
UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                         NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 15.06. 2015 Styremøte nr: 07 
Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,  

Ellinor Antonsen, Inger Faugstad, Bernt Hinna 
Forfall: Johnny Knutsen 
Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  
 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 
07.15.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll og utdrag protokoll nr 6 ble godkjent. 
 
 

 

07.15.02 Post inn 
• Studieforbundet, vedr kurs trinn II  
• Påmelding NM og NoM 
• Vedr krav for å starte i klasse D 
• Vedr. Feil i Dommerskjema klasse A 
• Resultatrapport samt feil i A skjema 
• Resultatservice, Dommerprotokoll som skal korrigeres 

  

07.15.03 Post ut 
• Bekreft. mottatt påmelding 
• Bekreft. På erstatting for kurs 
• Bekreft. Rettet feil i dommerskjemaer 
• Regler for å starte  kl. D 
• Resultatservice  
• Avlysing av kurs Trinn II Bruks 
• Påmeldinger The Challenge 
• Infoskriv Funksjonsanalyse 

  

07.15.04 Forsvarshundkomiteen 
• Påmelding til NoM  
• Vi sender invitasjon til Politiet og Forsvaret for å delta i 

NoM, dette bør bli rutine.  
• Det står igjen å lage et oppsett med hvilke som sitter i 

komiteen 

  

07.15.05 Fagkomiteen 
• Det er laget en Facebook gruppe for FK 

  

07.15.06 NM 7-8 august 2015 Hønefoss og omegn HK 
• Det blir laget en oversikt som sendes till styret med hvem 

som dømmer hva under NM 
• Det skal informeres på nettsiden om at vi er tildelt 

Kongepokalen i år, denne blir satt opp i Spor 2015 
• Vi sjekker med arr. klubb hvor mange de trenger av 

Jubileumshefter og apporter, deltaker, dommere og 
hjelpere 

• NBF informerer på nettet vedr. dommeroppsett. 
Arrangørklubb skal sende info til dommere vedr 
overnatting samt annen relevant info bør legges ut snarest.  

• Det blir sendt formell bekreftelse på dommeroppdrag til 
dommerne.  

• Premier er bestilt  

  

07.15.07  NOM 17-20 september 2015. SBK Stockholmsdistrikt 
/Vallentuna IP 

• Det blir sendt forespørsel vedr. dommer som skal dømme 
Forsvarshund NoM 

• Vi sender info til KG Rik vedr. NoM og informerer om at 
det er KG Rik som selv sender påmelding men at de skal 
informere NBF om hvilke som er påmeldt  

• Vedr. landslagsdrakter vi informerer NKK avd Jakt 
v/Janne Gregersen om hva vi har og om at vi bestiller etter 
NM når NoM uttaket er klart. 

  



UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                         NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
07.15.08  NOM 2016 Norge  

• Det blir satt en tidsfrist til 1. juli. 2015 for å få et klart svar 
vedr arrangørklubb. Det ble diskutert alternative klubber. 

  

07.15.09 The Challenge 27-29 august 2015  
• Vedr. Ansvarlig funksjonærer er de fleste nå på plass 
• Vi ønsker bilder til katalogen. 
• Annonser OK 
• Jubileumsheftene som gave til dommere og deltakere, 
• Påmeldingene avstemmes 

  

07.15.10 Kurs 2015  
• Sølen fullboket med venteliste, det er svak deltakelse på 

Forsvarshund, vurderer å konverter en instruktør som 
Rundering/lydighet 

• MH testen er fullboket, dommere er OK 
• Evje kurset 23 deltaker påmeldt og en observatør, mangler 

en deltaker.  
• Styret trenger ikke å være tilstede med en representant ved 

kurs.  
• Vi søker om støtte fra Studieforbundet 

 

  

07.15.11 Regnskap 
• Resultat pr. mai 2015 mot budsjett ble gjennomgått  
• Oppsigelsen  av Mamut avtalen sjekkes opp 

  

07.15.12  Annet 
• Referat fradommerkonferansen samt revidert regelverk er 

sendt ut til dommerne dirket fra NBF 
• Det er mange som bestiller regelverket fra butikken. 

Regelverk blir tatt med til Sølen kurset 
• Zantos Statuetten er gått tom på lager, vi sjekker med hvor 

de ble bestilt i sin tid.  
• Det er en feil i dommerskjemaet for klasse A, alle 

resultatene blir korrigerer 

  

    
 Møtet ble avsluttet kl. 23.00 

Neste møte 4. august 2015 kl. 21.00 
  

Braskereidfoss 16.06.2015 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


