Dato: 04.04.2017 kl.2100
Form: Skype
Tilstede: Cato,Ronny,Anne,Heidi,Rolf, Terje
Ikke møtt:
Referent: Terje
Nr

Saker til diskusjon

1
2

3

4

5
6

7

8

9
10
11

21

HBU ønsket at referatene fra HBU skulle sendes ut til medlemmene i HBU og «vaskes» før det
gjøres gyldig
Figurant samling: Tomas Hvidsten og Joakim Bylund er instruktører. Heidi og Cato møter på
samlingen fra HBU. Det avholdes også figurant mønstring under samlingen. Dette er godkjent av
KG RIK. Det gjenstår å finne dommer til mønstringen. Det er påmeldt 8 figuranter og 16
hundeførere til samlingen. Det er fortsatt åpent for påmelding til samlingen.
Diskusjon rundt betaling for de hundeførerne som stiller opp. Se på en annen ordning til neste
samlingUngdomssamling: Bjørn Lundberget som har ansvaret for juniorhandlingen ønsker hjelp til
å videreutvikle de som er over 16 år i trening av hund. Avd. Romerike tar ansvar for å se på
dette. Tidspunktet ble satt til slutten av juni/ starten av juli, med start fredag og avslutning på
søndag. HBU tar kontakt med Bjørn ang. tidspunkt. Det må være en godkjent instruktør på denne
samlingen, forslag på Trond Olsen
Figurantuttak NM: Forslag fra HBU var å arrangere dette fredag kveld under NV. Frist for
påmelding 2 uker før. Tas opp i møtet med arrangør avd. Fredrikstad torsdag.
Schæferuka på Sølen: Mangler deltagere på sporhund og skogsøvelsene. Kun 5 påmeldte på
LP kurset. IPO kurset er overtegnet. Skal forsøke å få tak i en instruktør til. Hytter og
treningsområder er bestilt og i orden. Alt administrativt er i orden.
NV, vise arbeide med hund: HBU ønsket at det skulle være en liten oppvisning i arbeide med
hund på NV. Hadde tatt dette opp med Nschkl. Ikke rom for dette under arrangementet ifjor.
Forsøker videre med dette tiltaket med å forsøke å sette opp en ring hvor det kan trenes med
hund på lørdag eller søndag. HBU tar opp dette i neste HS møte.
HBU vil ha en stand under NV, hvor det bla skal selges instruktørjakker til innkjøpspris, og drives
info om arbeide med hund.
Dommere til LP på NV er klart: Anne- Marit Traaholdt og Arild Berntsen.
NM Fredrikstad 31.8-2.9.17: Avd. Fredrikstad er teknisk arrangør. HBU skal ha møte med avd
Fredrikstad førstkommende torsdag. Bla om fordeling av ansvar og inntekter/ utgifter. Freigabe
når det gjelder tysk dommer er i orden. Om den svenske dommeren er frigitt via NKK og SKK er
usikkert. HBU tar dette opp med gammel HBU leder. Når det gjelder søknad om å benytte
sporjordene på Kalnes til NM så sendes denne søknaden i løpet av uka av HBU. Flybillett til og
transport av tysk dommer ordnes av stevne ansvarlig.
VM: Håper å stille fult lag til VM. HBU ønsker forslag til lagleder under VM. Intet bestemt. Forslag
Foreløpig uavklart.
Dommere/instruktører/figuranter: Oppdatering av lister. Arrangere samling for dommere og
instruktører. HBU tar tak i dette og finner bla en dato.. Sted: Forsvarets hundeskole. HBU sjekker
om det er mulig å gjennomføre samlingen der.
Figurantsamling 2: Planlagt gjennomført i måneds skifte oktober/november 2017. Sted er ikke
bestemt. HBU vil også ta kontakt med brukshund ansvarlig i avdelingene, for å få i gang aktiviteter
i.
Eventuelt: HBU ved Cato og Ronny skal avholde kurs i RSP/RRP i avdelingene. 8 avdelinger har
meldt interesse. 4 har fastsatt datoer.
Neste møte: Tirsdag 2.5.17 kl.2100 på Skype.
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