
UTDRAG AV PROTOKOLL                                      
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND                                        
 

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 06.09.2016 Styremøte nr: 08 

Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Jostein Aas,  

Johnny Knutsen, Kristin Dyrkorn  

Forfall: Anders Bakken 

Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 20.00 Ansvar Tidsfrist 

08.16.01  Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 7 Godkjent. 

  

08.16.02 Post inn 

 Thon Hotell Triaden, bekr. på romreservasjon til 

Stevnelederkurs 

 Deltaker som trekker seg fra NM grunnet halt hund 

 Vedr. dispensasjonssøknad hjelpe fører ved rundering, 

videresendt til FK 

 Påmelding til NoM Forsvarshund 

 Sunnmøre HK, Postadresse til klubben 

 Vedr. mangler Målebrev  

 FK vedr. dommerkurs  

 Artikkel vedr NKK og lokale klubber 

 Dommerutdannelse, videresendt FK 

Vedr. deltakelse på bruks stevner med blandingshund 

 

 

 

08.16.03 Post ut 

 Vedr teknisk ansvar ved NoM Forsvarshund 

 Svar vedr. Målebrev 

 Svar vedr. disp. søknad 

 Vedr to dommer system IPO ved NoM 

 Vedr. avmelding til NM 

 Vedr. bekreftelse som medlemsklubb i NBF 

 Nannestad HK, deltakerliste NoM 

 Til alle deltakere på The Challenge, infobrev 

 Til alle funksjonærer på The Challenge 

 Vedr Blandingshunder ved bruksstevner 

  

08.16.04 Forsvarshundkomiteen 

 Det arbeides med søknad om godkjenning av 

programmet Nordisk Style Trials i Norge. 

 

  

08.16.05 Fagkomiteen 

 FK bekrefter at det skal avholdes et dommerkurs neste år 

 Høringsfristen for revidert regelverk for Kåringsprøver 

er gått ut. Neste instans er Sportshundkomiteen for 

godkjenning. 

  

08.16.06 NM 18-20 august 2016 

 Flott arrangement meget bra rammer, det er kommet 

mange hyggelige tilbakemeldinger. 

 NM instruksen bør gås igjennom og oppdateres. 

Dommer skjemaene må oppdateres 

 Artikkel fra NM er sendt til NKK Hundesport. 

  

08.16.07 NoM 15-18. september 2016 

 Rulleringsplanen for IPO dommere er endelig klar. 

 Info til dommere og lagledere også IPO er sendt ut. 

 Tidsplanen til NoM blir gått igjennom med 

arrangørklubb  

 Det blir sendt ut info vedr reiseregninger til NoM 
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08.16.08 The Challenge 1-4. september 2016 

 Flott, meget bra arrangement. All info ligger på 

hjemmesiden. Masse bra tilbakemeldinger. Det var 41 

stk. som kom til start, alle deløvelser ble avholdt iht 

tidsplanen, ingen forsinkelser. 

 Regnskapet er ikke helt klart.  

 Vi fikk lånt et brukt telt til arrangementet, som var meget 

enkelt å sette opp. Vi har fått et tilbud om å kjøpe teltet 

som ble godkjent av styret 

 Vi fikk ikke noen plass i Hundesport for artikkel om The 

Challenge, artikkel blir publisert på nettet  

  

08.16.09 Regnskap 

 Regnskapet med resultat mot budsjett pr. august 2016 ble 

gjennomgått. 

 Klubbadresser blir gjennomgått og oppdatert 

 Det er løst 268 start kort pr. august 

  

08.16.10 . NBF Butikken 

 Mange bra tilbakemeldinger på Nettbutikken, enkel å 

bruke. Begynner å få nettbetalingene å fungere 

  

08.16.11  Kurs 2016  

 Sølen kurset er avholdt med mange bra tilbakemeldinger 

 Trinn I og Trinn II brukskurs er avholdt  

 Annonse på Stevnelederkurs er gått ut. Annonsen blir 

også lagt ut på FB. Øvrige i styret annonserer i sine 

lokale klubber 

  

08.16.12  Hjemmeside – webmaster  

  Hjemmesiden er oppdatert samt resultatservise OK 

 The Challenge siden er oppdatert  

 Vi bør rydde på NBF’s hjemmeside.  

  

08.16.13 Annet  

 Vi purrer enn en gang vedr oppdateringer i DogWebArra 

programmet 

  

08.16.14 NM 2017 

 Dato for neste NM må avklares med arrangørklubb 

 Neste sak blir å få forslag på dommere fra klubben 

 Det jobbes også med avklaring for arrangørklubb 2018. 

  

08.16.15 Kurs 2017 

 Evje kurset: Det er kommet forslag på kursleder 

 Evje Næringspark positiv til overnatting, Det blir sendt 

en ny forespørsel vedr. pris, samt til Evjeklinikken vedr 

bespisning. 

 Sølen kurset: Det arbeides med å avklare kursledelse 

 Det arbeides med avklaring vedr. MH test på Sølen 

kurset 

 Vi ser på muligheten til å tilby et Aktivitets tilbud for 

barn i forbindelse med hundekurs 

 Sølenstua Camp og hytter er booket til Sølen kurset og 

«The Challenge» for 2017 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 23.00. 

Neste møte Tirsdag 4. oktober kl. 20.00. 

  

Braskereidfoss 08.09.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


