
Referat fra møte faglig råd 04.10.18 

 

Tidspunkt:  04.10.18 klokka 18:00 - 19:00 

Tilstede:  Natalie Kløverød (agility) 

Christine Kjelsberg (rally)  

Evy Birkestrand Johansen (jakt) 

Hanne Trones (representant fra styret) 

Ikke møtt:  - 

 

Saker:  

1. Lage årshjul for 2019 og søke om prøver (frist 31. oktober) 

Det har kommet e-post fra NKK om at det må søkes om prøver for 2019 seinest 31. oktober. 

Agility og utstilling har allerede søkt for 2019 (frist var i februar). Rally og jakt må søke om 

sine prøver. 

Planlagte arrangementer i 2019 (årshjul): 

• Vår 2019: Nybegynnerkurs agility 

• Vår 2019: Prøver å få til et konkurranserettet kurs i rally 

• 25. – 26. mai: Agilitystevne 

• 15. juni: Agilitystevne 

• 28. – 30. juni: Rallylydighetsstevne 

• 10. – 11. august: Jaktprøve 

• 31. august – 1. september: Agilitystevne 

2. Opplæring i NKK sitt elektroniske system (påmelding, resultater) 

Alle på møtet ønsket opplæring i hvordan man bruker NKK sitt elektroniske system for å søke 

om prøver og melde inn resultater. Hanne skal være i kontakt med Bodil for å avtale dato for 

opplæring. Hvis datoen blir etter 31. oktober tar Hanne ansvar for å søke om jaktprøve for 

2019. 

3. Gruppekomité 

Til info: Alle gruppene må ha en komité (leder + 1 eller 2 medlemmer). Komitémedlemmene 

skal hjelpe gruppeleder med å drifte treningsgruppa, og skal overta ansvar dersom leder 

plutselig må trekke seg fra sitt verv. 

4. Kunstgressbane i Rombaken 

Klubben arrangerer ekstraordinært årsmøte for å presentere mulighet for å få kunstgressbane i 

Rombaken. Gruppelederne informerer sin gruppe om møtet. Alle oppfordres til å møte opp. 

5. Bruke klubben e-post 



Påminnelse om å bruke klubbens e-postadresser (@narvikhundeklubb.no). Hvis gamle saker 

blir tatt opp på nytt er det fint for nye gruppeledere å ha tilgang til e-posthistorikk angående 

sakene. 

6. Komité til jubileumsfest (17. november) 

Narvik Hundeklubb fyller 70 år i november i år, og vi skal ha en jubileumsfest. En festkomité 

skal planlegge arrangementet. Foreløpig er det én person som har meldt seg til festkomitéen. I 

tillegg skal én person fra hver treningsgruppe være med i komitéen; gruppelederne har ansvar 

for å finne et komitémedlem fra sin gruppe. 

7. Gruppeledere bruks og LP 

Gruppelederne for bruks og LP har trukket seg uten å fullføre sitt år i vervet. Forslag til nye 

gruppeledere ble diskutert. 

8. Eventuelt 

• Forslag om å ta med møtedatoer for faglig råd i årshjul for 2019. Møter for faglig råd i 

2019 er planlagt i februar, mai, slutten av august, november. Neste møte for faglig råd blir 

6. desember 2018. Et av temaene på neste møte blir: Hvilke kurs vil gruppene sette opp? 

• Ønske fra klubbmedlem om å søke bruksprøve C- og D-spor for 2019. Hverken faglig råd 

eller styret har medlemmer som er kjent med reglene for C- og D-spor. Derfor vil det ikke 

bli søkt om dette før bruks får en gruppeleder som kan ta ansvar for arrangeringen av 

prøven. 

• Drivhus på Framnes (malmveien) foreslått som innetreningsplass. 


