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Referat fra styremøte 3/23 02.mars 23. Båstad/Teams. 

 

Til stede:  

Raymond Bråten 

Carola Brusevold (Teams) 

Line M. Olsen 

Nikolay Sandberg 

Per Jostein Thon 

Vebjørn Harstad. 
  

      

Saksliste:  

  

1. Konstituering av styret 

2. Gjennomgang av utvalg 

3. Medlemsmøte vedr saker til Dachshundtinget 

4. Forespørsel fra VestBusk om felles ordinær drevprøve januar-24 

5. Deltakelse på Agria sin «hundepromenade» 13-14.mai 

6. Informasjon vedr Nordisk Mesterskap i drev 

7. Eventuelt. 
 

1. Konstituering av styret.  

Leder Raymond Bråten 

Nestleder Carola Brusevold 

Styremedlem: Line M. Olsen 

Styremedlem: Nikolay Sandberg 

Styremedlem: Vebjørn Harstad 

Kasserer: Anne Beathe Vollaug Lier 

Vara: Per Jostein Thon 

Vara: Ståle Andreas Taraldrud 

 

Styret er konstituert. Det er sendt samordnet registermelding til 

Brønnøysundregisteret, og denne er bekreftet godtatt. 

Styret er oppdatert i NKK sin klubbadministrasjon. 

  

2. Gjennomgang av utvalg.  

Bakgrunn: Informasjon om Follo-Østfold DHK sine eksisterende utvalg, og 

styremedlemmenes deltakelse. Nye medlemmer til utvalgene. Arbeidsoppgaver til 

utvalgene. 
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Hiutvalg:  

Utvalget har hatt lav aktivitet pga endringer i regelverk rundt hold av rev og trening i 

hi. Det er ikke arrangert noe naturhiprøver. 

Det er nå litt bevegelse rundt regelverk og testing av kunstig rev. 

Utvalgsmedlemmer: Ole Andreas Haugland, Thrond Roxrud og Tor Erik Haram. 

 

Sporutvalg: 

Utvalget har ansvar for å søke om, administrere og organisere blod- og 

fersksporprøver, samt arrangere relevante kurs. 

Det er pr nå ikke søkt om prøver i 2023, så dette må være en prioritert oppgave. 

Det er ønskelig å avslutte prøveperiodene for bevegelig blod- og ferskspor før 

bukkejakt på rådyr starter.  

Det er ønskelig med minst en ordinær blodsporprøve, med både AK og EK klasser. 

Helgen 10.-11 juni nevnes som aktuell for dette. 

Utvalget bes se på dagens priser og dommerhonorar, og eventuelt justere dette. 

Utvalget finner datoer for prøver og får opplæring i prøvesystemet av Raymond etter 

behov. Det er viktig at de som melder på får rask tilbakemelding, og at det raskt 

tildeles dommer, slik at vi får tatt unna prøvene fortløpende. 

Utvalget bes arrangere blodsporkurs på nybegynnernivå. 

Utvalgsmedlemmer: Carola Brusevold, Line M. Olsen, Nikolay Sandberg. 

 

Drevutvalg: 

Utvalget har ansvar for å søke om, administrere og organisere drevprøver, samt 

arrangere relevante kurs. 

Det er pr nå ikke søkt om drevprøver i 2023, så dette bør prioriteres. 

Utvalget bør også forsøke å få arrangert drevkurs i slutten av august/begynnelsen av 

september, med en teoridag og en dag i felt. 

Utvalget blir også engasjert ifbm Nordisk Mesterskap i drev som vi skal arrangere i 

november. Utvalget bes se på dagens priser og dommerhonorar, og eventuelt justere 

dette. Utvalget må også se om det er mulig å komprimere tid og sted for ordinær 

prøve, slik at vi kan få til et sosialt arrangement mtp dommermiddag, premieutdeling 

mv. Vedr påmelding så er det er viktig at de som melder på får rask tilbakemelding, 

og at det raskt tildeles dommer, slik at vi får tatt unna prøvene fortløpende. 

Utvalgsmedlemmer: Anne Igsi, Ole Andreas Haugland, Per Jostein Thon og 

Raymond Bråten. 

 

Utstillingsutvalg: 

Utvalget har ansvar for å søke om, administrere og organisere utstillingene i klubben, 

samt tilby relevante kurs. Utstillingene for 2023 er ivaretatt med tanke på dommere 

og datoer. 

Utvalgsmedlemmer: Line Andersen, Carola Brusevold, Nikolay Sandberg og 

Raymond Bråten. 

 
  

Vedtak: Det informeres om utvalgene i informasjonsmail til medlemmene, hvor det 

oppfordres til å foreslå seg selv til utvalgene. Viktig med rekruttering. 
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Utvalgene må ikke være redd for å be om hjelp, og det forventes at styret deltar aktivt 

ved våre arrangement. 
  

3. Medlemsmøte med vedr saker til Dachshundtinget.  

Bakgrunn: Saker som skal behandles på Dachshundtinget i april presenteres i 

Dachshunden nr 1/23. 

Det er ønskelig med et medlemsmøte for å diskutere sakene, slik at klubbens valgte 

representanter får et bilde av klubbens standpunkter. 
  

Vedtak: Vi inviterer til medlemsmøte onsdag 12.april kl 19.00, i Slangsvoldveien, 

Råde. 

 

4. Forespørsel fra Vestfold-Buskerud Dachshundklubb om å arrangere felles 

ordinær drevprøve i januar. 

Bakgrunn: Vi har fått en muntlig forespørsel fra VestBusk om vi kan være interessert 

i arrangere en felles ordinær drevprøve januar 2024, for å dra felles nytte av 

organisering, dommere og terreng. 

 

Vedtak: Styret stiller seg positive til dette, og sender saken til drevutvalget.  

  

5. Deltakelse på Agria sin «hundepromonade» 13.-14.mai 2023. 

Bakgrunn: Agria har forespurt om vi veil delta på «Hundepromenade 2023» går av 

stabelen helgen 13.mai- 14.mai og er en veledighetstur. Denne gangen er mottaker 

Norske Redningshunder. 

For hver ekvipasje donerer Agria uavkortet 10,- til en Norske Redningshunder. 

Agria skriver at turen kan fullføres som en kombinasjon med en treningsøkt, rusletur 

til en fjelltopp, en tur i skogen, parken. 

Vi velger selv lokasjon, distanse og tidspunkt i løpet av helgen og får tilsendt effekter 

fra Agria. Dette er et «lettbeint» event som Agria vet mange hundeeiere setter pris 

på. Som arrangør er vi med i trekningen av et gavekort fra Agria på 5000,- som kan 

brukes i deres Webshop. Agria vil annonsere, samt sende oss effekter til turen. 

 

Vedtak: Styret er positive til dette. Lavterskel for alle, ikke minst medlemmer som 

ikke er interesserte i prøver og utstillinger. Raymond søker om deltagelse. 

Vi legger opp til rusletur på Høytorp Fort i Mysen, lørdag 13.mai, kl 1200. 

Line og Nikolay organiserer på selve dagen.  

 

6. Informasjon om Nordisk Mesterskap i drev. 

Bakgrunn: Follo-Østfold DHK er valgt som arrangør av Nordisk Mesterskap i Drev 

2023. Vi er så smått i gang med planleggingen, dato og sted er bestemt, og en del 

sponsorer er på plass. Mer informasjon finnes på Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085946937090 

Det vil bli avholdt fysisk oppstartsmøte innen kort tid, hvor den mer detaljerte 

planleggingen vil starte. Drevutvalg + noen flere personer engasjeres i dette. 

Vi vil være avhengige av sponsorer for å få en sunn økonomi i dette. Alle i styret 

oppfordres til å skaffe sponsorer. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085946937090
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Sponsorgaver vil bli benyttet som premier under arrangementet, samt loddpremier i 

lotteri som er startet ifbm arrangementet. 

 

Vedtak: 

 Raymond kaller inn drevutvalg og andre ressurser til oppstartsmøte. 

Alle i styret jobber for å skaffe sponsorer. 

 

7.Eventuelt 

7.1 Pelsstellkurs. 

Saken henger igjen fra 2022, og ikke ble landet. 

Line tar opp tråden, og kontakter aktuell kursholder. Ved positiv respons organiserer 

hund kurs. 

 

7.2 Camp Villmark 

NDF har stand på Camp Villmark. Behov for bistand til å bemanne stand. 

De som står på stand vil få gratis inngang. 

Per Jostein, Vebjørn, Line og Nikolay har mulighet. 

Raymond spiller inn navnene til markeds- og mediautvalget. 

 

7.3 Felles øyelysning. 

Raymond kontakter autoriserte øyelysere, og hører om noen av de har 

mulighet/priser på en felles dag/kveld for øyelysning for medlemmer av Follo-Østfold 

Dachshundklubb. Mulig lokale hos Carola, dersom dette egner seg. 

 

 

Raymond Bråten – ref. 


