
UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 11.05.2010 Styremøte nr: 05 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken Mette Madsen Falck, 

Vigdis Knutsdotter Stifjell, Kristoffer Modell 

Forfall: Per Arne Bakke 

Referent:  

Elisabeth Østbakken 

Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 

    

Sak  Tidsfrist 

05.10.01 Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll 

 Protokoll nr 4 godkjent 

 Utdrag protokoll 3 og 4 godkjent  

 

 

05.10.02  Post inn 

 Det er kommet forslag på å forandre påmeldingsfristen til NM første helgen i 

juli (sesong 16. juli og frem til 15 juli året etter) dette gir mulighet til 2 ekstra 

konkurransehelger med tellende resultater. Styret besluttet å opprettholde 

gjeldende regler grunnet det praktiske både for arrangør og NBF da siste 

påmeldingsfristen skulle bli midt i fellesferien. Forslag vedr regler for 

deltakelse i internasjonalt mesterskap: Deltagere i spor, rundering og rapport 

som ikke er medlem av klubb tilsluttet NBF må selv betale for reisen, 

opphold og deltagelse i mesterskapet. Dette ble vedtatt.  

 Mail vedr. profilering av egen virksomhet for medlemmer i styret. Styret er 

enig i at det som står i presentasjonen av styremedlemmene ikke er 

kritikkverdig heller ikke at det anses som profilering av egen virksomhet.  

 

05.10.03  Post ut 

 Til NKK vedr. søknad om ytterligere en premieplakett til NM (spor og 

rundering) 

 Bekreftelse til dommere som skal dømme årets NM 

 

05.10.04 Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28 

 Det ble redegjort for antall påmeldte på kursene. Så ble det tatt opp spørsmål 

om kjøregodtgjørelse og godtgjørelse til instruktørene på kursene.  

 Det blir informert til kursledelsen vedr. spørsmål om NBF representant på 

Evje kurset.  

 Deltakerliste på Sølen ble etterlyst. 

  styret blir informert vedr priser for instruktører på de forskjellige kursene 

 Nettsiden blir oppdatert mht kursannonsen samt at vi skal sette ut tekst om at 

det er noen få plasser igjen. 

 

05.10.05 NM 20–22 august 2010 arrangør Salten BHK 

  Godtgjørelse til Dommere under NM blir informert til arrangørklubb 

 For øvrig er alt i rute i ht plan innfor NM 

 

 

05.10.06 NOM 17-19 september 2010 

 Vi mangler en dommer til Forsvarshund. Styret fremskaffer forslag og tar 

kontakt for å avklare dette. 

 

05.10.07 Rekruttlaget 2010  

 Det ble informert om at neste helgesamling er først- kommende helg. Det blir 

både spor og rundering. Første helgen hadde de Lydighet. Samlingen blir nå i 

Elverum der vi har fått låne Elverum HK klubbhytte og terreng. 

 Det ble informert om trykk på gensere som blir delt ut til deltakerne, også T-

trøyer fordi vi hadde slike liggende. 

 

05.10.08 Butikken 

 Det blir satt opp liste vedr utstyr som skal være med til Sølen 

 

 

 

05.10.09 Webbsiden 

 Siden bør oppdateres med info om sporten 

 

05.10.10 Infofolder 2010  

 Skal være klar til trykk i neste uke 

 

05.10.11 The Challenge 02-05 september 2010  

 Sporterreng sjekkes av lokale medhjelpere ved Sølenstua. 

 



UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 Annonse på hjemmesiden hos Politi og NRH 

05.10.12  Økonomi 

 Grunnet meget dårlig forbindelse på tlf. blir det sendt en oversikt med 

kontobeholdning på mail til styret 

 

05.10.13  Samarbeidspartner /sponsor 

 Sølenstua har gitt oss en avtale der medlemmer i NBF får samme 

rabattbetingelser som om man er NAF medlem. 

 

05.10.14 Annet 

 Vedr. artikkel i Hundesport. Styret mener at denne artikkel undergraver 

NKK’s egen instruktørutdannelse. Det blir sendt brev til NKK vedr NBF 

reaksjon på denne artikkel 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 22.00 

Neste møte den 8. juni 2010 kl. 20.00 

 

 

Braskereidfoss 23.05.2010 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær  


