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BRUKSHUNDKONFERANSE OG FORBUNDSTING 

2023 
        

NBF har gleden av å invitere medlemsklubber og æresmedlemmer til å delta på 

Brukshundkonferanse og Forbundsting på Quality Hotell Olavsgaard den 18. og 19.februar 

2023 

 

 

Brukshundkonferansen 2023 
Her vil vi gå gjennom året som var, NBF’s aktiviteter og se framover mot mål i 2023. 

 

Agenda Brukshundkonferanse 18.februar kl.10.00-17.00, lunsj kl.12.00/13.00 

• NM 2022 / NOM 2002 / NBF kurs / The Challenge  

• Kort informasjon fra Fagkomiteen 

• NM 2023, kort informasjon fra Fredrikstad Hundeklubb 

• NBF’s komiteer 

• Felleskjøpet, NBF’s hovedsponsor 

• Lunsj 

• Gruppearbeid 

• Presentasjon gruppearbeid 

• Avslutning v.leder 

 

 

Bankett  lørdag 18.februar kl. 19.30 

Utdeling av Årets Hunder / Zantostatuetten 2022 

 

Forbundstinget 2023 
Dette er NBF’s årsmøte der klubben kan delta med delegater i henhold til antall medlemmer 

det er betalt kontingent for. 

Vi ønsker klubber og æresmedlemmer velkommen til en spenndende helg sammen med 

likesinnede med hjerte for brukshundsporten. 

 

Agenda Forbundsting, 19.februar kl.10.30 - 

• Åpning v. leder 

• Godkjenning av fremmøtte representanter 

• Valg av dirigent, referent, to personer til å undertegne protokoll samt to personer til 

tellekorps 

• Godkjenne innkalling 

• Godkjenne sakliste og forretningsorden 

• Utnevne æresmedlemmer etter enstemming innstilling fra Forbundsstyret 
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• Behandle årsberetning fra forbundsstyret og tingvalgte utvalg 

• Behandle revidert regnskap og revisors beretning 

• Vedta handlingsplan for NBF kommende år 

• Fastsette kontingent, samt vedta budsjett for neste regnskapsår 

• Behandle innkomne forslag 

• Valg av styremedlemmer , nestleder, andre styremedlem og sekretær 

• Valg av lov og disiplinærutvalg og valgkomite 

 

 

 

Påmelding sendes med eget påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist 01.februar 2023. 

 

Ovenatting / lunsj /bankett 

 

Ønsker du hotellrom, må du selv reservere dette og betale direkte til Quality Hotell 

Olavsgaard, Hvamstubben 11, N-2013 Skjetten 

Tlf nr. 63847700, eller til booking@olavsgaard.no 

 

Pris for overnatting i enkeltrom er kr. 1160, og for dobbeltrom kr 1360, frokost inkludert. 

Tillegg for hund på rommet er kr. 250 (pr. opphold) 

 

Lunsj begge dager bestilles på bakgrunn av antall påmeldte pr. dag. Deltagerne dekker 

kostnad ved lunsj selv. Pris ikke oppgitt ennå. 

 

NBF’s bankett   

Drikke betales av den enkelte. 

Start 18.02. kl. 19.30 

 

For æresemedlemmer vil NBF dekke bankett den 18.februar. 

 

 

 

Styret i NBF 

Øyvind Jensen Øystein Bjørnsengen  Kristin Gjermstad Frode Løken 

Heidi Tokstad  Kristin Dyrkorn  Hilde Hov    
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