Dato: 23.05.2018 kl.2100
Form: Skype
Tilstede: Heidi, Terje, Rolf, Berit, Rita, Anne
Ikke møtt:
Referent: Rita
Nr
1

Agenda

Ansvar

Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkninger
Figurantsamling 25.05-27.05 2018
•

2

8 deltakere påmeldt, 7 bekreftet – instruktører: Thomas Lindal og Mads Moslund. God interesse
for hunder/hundeførere. Alt er under kontroll – Rolf har ansvaret. PM og program sendt
deltakerne.
Rolf
Det legges opp til en ny samling til høsten (etter VM – oktober). Forslag om å ta det i avd
Fredrikstad. Forslag om sosiale media (gruppe) for å «samle» deltakerne/instruktører. Motiverende
og inkluderende – Rolf tar det opp på samlinga.

NM lydighet
•

3

Arild Berntsen kommer på trening på onsdag. Grilling/sosialt på kvelden. Berit endrer annonsen
slik at kontaktperson kommer med (Anne). Forslag om å kåre Norgesmester i klasse III, dersom
ingen påmeldte i FCI klasse III. Klasse III gir norsk lydighetschampionat – ingen ser derfor
betenkeligheter med å da kåre Norgesmester i klasse III.

Det kåres en vinner i hver klasse, men kun Norgesmester i klasse III. Alle de beste i hver klasse
skal på pallen uavhengig av om det oppnås 1.premie eller ikke. Tidspunkt er ikke bestemt, men
arrangementet skal gå fredag. Premieutdeling umiddelbart etter konkurransen. 1 dommer til klasse
I og 1 dommer til klasse II og III. Rolf setter opp ringer. Premier? Avklares med HS.
Lauvbærkrans til Norgesmesteren. Evt fôr-premier til vinnerene. Telt til ringene fra Royal Canin?
(Royal har med telt – Berit sjekker). Annonse legges ut på alle plattformer
Sporhund NM
•

Anne

Terje

NM sporhundprøver – avgjøres på tirsdag, slå sammen med FCI. Kostnadene må fordeles –
HBU/avdelingen/NKK. Settes som betingelse at ekvipasjene må ha bestått min SPH 1
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Premier til mesterskapene
5

•

Premier til IPO NM og Sporhund NM skal HBU ordne. Kranser og fôrpremier.
Bestemannspremier til IPO NM (fra hver gruppe) skal også deles ut.

Berit

Listene over dommere, instruktører etc.
6

•

Terje holder på med den, mye jobb, går gjennom hele medlemsbasen. Sannsynligvis ferdigstilt
neste uke.

Terje

Sponsing NM i IPO
7

Berit
•

kommet inn 4000 fra avdelingene (3 avdelinger).
1

Eventuelt
•

Schäferuka Sølen – hvordan ligger det an? Noen instruktører har ikke fått info enda. Berit sjekker
med Cato/Ronny.

•

Avklaring om dommer etter saken i Sarpsborg
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9
10
10.1
10.2

Saker til oppfølging: RRP/RSP/IPO: endringer generelt fra 01.01.2019
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Neste møte: 18.06. 2018 på Skype
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