
UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Østlies Hundesenter Tid: Tirsdag 02.07.2010 Styremøte nr: 06 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken, Per Arne Bakke 

Forfall: Kristoffer Modell, Mette Madsen Falck, Vigdis Knutsdotter Stifjell 

Referent:  

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

komiteer 

    

Sak  Tidsfrist 

06.10.01 Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll 

 Protokoll nr 5 godkjent 

 Utdrag protokoll 5 godkjent  

 

 

06.10.02  Post inn 

  Brev fra Stovner; forslag sendt til NKK kompetansegruppen for å forandre 

hinderhøyder og vekt på tungapport .  

 Mail vedr. nye kandidater til kompetansegruppen. Det ble notert at NBF ikke 

har fått denne forespørselen enda det står i samarbeidsavtalen at NBF har rett 

til å foreslå 3 medlemmer i komp.gruppen. Det ble gitt forslag fra styret som 

blir sendt NKK snarest. 

 Svar  vedr profilering på nettsiden. 

 

06.10.03  Post ut 

 Svar vedr. profilering på hjemmesiden.  

 Svarbrev til NKK vedr påmeldingsfrister til NM 

 

06.10.04 Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28 

 Evjekurset er avholdt og søknad om støtte til Natur og Miljø er sendt  

  Det var representant fra Styret tilstede ved kursavslutningen på Evje. 

 Sølen kurset er i rute, 60 stk. totalt. Representant fra styret blir med på 

kursavslutningen på Sølen 

 Vi har fått tilbakemelding fra en som kan tenke seg å ta kursansvaret neste år 

for Nord Norge. Styret jobber videre med å få til et Nord Norge kurs i 2011. 

 

06.10.05 NM 20–22 august 2010 arrangør Salten BHK 

 Vedr premier til NM, Beste Spor hund, Beste Runderingshund og Beste 

Brukshund. Laurbergskranser er satt i bestilling. Øvrige premier blir bestilt. 

 Plakettene vi fikk fra NKK blir sendt til gravering. Det skal graveres Spor 

resp. Rundering på disse. 

 Bordflagg til NM blir fremskaffet 

 Det blir sendt forespørsel til Salten BHK om de har noen som skal ha 

hederstegn.  

 

 

06.10.06 NOM 17-19 september 2010 

 Det ble bekreftet at det ikke blir noe lag på Forsvarshund. Da utgår også 

dommeren. Vi avventer svar fraansvarlig. 

 Det blir sendt bekreftelsebrev til dommerne til NOM  

 Klær til NOM Vi venter på svar fra sponsor. Rett etter  NM vet vi antall og 

størrelser på klær til NOM. 

 Vi bør reservere plass for båtreise på forhånd.  

 

06.10.07 Rekruttlaget 2010  

 Rekruttlaget har hatt sin første skogssamling, rapporter fra denne er kun 

positive. Nå venter alle spent på uke 28 da de skal til Sølen. 

 

06.10.08 Butikken 

 Har ikke blitt noen forhandlinger med overtakelse av butikken ennå, vi 

avventer til etter ferien. 

 Det blir bestilt gensere og T-trøjer med trykk. 

 

 

 

06.10.09 Webbsiden 

 Sjekke opp opprykkspoengene på dommerkritikk-skjemaene klasse D, mener 

at disse er feil. 

 

06.10.10 Infofolder 2010  

 Det blir sendt korrektur. 

 Utsendelsen planlegges, skal være ferdig trykket til torsdag neste uke 

 

06.10.11 The Challenge 02-05 september 2010   



UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 Vandrepremier må graveres inn med navn og hundens navn  samt årstall. De 

som vant vandrerpremier blir kontaktet 

 Sponsorer vedr premier blir kontaktet. 

06.10.12  Økonomi 

 Det var ikke noe spesielt å ta opp alt er i rute, ingen større forandringer på 

konto 

 

06.10.13  Samarbeidspartner /sponsor 

 Ikke noe nytt 

 

06.10.14 Annet 

 Det blir sjekket om NKK har fått tilsendt de nye lovene som ble vedtatt på 

forbundstinget. 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 22.00 

Neste møte den 8. juni 2010 kl. 20.00 

 

 

Braskereidfoss 23.05.2010 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær  


