
UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 
Sted:     Telefonmøte Tid: Mandag 05.09.11 Styremøte nr: 09 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Bernt Hinna, Bjørn Olsen, Per Arne Bakke, Jeanette Hatteberg, 

Vigdis Knutsdotter Stifjell, Erik H. Østbakken 

Forfall: Ingen 

Referent: Bjørn Olsen Distribueres til: Alle 

 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 

09.11.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoller fra styremøte 07 og 08 mangler. 

 Sendes ut på mail til styret med svarfrist  

 

 

 

09.11.02 Post inn: 

 Forslag dommere NM 2012 

 Åpent dialogmøte i NKK 

 Forespørsel på statistikk fra Norges Hundekjørerforbund 

 Rekrutering til hundesporten, fjærning av skudd 

  

09.11.03 Post ut 

 Brev til Fosen BHK om lykke til med NM 

 Artikler fra Evje- og Sølenkurset er sendt Hundesport 

  

09.11.04 NM 13-14.august 2011  

 Referat fra Klepp er ufullstendig og inneholder feil. 

 Bernt ordner nytt referat og sender Hundesport 

 Ingen feil på gjennomføringen på NM 

 Meget bra rammer rundt arrangementet 

 Mange fikk sporene ødelagt av turgåere 

 Ved NM må sporplassering avklares 

  

09.11.05 NM 9-11.august 2012 

 Premier er på plass 

 NM-instruks endres 

 NBF forespør dommere etter forslag fra Fosen BHK 

  

09.11.06 NOM   16-18.september 2011 

 Deltakerliste på plass 

 Turid har trekt seg og Kim Leo Stagstad stepper inn 

 Bjørnar tar over som dommer for Ellinor 

 Bekledning ordnes 

  

 

 

09.11.07 NOM 2012 

 En delegasjon med Audun Gudbrandstuen i spissen drar 

nedover for å lære 

 Audun kontaktes for forslag til dommere neste år 

  

09.11.08 Kurs 

 Både Sølenkurset og Evjekurset gikk med overskudd 

  

 

 

09.11.09 Rekruttlaget 2011 

 Ny strategi trengs, fungerte ikke i år 

 Skal instruktørene reise hjem til den enkelte klubb og holde 

kursene 

 Forslag til gjennomføring utarbeides 

  

 

09.11.10 Infofolder 

 Distribueres rett før jul 

 Grunnen til at den kommer så seint er at den kan 

oppsummere sessongen. 

 Styresammensetning utelates fra folderen da det er kort tid 

til valg av nytt styre. Henvises til hjemmesiden. 

  

 

 

09.11.11 Butikken  

  Mangler fortsatt noen varer. Bjørn jobber med å få på 

plass resten av vareutvalget 

 Butikken har fungert helt ok i sommer, mange bestillinger 

  



UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 Broderte dekken for salg sjekkes ut 

09.11.12 Hjemmesiden 

 Bernt informerer og oppdaterer 

 Noen feil på linkene og skjemageneratoren 

 Annonser valper: kr. 300,- for 3 måneder fases ut 

 Zanto-statuetten oppdateres 

 Oppdatering av diverse lister mangler 

 Lage egen link til Infofolder 

  

09.11.13 Challenge 2-4.september 2011 

 Prikkfritt arrangement, folk storkoste seg. 

 Toril V. Pedersen vant vandrepokalen med 1.plass for 

3.året på rad. 

 Challenge 2012 går av stabelen 30/8 – 1/9 

 Målsetting for 2012 er 30 deltakere fra Norge og 10 fra 

Sverige 

  

09.11.14 Sponsorer 

 Ikke gjordt noe mer 

 Challenge sponses av Eukanuba med kr. 3000,- per år i 5år. 

  

09.11.15 Regnskap 

 Litt over 400.000 på konto 

 Oppsett ordnes til neste styremøte 

 Budsjett NOM er ca. 60.000,-, men vi havner kanskje på 

det halve 

  

09.11.16 Eventuelt 

 Brev om rekruttering besvares senere 

 Besvares som mottatt snarest 

 NBF drar på åpent dialogmøte med NKK 13.november. 

Bjørn sender påmelding 

 Styret svarer Norsk Hundekjørerforbund om medlemstall 

for statistikk 

 Mailliste til alle medlemsklubbene ordnes til neste 

styremøte.  

 Mailliste til dommerne bør ordnes. 

-----------------------------------------------------------------------------  

 Saker neste styremøte: 

 Ordne prøvepapirer, reiseregning til dommerne 

  

 Møtet ble avsluttet kl 23.00 

 

  

Brekstad 09.09.11 

Bjørn Olsen 

Sekretær NBF 

 

 


