
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Lefdal, Sandvika Tid: Mandag 28.04.2008 Styremøte nr: 04 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen, Bjørnar Strand, Roy Eftedal, Erik H. Østbakken 

Elisabeth Østbakken 
Forfall: Cecilie Stenbro, Tore Bergersen 
Referent:  

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
04.08.01 Godkjenning av protokoller og utdrag av protokoller 

 
• Protokoll av 07.04.08 gjennomgått og godkjent 
• Utdrag av protokoll av 07.04.08 gjennomgått og godkjent. 
• Bjørnar sender liste over de som har løst startkort fra tidligere år til Erik slik 

at han får tilgang på adressene. 
*Utdrag av protokoll sendes til webmaster 
 

 
 
 
 
 
 
 

04.08.02 Post Inn/ut 
 

• Mail med bekreftelse på deltakelse på møtet den 6 mai. 
• Kun to brev ut til de som skal undertegne protokollene fra Forbundstinget. 

 
 

 

04.08.03 NM 22-24.08.2008 
 

• Det er blitt informert fra arr.klubb at arrangementet går som planlagt. Alt til 
spor og rundering er ferdig. 

• Forbundet bestiller medaljer og kranser 
 

 

04.08.04 NOM 2008.   
 

• Forbundet sender invitasjon til NKK  
• Invitasjon sendes til æresmedlemmene i NBF til å delta på banketten og 

kamerataften. Dette skal også gjøres til NM. Det ble besluttet at slik 
invitasjon skal sendes hvert år. 

• NBF har ikke fått noe info fra arr. klubb vedr fremdriften i planlegging for 
NOM. Forsvaret er kontaktet for å bistå med IPO og forsvarshund (skydds)  

• Premiering blir en post for NBF. Evnt. skal det skaffe egne sponsorer for å 
dekke våre kostnader til NOM. 

• Landslagsdrakter er fortsatt ikke løst. 
• Det sendes skriftlig henvendelse til Fagkomiteen i RIK vedr. dommere. IPO 

tar ut dommere selve. 
• Det tas kontakt med følgende dommere med forespørsel vedr. å dømme ved 

NOM 
o Audun Gudbrandstun 
o Gier Kildebo 
o Harald Grøndalen 
o Rolf A.Von Krogh (Overdommer) 

Alternativt: 
o Åge Bergmo 
o Oddgeir Nergård 
o Knut Oskarsen 

 

 

04.08.05 Møte med LP og Agility gruppe den 6. mai 2008.  
 
 

• Det skal settes opp et forslag på mulig organisasjon som blir et grunnlag til 
møtet den 6. mai. Ønsket er å få en sterk gruppe som kan knytte et tettere 
samarbeid opp mot NKK. 

• Det blir kontaktet en konsulent for om mulig å få han til å skissere en 
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organisasjonsplan som vi kan presentere for NKK. 
• Møtet skal holdes på Lefdal, Sandvika kl. 19.00. 
 

 
04.08.06 Info folder 

 
• Folderen blir på 32 sider A5 totalt 8 sider med annonser, alle sider er solgt. 
• Alle i styret skal sende bilde og en kort presentasjon av seg selv for 

publisering i infofolderen. 
• Info folderen skal sendes til alle medlemsklubber samt til de som løser 

startkort, den skal også legges ut på nettet 
 
 

 

04.08.07 Øvrig 
• Vedrørende brukskursene. Det er kun 13 påmeldte til Nord Norge, det betyr 

underskudd. Sølen og Vestlandet er fullt. Det tas kontakt med webmaster for 
å annonsere ledige plasser på Nord Norge kurset. 

• Det ble tatt opp og diskutert artikkelen i bladet Hunde Sport om at 
blandingshunder er godkjent for å delta på brukshundprøver nordisk 
program. Det er ikke tatt beslutning i den saken. Først må det være et register  
for registrering av de blandingshunder som ønsker å starte. Det blir sendt et 
brev til NKK og klarlegger NBF`s syn på saken vedr. at blandningshunder 
deltar på NBF stevner.  

• Fredrik informerte fra representantskapsmøtet i NKK 
 

 

 
Braskereidfoss 03.05.2008 
 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


