
REFERAT                                   
STYREMØTE NR.  6/2014 

Mandag 27. oktober kl. 18.30 
 

Hos Helene, Iduns vei 12  
1472 Fjellhamar 

 

Til 
Vivi Christiansen 

Reidar Førre-Larsen 
Liv-Berit Gundersgaard 

Torgunn Haug/Skype 
Magne Hovde 

Aud Jacobsen 
Oddbjørn Sæther 

      
Fra Vivi Christiansen   

Sak nr. Tema 

 

59/14 
 

 

Forrige referat 
Referatet ble godkjent 

 

60/14 
 

Status økonomi pr. 27.10.14: kr.55.000 
 

61/14 
 

Oppsummering trimmekurs   
To forfall. Vellykket, men vi ser også etter alternative steder (se ptk 63). 

 

62/14 
 

Open Show 2015 - 13. juni 2015 Skedsmo – Bogstad - Drammen? 
Ønskelig å ha overnattingsmuligheter (camping m hytter) i nærheten. Sjekke 
mulighet for å ha både arrangementet og overnatting på Drammen camping. 
Helene kontakter dem. Reidar hjelper til med å skaffe dommer 
 

OS 2016: Lørdag 11. juni. Avtale med Espen Engh bekreftes. Sted 
bestemmes ut fra erfaringer 2015. 

 

63/14 
 

Andre aktiviteter 2015 
Trimmekurs 11.-12. april Østlandet. Finnskogen er reservert, men vi har 
øynene åpne for alternativer. Ønskelig med sosial setting 
(restaurant/overnatting). 
Aktivitetshelg 2.-3. mai Drammen hundepark 
Torgunn planlegger trimmekurs. Forhåpentlig blir det også et kurs på 
Vestlandet. 

64/14 
 

Årsmøte 26.11 NKKs lokaler på Bryn (årsrapport/innkalling, valg, 
arbeidsfordeling) 
Helene utarbeider og publiserer/distribuerer innkalling med årsrapport og 
regnskap. Servering: Kaffe og julekake m.smør og brunost (Vivi), småkaker 
mm. Oppfordre folk til å ta med gevinster til julelotteriet. Styret møter ca en 
time før. 

 

65/14 
 

 

Dogs4all: Stand, raseparade 
Vi har meldt oss til egen stand i NTK-området på hundemessen. Vi tar sikte 
på å få bemannet alle dager bortsett fra når airedale bedømmes. I tillegg til 
styremedlemmer prøver vi å få hjelp fra 2-3 aktive medlemmer til, Helene 
sjekker. Vi deltar også på raseparaden som tidligere år. 

 

66/14 
 

 

Utregning Årets airedale 
Utregningsmetoden revideres. For lite uttelling på BIM og generelt på hvor 
mange hunder som er slått (kun BIR som får tillegg for det i dag). Mangel på 
publisering av grupperesultater er et problem. Heretter: Tillegg for BIR 5 
poeng, for BIM 4 poeng. I tillegg 1 poeng til plasserte for hver slåtte hund (alle 
uansett kjønn for BIR-hunden, for hver slåtte hund i eget kjønn for øvrige).   



 

67/14 
 

 

Terrierbladet 04/14 
Jf. forrige referat.  
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Eventuelt 
Helene besvarer mail fra valpekjøper (videresendt fra NTK). Spørsmål om 
trimmekniver for salg besvares av Oddbjørn. 
Oddbjørn ordner opp med registreringer Brønnøysund (etter årsmøtet). 
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Neste møte avtales etter årsmøtet. 

 


