
STYREMØTE NSchK avd Hedmark 
 

Referat 13. september Kl. 18.00 Sted: Myklegard 

Til stede Frode Th. Larsen, Lisbeth Hyllvang, Trine Uthus, Britt Haugen og Kay Tofthagen 

MØTELEDER Frode Th. Larsen  REFERENT   Britt Haugen 

 
 Referat 

12/2022 Utstilling tysk mønster 3. desember 2022 – Aalerud stall (bestilt) 
Utstillingsansvarlig: Frode Th. Larsen 
Dommer: Bjørn Lundberget 
Sekretariat/skriver: Lisbeth, Britt og Trine (vaksinasjon, vester) 
Rigging av bane: Kay 
Parkering: Ivar (50) 
Katalog: Britt (selges i kiosk, påsatt nummer for loddtrekning) 
Kiosk: Jannicken 
 
Annonse: Lisbeth på www.team-hedmark.no og FB  
Påmelding:  – vi tester ut Tysk Mønster (tyskweb.no) – Ansvar: Trine ordner med 
administrasjonsrettigheter. 
 
Pakking av utstyr som skal benyttes på utstillingen gjøres i forbindelse med tømming av 
Brandsrud. 

13/2022 Rehabilitering/restaurering av kjøkken og sekretariat 
Styret har besluttet at kjøkken og sekretariat skal restaureres og at dette i prinsippet skal skje 
på dugnad. Før noe kan rives, må alt tømmes.  
 
Innhente priser på materialer som er forventet å bruke til grunnarbeid: Kay 
Flytteesker (10 stk): Trine 
Tømme kjøkken og sekretariat (dugnad): Britt  
Lagerplass for flytteesker: Frode   
Rive eksisterende kjøkken (dugnad): Ivar – det som skal tas vare på lagres på scena 
Rive gulv og vegger (dugnad: Kay 
Fjerne stubber: Britt sjekker 

14/2022 Utleie av Brandsrud 
Styret ser positivt på at andre klubber ønsker å leie Brandsrud så lenge dette ikke går på 
bekostning av klubbens egne aktiviteter/arrangementer. 
Det ble diskutert pris på utleie og hvilke forpliktelser som skal gjelde for både utleier og 
leietaker. Enighet om å sjekke hva «andre» gjør og at vi lager et avtaleutkast til neste 
styremøte. 
Det har kommet en konkret forespørsel fra Norsk Newfoundlandshundklubb om leie 26. og 
27. august 2023 

15/2022 Status økonomi arrangementer juni og august 
Juni   K-test: kr - 1869   LP: kr 1403    Utstilling: kr 10023 
August   K-test: kr 6214  LP: kr 3172  Utstilling: kr 30940   BH/UHP: kr -815 

16/2022 Velferdskomité 
Flere har bidratt på en positiv måte for at årets arrangementer har vært vellykket. Hvordan 
rekruttere flere som kan bidra?  

17/2022 Hjemmeside www.team-hedmark.no 

http://www.team-hedmark.no/
https://tyskweb.no/
http://www.team-hedmark.no/


Hjemmesiden er under fornying. Her kan vi legge inn både statisk tekst og ulike 
aktiviteter/arrangementer som igjen kan publiseres i flere kanaler. Ansvar: Trine og Lisbeth 

18/2022 Aktiviteter 
Konkurranserettet lydighet, mandager kl.18.00-20.00   
To grupper med til sammen 16 deltakere. Ansvar: Jan og Britt 
 
Rallylydighet – introduksjonskveld 28. september 2022 kl 18.00 på Skjold 
Annonsert på www.team-hedmark.no og på FB – instruktør: Lillian N. Petlund 
Ansvar: Lisbeth  

19/2022 Jubileumsbok 
Det er skrevet en bok i forbindelse med markeringen av 100-årsjubileumet. Klubbene er 
oppfordret til å bistå med salg av denne. Legger ved informasjon. 
Flere klubber har lagt ut dette på enten hjemmeside, FB eller begge deler. 
Ansvar: Trine og Lisbeth 

20/2022 Utstilling og LP-stevner 2023 - NKK 
LP 10. og utstilling 11. juni 
Utstilling 19./20. august (her er vi sikkert avhengig av hva NKK har av arrangement) 
LP 9. september 
 

21/2022 NSchK informerer - Konkurransedyrforskriften - Dyrevelferdskontrollør 

Fra NKK «En liten orientering til dere om hva vi har gjort når det kommer til 
Konkurransedyrforskriften og rollen som Dyrevelferdskontrollør.  

Forskriften ble gjort gjeldene fra 01.07.21. NKK la ut informasjon på hjemmesiden og sendte 
også ut informasjon til klubbene i forkant.  

I forskriften fremkommer det at «Arrangørorganisasjonene skal sørge for at arrangørene har 
reglementer med de nødvendige bestemmelsene, og at reglementene blir håndheva. Alle 
organiserte konkurranseformer for hund er i dag omfatta av reglementer. 
Arrangørorganisasjonene har ansvaret for å sørge for at disse reglementene oppfyller kravene 
i konkurransedyrforskrifta fra 1. juli 2021. 

Administrasjonen anser at rollen som Dyrevelferdskontrollør hører til leder av konkurransen, 
men arrangør kan oppnevne egen person eventuelt flere ved store arrangementer.  

Dyrevelferdskontrolløren skal dokumentere virksomheten skriftlig.  

Vi har nå laget en enkel sjekkliste som en hjelp til arrangør for å dokumentere de vurderinger, 
hensyn og tiltak, som trolig allerede gjøres, men som nå må dokumenteres og som er lagt til 
rollen som Dyrevelferdskontrollør.  

Ferdigstillelse av sjekklisten har vært et hurtigarbeid, og har sikkert noen mangler – og har 
heller ikke vært gjenstand for involvering. Vi har her vurdert at det er viktig å få den ut, siden 
det er mye hundeaktivitet gjennom sommeren. Sjekklista er også lagt på hjemmesiden.»  
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