Dato: 04.07.2017 kl.2100
Form: Skype
Tilstede: Cato, Rolf, Heidi, Terje, Ronny
Ikke møtt: Anne
Referent: Ronny
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Agenda

Ansvar

Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkninger
Innkommen post.
- Forslag fra avd. Fredrikstad vedrørende figuranter sine oppgaver under NM. Saken
behandles i eget punkt.
- Høringsutkast til ny utdanningsplan for NKK trinn II Bruks. Ingen hadde kommentarer til
utkastet.
Kommunikasjon innad i HBU
Drøfting vedrørende hvilke saker som kan behandles raskt, og hvilke som trneger ekstra møte på
Skype.
Konklusjon: Mindre saker kan tas på Chatten / mail med 24 timers svarfrist, mens større og viktige
saker skal behandles på Skype møter.
Figurantuttak til NM
Forslaget fra avd. Fredrikstad ble godkjent. Cato sender skriv til figurantene med svarfrist.
Schäferhund uka på Sølen i uke 26
Det var 45 deltagere noe vi er godt fornøyd med. Stort sett bare meget gode tilbakemeldinger fra
deltagerne. Det kom også innspill til forbedringer.
- Påmeldingsrutiner (fra deltagere)
- Flere hunder til fig. Gruppa (fra deltagere og instruktør)
- Flere jorder med kortklipt gress (fra deltagerne på SPH)
- Ikke ha ener prøver på søndag(fra deltagere og instruktører IPO)
Vi ser på disse innspillene før neste årets kurs uke. Vi lager også en ny arbeidsplan for kurset slik
at vi får med alle detaljene vedrørende søknader, leie av hytter osv.
Norsk Vinner. 21. – 23. juli
Det er i år 25 hunder påmeldte til NM i LP og ingen i FCI klassen. Noe færre en forrige året. Dette
innebærer at vi klarer oss med en ring og en dommer. Cato sjekker om en dommer kan dømme
så mange hunder.
Kommandant blir Vidar Brattli. Hjelpere blir Cato, Stine og Ann Margrethe.
Det er litt flere påmeldt på utstilling så totalt har vi samme antall som forrige året.
Ungdomssamling: 18.-20. august i avd. Romerike.
Alt er så langt i rute. Det er 6 fra ungdomsgruppa til Bjørn som er påmeldt. Så langt ingen
eksterne påmeldt.
NM i bruks. 31.08 – 03.09
Så langt er alt i rute. Det kan bli utfordringer med jorder hvis det blir mange påmeldte. Vurderes
på nytt når påmeldingsfristen er ute.
Stille på sponsor fronten. Vi sender ut ny forespørsel til avdelingene og legger ut på nytt på FB.
HBU sender til Kristin for utsending til avdelingene.
Royal Canin er hovedsponsor.
Figurant samling nr.2. 11. - 12. november ride huset på Harkerud(Romerike)
Det meste er nå klart. Instruktører er ikke klart enda. Vi spør Mads Moslund og Joakim Bylund.
Vi setter opp to grupper på samlingen med en for nybegynnere og en for videregående. Krav for å
delta på videregående gruppe er at man må være godkjent prøve figurant.
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Neste møte: Tirsdag 01.08.17 kl.2100 på Skype.
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