
STYREMØTE NIHK 12.AUGUST 2013 

 
Tilstede: Ellen H Tangen, Lisa Maria Hansen, Marianne Myki, Even Lilleng 

Strand, Grethe Pettersen, Hilde Vestby Aarnes 

 

Saksliste: 

 

1. UTSTILLINGEN 2013  

 Alt av sløyfer og glass er i orden, fòrpremiene er ordnet og sponset av 

Appetitt, det nye teltet er ankommet hos Marianne. 

Even står som utstillingsansvarlig, og det er påmeldt 40 voksne hunder og 1 

valp. 

Innkjøp av kiosk-varer blir kjøpt inn utstillingsdagen, og kioskpersonell er 

ordnet i følge Even. 

Mat og drikke må ordnes til dommer, ringsekretær og skriver, og Even tar på 

seg å finne noen som smører mat til de. 

Oppmerking av ringer blir ordnet av Marianne,samt at hun ordner katalog og 

startnummerene, og den info som klubben ønsker å informere utstillerne 

sine.Ellen tar med seg plasseringsmarkørene(hundene) samt ordner gave til 

dommer, ringsekretær og skriver. Styret har bestemt at det skal være 

gavekort fra Interflora. 

Det vil bli levert ut ett glass til alle nye Champion’er, og det vil foregå før 

åpningen av selve utstillingen. 

Mattilsynet vil bli kontaktet, samt telefonnummer til nærmeste veterinær. 

Vandrepremiene vil bli delt ut mot slutten av utstillingen, en liten hyggelig 

seanse før utstillingen er slutt. 

Når det gjelder loddsalg/premier, prøver alle i styret å skaffe til rette litt flere 

premier. 

Det blir plass til alle som vil komme med campingvogn/bobil fra fredag til 

lørdag, men kan ikke love at alle får strøm. 

 

2. ÅRSMØTET 24.AUGUST  

Vi samles alle ute på verandaen på Skistua, eventuelt inne ved regn. Hilde 

skriver referat, og det vil bli funnet to stk til å signere som bor i nærheten, så 

vi får det fortest mulig i orden. 

 

3.UTSTILLINGEN 2014 

Eli Marie Klepp stiller som dommer på utstillingen, ei dyktig dame, som 

gledet seg veldig til å bedømme våre hunder. 

Treffet vil bli holdt i pinsen, og utstillingsdagen blir søndag, og det er 

klubben som står for utstillingen. 

Mona Lilleng Strand og Henriette S Hildre har ansvaret for treffet, hvor det 

blir bistått fra noen som har arrangert treff tidligere. 



Treff 2015 er ikke klart hvor blir enda, det må taes hensyn til blant annet 

tilgjengelighet og fasiliteter, og forslag sendes til Mona Lilleng Strand. 

 

4.EUROPAUTSTILLINGEN 2015 

Det forrige styret har takket ja til at våres rase deltar på Europautstillingen, 

og det har også blitt sagt ja til at våres spesialutsilling blir holdt i nærheten av 

Europautstillingen. Derfor søker vi om å gjennomføre våres spesial i de 

samme lokalene som Europautstillingen, vi søker om Hans-Åke Sperne som 

dommer, og vi søker om at våres utstilling blir holdt på lørdag. Om vi får tak 

i ringsekretær til våres spesial, leier vi uten. Det kan bestilles full pakke, men 

rimeligere om vi får ordnet ringsekretær selv. 

 

5. LÅNE UT VÅRT NAVN TIL STEVNER OSV? 

Styret lar denne saken ligge, og venter eventuelt på søknad 

 

6.JOBBE VIDERE, REKRUTTERINGSTILTAK OG INFORMASJON? 

Kan det være en idè å få trykt opp ett valpehefte til nye IF-eiere, hvor det blir 

fortalt litt mer om rasen, bruksområder etc? Samtidig som valpen blir hentet, 

får man med seg dette heftet. Dette for å huke tak i de som ikke er 

medlemmer i NIHK. Styret tenker over saken til neste møte. 

 

7. DIVERSE 

 

Ang høringen NKK-utstilling/Storcert,  så har Marianne sendt inn klubbens 

mening til NKK, hvor vi mener at det ikke bør være noen endring i forhold til 

hvordan det har vært. Vi mener også ang offisielle og uoffisielle utstillinger, 

at det bør være som det har vært, det kommer til å møte få utstillere på 

uoffisielle utstillinger. 

 

Det kommer stadig forespørsler fra andre hundeklubber, om vi vil at våres 

rase skal være representert på deres utstillinger, og det er noe vi bestandig 

sier ja til. 

 

MH-beskrivelsen fra Frya-treffet 2013 er godkjent av NKK 

 

 

Referent Hilde Vestby Aarnes  

Fåvang 17.august 2013  


