 

 

05.09.12 Møte med NKK 
• Det er sendt forespørsel til NKK vedr. møtetidspunkt. Vi har ikke fått svar 

ennå. Følges opp og purres. 

 



UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

05.09.13 Dommerstatus 
• NBF dommere er ikke med i dommer kollegiet i NKK. Styret sender 

forespørsel til NKK om det er mulig å oppgradere dommerstatusen på NBF 
dommere. 

• Vi bør oppdatere dommerlisten, sjekke om det er noen som ikke skal stå der. 
Det forekommer at noen gir beskjed på at de ikke dømmer lengre, men 
fortsatt står på dommerlisten.  

 

 

05.09.14 Økonomi 
• Status på bankkonti ble oppgitt.  
• Det ble informert om at innkjøp av PC utstyr til sekretær er gjort 

 

 

05.09.15 Annet 
• Det ble fremsatt forslag om at NBF skulle arrangere stevnelederkurs i egen 

regi og bruke reisefordelings prinsippet til deltakeren på kurset dvs. alle 
deltakerne deler likt på reisekostnad. Det burde også være mulig at NBF 
sponser med noen kr. Det ble foreslått at Kristoffer Modell som også er 
dommer skal forespørres som kursleder samt at noen til som sitter i styret 
kunne være behjelpelig. Kristoffer blir forespurt samt at det settes opp et 
forslag på gjennomføring. 

• Det er kommet forlag på at Bruks stevnet som skal avholdes på Sølen i 
oktober skulle bli oppkalt etter Jørgen Stiansen som et minne. Dette blir 
diskutert med ansvarlig for stevnet. 

• Ny mailadresse til resultatansvarlig er notert. 
• Styret etterlyser kostnad for trykk på gensere til Rekruttlaget. 
• NBF’s styre etterlyser oppfølging av forbudet om å ha med mobiltelefon eller 

GPS i skogen. Det finnes ikke noe klare retningslinjer om hva klubbene eller 
dommere skal gjøre hvis noen har dette med seg. Det blir tatt kontakt med  
NKK for avklaring. 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 23.00 
Neste møte er 26. Mai 2009. (Mette ga beskjed på at hun ikke kunne delta neste møte 
grunnet reise) 

 

 
Braskereidfoss 30.04.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


