Norsk Spaniel Klub
Avd. Oslo og Akershus

Referat fra styremøte nr 2 -2016
Sted: Hos Ellen Jemtegaard, Oslo
Tid: 03.05.2016
Tilstede: Stian, Ellen, Tor Helge, Cathrine, Vibeke, Espen og Christina
Referent: Christina

Agenda
1. Eventuelt
Espen har deltatt på dommerkonferanse arrangert av Jaktkomiteen i Sandnes 30.04.-01.05.16, og
orienterte styret om hovedpunktene for samlingen.
1.1 Det kommer regelendring i JAL ved at kastapporten nå gjøres obligatorisk.
1.2 Det jobbes med å rekruttere dommeraspiranter da det vil være behov for flere dommere i nær
fremtid.
1.3 Bedømmelse av JAL og jaktprøver ble gjennomgått.
1.4 Jaktkomiteen ønsker å formalisere samarbeid med dommere mlm Norge og Sverige
2. Utstilling
Vi har fått låne gressbanen på Hvam vgs i Jessheim. Styret sjekker mulighetene for å booke inn en
hundefotograf.
Vi trenger medhjelpere til følgende roller:
-

Dommer, Barn og hund
Judges Steward
Kiosk ansvarlig
Vert/ vertinne til å ta seg av uerfarne utstillere
Kakebakere

Dersom noen kunne tenke seg å bekle ovennevnte roller, ta kontakt med Vibeke Eckhof.
3. Kurs og arrangement

3.1 JAL kurs: Espen og Stian prøver å finne en ledig helg. Det vil bli plass til 10 ekvipasjer. Styret
kommer tilbake til sted for kurset senere.
3.2 Klippekurs: Det ble arrangert klippekurs i hverdagsklipp på Vøyenenga i Bærum den 11.04.16.
Det var 9 deltakere. Dette kurset var veldig populært og avdelingen vil trolig avholde flere slike kurs.
Vi vil også gjerne få til et kurs for utstillingsklipp av cockere.
3.3 Blodsporkurs: Styret planlegger å holde et kurs i løpet av august / evt. høsten.
3.4 Smellerkurs: Det blir arrangert smellerkurs 30.05 og 06.06.16. Dette er fulltegnet, men det vil bli
arrangert et nytt kurs i oktober.
3.5 Introduksjonskurs til spanieljakt: Styret ønsker å avholde et slikt kurs, og vil komme tilbake med
mer informasjon.
3.6 Jakttreninger: Espen undersøker muligheten til å ha egentreninger på Skiptvedt. Dette vil å tilfelle
tilbys en gang i måneden i første omgang.
3.7. Demo på Elverumsutstillingen. NSK V/ Jaktkomiteen stiller på Elverum for å vise at spaniels er
supre jakthunder.
4. Familiedag
Styret sjekker muligheten til å ha familiedag på Hvam vgs i Jessheim ( samme sted som vi arrangerer
utstilling) den 20.august. Det legges opp til hyggelig samvær og demonstrasjon av ulike
hundeaktiviteter.
5. Våre spaniels
Dersom noen har deltatt på kurs, arrangementer e.l som de vil dele med leserene av VS. Kan bilder
og tekst sendes Cathrine eller Tor Magne.
6. Økonomi
Intet nytt.

