
Styremøte 30.08.2015 

Lende siden forrige styremøte , mange er opptatt med ulike aktiviteter . 

Tlf møte 

Til Stede Per Sliper , Per Hoff, Wenche Skogli og Kenneth Johansen 

Frafall Ann K Rygge , Espen Sævik 

Gjennomgang av avviklede arrangementer 

Hokksund Utstilling 

Bra oppmøte, god stemning, vell gjennomført , utstillingen ble utsatt en time grunnet kraftig 

regn, ved start kl ti sluttet det å regne, så en riktig avgjørelse ( Ansvarlige Liv Arnhild 

Myrholmen og Wenche Skogli ) 

Jakt og fiskedager på Elverum , som tidligere år godt besøkt stand, basset camp, og en god 

dugnadsgjeng som tok vakter ( Ansvarlige Per Sliper og Espen Sævik ) dette er en god arena 

vi får vist frem rasene våre. 

Spor og utstillingshelg Jarlsberg, Vi er ikke fornøyd med den modellen utstillingen ble 

avholdt etter ( fordeling og dugnad ) vi må evaluere dette å ta en avgjørelse på om dette er noe 

vi ønsker å fortsette med eller om vi skal arrangere alene fremover, markedsføring må være 

bedre 18 påmeldte basset er ikke nok . utstillingen i seg selv forløp på normalt vis. ( 

ansvarlige Liv Arnhild Myrholmen og Wenche Skogli ) 

Spor Prøven gikk bra 16 starter, bra med terreng, spor leggere noe som bør opprettholdes ( 

ansvarlige Espen Sævik og Per Hoff ) medhjelpere May Bente Myrholmen , Bjørn 

Myrholmen . 

Fremtidige aktiviteter 

Eurobasset på Letohallen, vi er i rute med planlegging, premier , Dommere osv 105 påmeldte 

er vi svært fornøyd med. ( ansvarlige Wenche Skogli og Liv Arnhild Myrholmen ) Liv 

Arnhild reiser til Vega for å forbrede NM , Wenche får da hjelp av Per Sliper, Ann K B 

Rygge og Elisabeth Moseby . 

NM Drev Vega rapporteres at alt er i rute. Liv Arnhild og Bjørn Myrholmen reiser opp for å 

forberede sammen med medlemmene av NM komiteen, Wenche Skogli reiser opp onsdag før 

NM starter ( Ansvarlige NM Komiteen) 

Spor prøve på Sørlandet, alt i rute meldes det ( ansvarlig Åsmund Rygnestad Liv Arnhild og 

Bjørn Myrholmen reiser ned for å bistå under prøven ) 

Styret støtter opptak av en Drevdommer Kandidat og en Eksteriør Dommer Kandidat . 

 


