
Referat fra styremøte nr 3 Lierne kro 23.10.2014 

1 inkalling godkjent 

2 Niels Brandstrup har ordet , ønsker å informere styret om muligheter , div komiteer i NKK , 

Basset klubben må mer på banen i komiteer som vedr deres raser , samarbeid med andre jakt 

hund forbund , og en strategi for å få dette til fremover , mange gode ider og forslag ble 

diskutert , Niels takket for seg , og ønsket å vere akktiv med i klubbens arbeid fremover , 

styret er taknemlig for dette , da Niels er en mann med lang fartstid i organisasjons arbeid , og 

NKK og NKKs underkomiteer 

3 . Vega evaluering , stor deltakelse , vell gjenomført arangemang 

4. brev fra Drev Komite insendt til NKK fra Drev Komite v / Liv Arnhild til NKK ang 

Alternativ for utenlandske Jaktchampionat , en endring i regelverket om at hunder som 

alerede har jakt championat i hjemlandet kreves det 1 første premie på beveglig eller 

ordinær drevprøve på valgfritt los dyr , insendt til NKK for godkjenning 

5 . brukskrav for Grand – henger med videre 

6. styret har vedtatt å arangere et ekstra club show i samenheng med Europa winner 2015 

, og går for tilbudet til NKK om leie av ringer og utstillings sted , det blir da samme 

helg som Euro Dog , dette blir i tilleg til Hokksund , ansvarlig her er Wenche , vidre 

oppdateringer kommer 

7 . wenche orienterer om Ras og Raseråd samling på quality hotell på Mastemyr 

8. situasjon webb red , Jens har sendt mail slutter med øyeblikkelig virkning , Ann 

Kristin Bratsberg Rygge foreslåes som etterfølger , wenche forespør 

9, Eventuelt , spørsmål om fremgang ang årbøker , wenche spør Åse Pedersen om dette 

tilstede , Leder Wenche Skogli , Nest Leder Per Hoff , styremeldem Per Sliper , Espen Sevik , 

Leif Rakkestad og Æresmedlem i klubben Niels Brandstrup , Lierne Kro 

For styret Wenche Skogli 

 


