Dato: 06.06.2017 kl.2100
Form: Skype
Tilstede: Cato, Anne, Heidi, Terje, Ronny
Ikke møtt: Rolf
Referent: Ronny
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Agenda

Ansvar

Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkninger
Innkommen post.
Skriv fra medlem ang. forslag til videreutvikling av figurantsamlingene,
Vi tar med oss innspillene videre i figurant arbeidet. Går gjennom skrivet igjen før neste samling.
RSP / RRP kurs i avdelingene
Kurs gjennomført i avd. Møre og Romsdal. Meget vellykket. De ønsker oppfølging til høsten og
har laget en fin reportasje som kommer på trykk i neste utgave av Schäferhunden. Kurs for avd.
Fredrikstad til helga. Avd. Helgeland måtte utsette pga. for mye snø. Setter opp kurs til høsten. Vi
annonserer på nytt etter ferien.
Figurantuttak Avholdes i avd. Fredrikstad 18/6 10:00
Ingen påmeldt så langt. Fristen er neste søndag. Kommer det ikke påmeldte ser vi på alternative
løsninger i samarbeid med avd. Fredrikstad.
Schäferhund uka på Sølen i uke 26
Ca. 50 påmeldt. Vi har leid ut de ledige rommene på stor hytta til deltagerne. Heidi dømmer
enerprøver i skogen på søndag.
NV
HBU har fåt annsvaret for NM LP 2017 på NV.
Ting er klart, og det er bare små ting igjen. Bør ha en skriver til.
Ungdomssamling: 18-20 august i avd. Romerike.
Alt er så langt i rute. Annonse kommer i Schäferhunden.
Samlingen er åpen for andre ungdommer også, men gruppa til Bjørn L. har første pri. De utenfor
denne gruppa må ordne med overnatting og hunder selv.
NM i bruks.
Alt så langt er ok. Terje bestiller fly billett til dommer så snart vi vet når han kan komme.
En utfordring er nok jorder til sporprøvene. Cato har ordnet noe, men vi trenger mer. En mulig
plan B er å kjøre sporhund kun over en dag, men det er ikke optimalt. Vi gjør vårt beste for at vi
skal kunne gjennomføre en ordinær SPH 2 prøve.
Figurant samling nr.2. 11. - 12. november ride huset på Harkerud(Romerike)
Leieprisen blir på kr. 4000 for hele helga. Dette innbefatter også bruk av kafeteria og kjøkken.
Vi vurderer muligheten for at utleier kan stå for salget.
Annonse kommer i neste utgave av Schäferhunden. Vi sender egen innbydelse til de som deltok i
våres, samt til alle avdelingene.

Dommer og instruktørsamling
Ronny har sjekket muligheten for å ha samlingen (og andre samlinger) på Forsvarets Hundeskole
på Hauerseter. Litt problematisk pga. at det er A beredskap på samtlige forsvars installasjoner,
men mulig hvis det er en forsvars ansatt som er ansvarlig. Sjekker videre så snart den ansvarlige
på hundeskolen er tilbake fra ferie.
Vi tar et eget møte på dette for å avklare hvilke mål vi skal ha med samlingen og hvordan vi skal
oppnå dette. Alle tenker igjennom før dette møtet. Møtet er satt til 20.06.17 kl. 2100 på Skype.
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Caniva (reg. av prøver, resultater, katalog osv.) Avd. Fredrikstad har testet programmet
og er svært fornøyd. Minuset er at alle hundene må registreres i Working Dog. Terje
sjekker hvordan dette ble gjort. Dette er et tilbud til avdelingene og vi pålegger ingen å
bruke det da NKK «snart» kommer med en løsning i Dogweb arra.

Neste møte: Tirsdag 04.07.17 kl.2100 på Skype.
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