Referat fra 27.8.20
Nr.2-2020

Den 27.8.20 kl18.00 ble det holdt styremøte for Norsk Wachtelhundklubb. Peppes Pizza Drammen.
Til stede:
Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian, Dag Andrè Nymoen, Lars Roar Railo, Stian J. Hoff, Nina Handeland og
Gunn Elise Bringo.
Fraværende: Siv J. Sveindal, Jarle Sørensen

Saks
nr:

Sak:

Ansvar:

Kommentarer til forrige referat
5-20
Fast
sak

Post:
Utgående post:
Innkommet post:
Noen inngående mail fra NKK som ikke berører oss, ellers lite å
melde om inngående og utgående post.

Status Avls komiteen:
Mye telefoner vedr valp og interesse og besvares så godt det
lar seg gjøre.
Leveringsklare valper (norsk paring- ikke godkjent etter norske
kriterier), men lurt å sende info til valpekjøpere.

Status Jakt komiteen:
Status Jaktprøver pr 25.6.20:
Åpen klasse: fullbooket
Skogsprøve: fullbooket

6-20

Oppfølging av hvilke punkter det er jobbet videre med, Ikke er
jobbet med og hva som står igjen:
-Statistikker for norske hunder og gjennomførte prøver
Hører om Siv kan lage disse
- Valpebrosjyre til valpekjøpere
Velkommen brosjyren sendes til Elisabeth, Få endringer i
disse. Få med jaktprøvekurs på 1 og andre siden. Ta med
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Frist:

jakttur. Husk røntging av hofter og albue, utdanningsskjema,
jaktprøver og viktigheten rundt dette.
Ta med Sykdommer.
- Jakttur budsjett fra januar 2020
Siste kvitteringer for utleggene må komme med før endelig
resultat kan fremlegges.
- Medlemsblad i PDF på nettsiden
Sendes Dag Andre
- Instagramkonto
Gunn Elise Ser på dette.
-Aktivitet:
• Grisehegn
Grisehegn- prøve å la seg gjennomføres ila våren. Nina sjekker
videre.
Helga før påske 2021 19-21mars? Reservere med forbehold.
• Wachtelcruise
Utsettes til 2022
• Sporkurs
Hjartdal 5-6 juni 2021 sammen med treffet.
Stian blir kontaktperson med hans Kåre Røysland.
-Sponsorer
Nina har skaffet en sponsor Helside/Halvside 3000kr
Railo sponser 3000kr
Jensens villsvinhegn- Railo sjekker
Erich Mathisen Selvik bruk- Joar sjekker

- Salgsartikler
SalgsartiklerVippsGo avvikles. Kun vanlig vipps tilgjengelig
Sjekk mulighet for Kaffekrus og Termoskopp

- Treff 2021
Hans Kåre legger spor og er dommer sammen med Harald
Kvalvåg.
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- Jakttur 2021
- Planlegges som det skulle bli
- Dato 27-31 januar 2021
-Facebook: Hvis stor interesse blir det to helger (Uke 3 Onsdag
– søndag 20-24 januar) Eller uke 4 (Onsdag – Søndag 27-31
januar)
-Railo ansvarlig- Joar er med

- Nettsiden
- Må få inn jakt prøveresultater for 2019 innen nye jaktprøver.
Alle tenker litt og ser hva som skal endres legge til
Sjekke BT om sidetall besøkende.
Samt brukernavn og passord.
Utdanningsplan for wachtelhund legges inn under fane
Wachtelhunden

Neste møte blir

Gunn Elise Bringo
Sekretær
Norsk Wachtelhundklubb
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