Dato: 18.04.2018 kl.2100
Form: Skype
Tilstede: Heidi, Terje, Rolf, Berit, Rita, Anne
Ikke møtt: Cato
Referent: Rita
Nr
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Agenda

Ansvar

Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkninger
Innkommen post.
Berit har sendt over brev fra Anett ang dommerlister fra NKK. Disse må oppdateres. Den må
vaskes mot NKK sin. Terje går gjennom den og oppdaterer. Terje konferer med Berit om hvem er
medlem/ikke medlem.

Terje

Handlingsplan
• Ang lydigheta på RRP/RSP – skal denne følge de nye reglene i IPO som gjelder fra
01.01.2019. Vi regner med at dette skal følge – endringene er ikke godkjent enda – det
tas tak i når dette er klart. Det er gjort noen innspill til reglementet – avventer
tilbakemeldinger.
KG RIK avventer.
•

Anne: Forslag til NV – trening i forkant (slik mot og kamp trenes). Anne tilbyr seg å
tromme sammen instruktører og tilby trening. Det foreslås f.eks onsdag ettermiddag/
kveld (dersom konkurransen går fredag). Lage annonse – formidle til avdelingene, skal
være gratis.

•

Norsk Vinner – lydighet: HBU har ansvaret. Det foreligger 2 skrivere og 1 utlegger.
Mangler 2 skrivere. Personell til ringer og utstyr trengs. Det skal være 2 ringer og 2
dommere er klar. Utstyr: Må skrapes sammen. Anne tar på seg dette.

•

Ungdomsarbeidet: Må tas kontakt med Bjørn Lundberget og høre hva han planlegger for
året. RIK grunnkurs ønskes – dette må evt tas i avdelingene da mengden ungdommer er
spredt og avstandene store.
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•

Sjekke med Cato ang profilering/filming til hjemmesiden. Prøver å finne noen
ungdommer som kan brukes (lydighet).

•

Dommersamling i november 23-25: HBU og KG RIK er teknisk arrangør. Budsjett 30,000
skal dekke Scherkl. Egenandel: 900,- betales av alle som ikke har en «rolle» i selve
samlinga. NKK har sendt ut varsel om at det blir, men ikke noe mer konkret. Heidi jobber
med det. Heidi fortsetter med dette.

Berit
sørger
for 2
ringer
Berit

Heidi

Sporhund NM
• NM FH: Ingen har tatt på seg dette. Forslag om å slå sammen FCI FH og Sporhund NM.
Tidspunkt er ikke satt, men blir til høsten.

Berit
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Arbeidsfordeling
Referent: Heidi i utgangspunktet, med Rita som reserve.
Resultater: Legge ut på hjemmesiden purre på avdelingene – Rita
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Terminliste: Hvem gjør. Ronny har mal på systemet. Berit tar denne.
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Sølenkurset: Det gamle HBU tar dette arrangementet i år. Det purres på depositum skal være bet. Ronny
Innen 1. mai. 37 påmeldte til nå.
NM IPO – tysk dommer – må søkes om bruk av utenlands dommer, så søkes til NKK innen 2
Berit
mnd. Peter Rohde (samme som i fjor)
Figurantsamling:
• Rolf møter. Det er bestilt 2 figuranter. Dersom påmeldinga blir liten vurderes det å kjøre
med kun 1 figurant. Det må sjekkes om alle har RIK-lisens. Rolf tar dette. Valper/eiere
Rolf
uten lisens kan møte og leke så lenge det ikke bites i arm. Det vites ikke om antall
påmeldte. Berit sjekker dette med Cato. Vi tar en oppdatering på Messenger når antall
påmeldinger foreligger.
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NM IPO:
• Alt under kontroll, men mangler 1 figurant. Thomas og Mads (svarer i mai). Annonse
kommer i neste tidsskrift. Bannere og flagg er hos Ronny. Terje og Ronny avtaler
overlevering før IPO NM 2018.
• Dommer gruppe A: Gunnar Olsen har takket ja og står oppført i annonsen som kommer i
neste utgave av Schäferhunden.
Saker til oppfølging: RRP/RSP/IPO: endringer generelt fra 01.01.2019
Eventuelt
Neste møte: 23.05. 2018 på Skype
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