
Referat Styremøte 27.04.2015 

Sted Lillestrøm 

Tilstede Wenche Skogli, Per Sliper på tlf Ann Kristin Bratsberg Rygge 

Frafall Per Hoff, Espen Sævik, Kenneth Johansen og Anette Jacobsen 

Sak 1 gjennomgang av arrangementer og møter. 

Oppsummering, årsmøtet flyttes til en annen lokasjon i 2016 på bakgrunn av økte priser på 

quality hotell Mastemyr i 2015. 

Villmarksmessa på Lillestrøm 2015 er gjennomført, et godt resultat, viktig at vi er synlig på 

slike arenaer, her treffer vi mennesker som akkurat har skaffet seg en basset, eller går med 

tanke på å anskaffe en. 07.05 2015 er det et evalueringsmøte på NKK sine lokaler, vi er 

påmeldt å deltar. 

Utstillingskurset i Drammen gjennomført samme helg som villmarksmessa, godt oppmøte, 10 

deltagere m 3 av basset rasene representert, Ann Kristin B Rygge var her instruktør. Kurset 

var selvfinansierende. Gode tilbakemeldinger, og vi ser behovet for å følge opp dette. 

13.04.2015 møte i Jakthund Divisjonen med påfølgende dialogmøte i NKK, vi var her 

representert på begge møter V Leder Wenche Skogli , hovedpunkter Økonomi, IT satsning, 

EDS og føringer for videre jobbing med NKK nye rovdyrpolicy ( ref i sin helhet fra dialog 

møtet kan leses på NKK nettside) vi hadde noen kommentarer i forhold til EDS og 

Rovdyrpolicy . 

Møte med Norges veterinær høgskole, vet Rørvik ang gradering av shorten ulna på 

dvergvekst raser, rep på møte, ansvarlig koordinator for prosjektet leder i rase rådet for Basset 

Hound Elisabeth Moseby, rase råd BAN Morten Opsahl, rase råd BBDG May Bardal og fra 

styret Leder Wenche Skogli, lærerikt møte, og et interessant prosjekt. Vi avventer videre 

beskjed fra Rørvik . 

Sak 2 kommende aktiviteter 

Klubb mesterskap i Blodspor på kjellerhalsen, planlegging og ansvarsområder fordelt. Alt i 

rute, vi er svært fornøyd med hele 20 deltagere. Kun basset. 

Hokksund utstillingen alle ansvarsområder fordelt, vi ligger godt an i planlegging 

Jarlsberg jakthund utstilling . samarbeidsutstilling blant Vestfold Harehund klubb, Vestfold 

fuglehund klubb, Vestfold Elghund klubb og Norsk Basset klubb. Ansvarspersoner her er 

utstilling Liv Arnhild Myrholmen og Wenche Skogli, flere møter er avholdt og vi er godt i 

rute. 

Spor prøven Jarlsberg helgen ansvarlige er Espen Sævik og Per Hoff . 

EDS Euro Basset show, her er planlegging i rute, NBaK har trukket seg ut av samarbeid med 

NKK, hovedsakelig på grunn av NKK sin seneste kontrakt forslag, avgjørelsen er basert på tid 



og økonomi som vi syntes er usikkert, vi har da valgt å flytte Euro Basset Show 04.09.2015 til 

Leto Hallen 37 km fra Lillestrøm varemesse, og har inngått et samarbeid med klubben for 

Gårds og fjellhunder om deling av hall og utgifter. 

Evnt , fortsette å utvikle hjemme side og fb side 

Ref Wenche Skogli 

Neste styremøte settes til 16 Mai kl 15 00 tlf møte . 

 


