
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 31.03.2009 Styremøte nr: 04 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen, Kristoffer Modell, Roy Eftedal  Elisabeth Østbakken, Erik H. 

Østbakken, Mette Madsen Falck 
Forfall: Tore Bergersen 
Referent:  

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
04.09.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 3.09 og utdrag protokoll nr. 3.09 ble godkjent. 
 
 

04.09.02 Post inn: 
• Søknad om medlemskap fra Lillesand Hundeklubb. Søknaden ble godkjent. 

Det blir sendt rapportskjema for innbet. av kontingent. 
• Invitasjon til NKK’s representantskapsmøte. En representant fra NBF melder 

seg på. 
• Det er kommet en forespørsel vedr. å kunne melde seg på stevner med 

kennelnavnet istedenfor klubb. Styret mener at det skal være en 
klubbtilhørighet, og kennelnavnet kommer allikevel frem i resultatlisten med 
navnet på hunden. Det blir også tatt med i årsrapporten hvor mange som har 
startet fra hver kennel. Det blir sendt svar snarest. 

• Invitasjon fra Norges Varemesse Lillestrøm Dog 4 All med bekreftelse på 
pris 500,- for 8 m2. Vi sender påmelding. 

• Brev fra NKK som bekrefter at vi får beskjed i god tid når vi skal hente 
Kongepokalen 

 

 

04.09.03 Post Ut 
• Til NKK med takk for tildeling av Kongepokalen 
• Til Laila Kongerød med opplysning om hvilke klubber som deltok på 

Brukshundkonferansen 
• Voss HK info om NBF’s representant til NM 

 

04.09.04 NM 
• Vi har hatt kontakt med representant for Voss HK og fått kopi på referat fra 

møtene i Voss HK. De ligger godt i rute, det jobbes med sponsorer. De har 
møte en gang i mnd. Hvis det oppstår noe spesielt blir NBF’s styre 
fortløpende oppdatert. 

• Det er bestilt medaljer og laurbærkranser 

 

04.09.05 NOM     
• Det er innkommet forslag på dommere, de er forespurt men vi venter på 

endelig beskjed. Må sjekke så det ikke blir samme dommere som på NM der 
har vi ikke fått innrapportert noe forslag ennå.  

• Kristoffer Modell er på forslag som dommer for forsvarshund, hvis han 
skulle kvalifisere seg til NOM trer Jonny Knutsen inn. 

• Det ble tatt opp at det jobbes for å få godkjent i FCI at det skal kunne deles ut 
Cert også i NOM. 

• Det blir tatt kontakt med NKK vedr. IPO om at de tar ut lag selv. 
• Det sjekkes med NKK vedrørende drakter, det er viktig at alle får samme 

drakt som gir en bedre lagånd og at alle ser at Norge stiller i samlet tropp. 
• Avreisedag til Finland blir torsdag og hjemkomst mandag kveld. 

 

 

04.09.06 Kursene Sølen og Evje. 
• Det er 12 stk. som har betalt depositum til Sølen, 7 stk. har betalt til Evje. 

Kursleder har informert om at det kommer stadig inn påmeldinger til 
Evjekurset. 

• Det ble foreslått at vi skulle sende info/invitasjon til alle medlemsklubbene. 
Kursansvarlig i styret sender ut info. 

 

04.09.07 Rekruttlaget 
• Det ble informert om at den første samlingen blir helgen den 23-24 mai. 
• Det er 6 stk. påmeldte i både rundering og spor.  
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• Det ordnes  med gensere og får trykket med Rekruttlaget på ryggen. 
• Som info er det første gang en blandningshund registrert i NOX registret, er 

påmeldt 
04.09.08 Webbmaster 

• Vi har en kandidat som er interessert og venter på styrets beslutning. Styret 
godkjente denne kandidat, som blir kontaktet omg. 

 

04.09.09 Butikken 
• Det ble besluttet at varelagret skal gås igjennom og se hva som er innkurant 

og om noe skal selges ut på salg. Det blir avtalt tid for når opptellingen skal 
foregå. 

• Det skal lages pakke til kursene som kan tilbys til deltakerne, dette gjøres 
også til rekruttlaget.  

 

 

04.09.10 Infofolderen 
• Den skal være klar til rett etter Påske, forsinket grunnet at det var altfor lite 

annonser. Det er blitt solgt et antall flere annonser som nå må redigeres inn. 
• Det er kommet en mail fra Gjensidige om at de ikke ønsket å delta med 

annonse i år, men at vi var velkommen igjen neste år. Dette må vi huske på 
til neste utgave. 

• Det ble fremmet forslag på at vi skulle dele på ansvaret med annonse salget. 
Det er mye lettere for lokalkjente å få tilsalg på annonsesalg. Det er også mye 
jobb for en enkelt som skal ta all salg alene. 

 

04.09.11 Sammarbeidspartner 
• Det ble tatt opp problemet med å ha en samarbeidspartner som er 

forleverandør. Det er mange som har eget for og har reklame på egne klær. 
Styret mener at det ikke skulle være noe problem. Når man er ute og 
representerer Norge som lag så bør det ikke by på problemer å bære samme 
jakke med trykk fra en eventuell sponsor for NBF. Det styrker også 
lagfølelsen hvis alle har samme drakt. 

• Vi har noen kandidater som har vist sin interesse som sponsor. 

 

04.09.12 Møte med NKK 
• Det kom forslag  på at de i styret som er valgt på 2 år skal være med på møtet 

med NKK. Det blir da Elisabeth, Kristoffer og Mette. 
• Møtetidspunkt blir etterlyst. 

 

04.09.13 Økonomi 
• Erik informerte om saldo på de forskjellige konto 

 

 

04.09.14 Annet 
• Vedr. Årets utfordring, styret holder kontakten med Bjørnar løpende. Det er 

blitt opprettet et eget konto for dette stevne. 
• Pris på å leie Steinsjø fra forsvaret der vi skulle kunne avholde helgekurs er 

500,- men vi har ikke fått endelig svar på om det var OK at eksterne utenom 
forsvaret kunne få leie. 

• Det ble tatt opp at til neste styremøte skulle Brukshundkonferansen stå på 
agendaen og gås igjennom detaljert så at ikke noe ble glemt som ble besluttet 
at styret skulle utføre. 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 23.00  
 
Braskereidfoss 01.04.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


