
STYREMØTE 7. DESEMBER 2014, HARESTUA  

 

Tilstede:Line Løw  

              Lina Stabbetorp  

              Marianne Larsen (ref) 

              Irene Borgen  

              Tone B Hansen  

              Stine Oppegaard  

              Kenneth Monsen  

 

1.  Nytt fra komiteene 

Arrangementskomiteen ved Stine: 

Påmelding og betaling til div arr bør gå til samme person så slipper vi og oppleve forvirring.  

 

Medlemmer bør prioriteres på samlinger, altså fylle opp med medlemmer først og så tilby ikke-

medlemmer dersom det er plass.  

  

Dogs4All, her vant vi prisen for beste rasestand. Vi bør ha flere som kan være med og kjøre på 

utsiden. Neste års Dogs4All blir sammen med europautstillingen i september. Da blir det ikke 

kjøring fordi det vil bli for varmt for hunden, men vi prøver og lage en «camp» på utsiden.  

 

Teambuilding for ansatte i Norges varemesse: Vi samler noen som kan være med og kjøre turer 

med dem, tar også med direktøren i NKK og redaktøren i Hundesport.  

 

Vintersamling: Her bør vi vurdere om vi må se etter en større plass. Grimsbu tilbyr i år og lage til en 

sovesal. Vi prøver å få til noe sosialt på fredagen også.  

  

ABU ved Tone  

Spesialen blir 23. mai 2015 på Frya leir. Dommer Tuula Pratt  

  

Spesialen 2016: Torpomoen? Dommer ikke bestemt.   

  

Trekkhund prøver 2015: De samme løpene som i 2014 + Harstad Hundekjørefestival. Lista er på vei 

og trykkes i bladet.  

  

Trekkhundchampionat rosetter deles ut på Spesialen.  

  

2)  Økonomi ved Irene Borgen 

  

Bra økonomi.  

  



Høstsamlingen hadde høyeste deltagelse, det mangler oppgjør for middagen, dette ordner Stine og 

Irene. 

 

Reklamemateriell: Det er budsjettert med 10 000 kr for 2014.  

Start- og målseil bestilles og skal være ferdige til Dørstokkmila i januar. Det bestilles også nye 

plakater til bruk på messene. 

  

4. Dommerkonferansen: Listen over dommere er hentet inn.  

Kompendiet kjøpes fra Sverige, koster 10 000 kr for 100 stk, vi selger de vi ikke bruker for 200 kr pr 

stk. Irene tar disse med fra Sverige. 

Frode Bakke har sagt seg villig til å være med og arrangere.  

  

5. Helseundersøkelser: Den for oppdrettere er avsluttet og den for eierne går som planlagt.  

 

6. Forslag fra Jeger Bjørnson: Utgått 

 

7. Polarhundklubbene samarbeider om meritteringene ut i fra terminlisten til NHF. Fordeles over 

hele landet. Det må være minimum tre startende for å få merittering. Terminlisten settes opp på 

høsten. NKK går igjennom alle prøver på samme tid. 

 

8. WSA Medlemskapet er betalt og vi er midlertidige medlemmer fram til deres generalforsamling.  

 

9. Valg  

Stine tar ikke gjenvalg som leder av arrangementskomiteen, men står til disposisjon som 

medlemskontakt og tar seg av messene.  

Line: Ikke gjenvalg  

Lina: Gjenvalg i både styret og ABU.  

 

10.  Eventuelt 

Det blir nevnt at Huskybladet bør være kritiske til og trykke artikler som inneholder mobbing. 


