
Styremøte tirsdag 18. oktober 
Til stede: Ruth Sjåfjell, Berit Hergot, Lillian Småbakk, Merethe Kumle, Roger Fredriksen, Marcus 

Eriksson 

1. Referat 

 Marcus Eriksson ordner dropboks så snart han har adgang til offisiell NTBK mail. 

 Lars Kristian Jakobsen ordner adgang til klubbens postboks. 

2. Aktiviteter neste år som må være klare til frist 31.oktober 

Halvor Størmer, spesielt invitert til behandling av denne saken,  informerte kort om prøvene i 

viltspor, ferskspor og blodspor. 

 Roger Fredriksen søker om bevegelige prøver i blodspor og ferskspor som avvikles i 

tidsrommet 1.mai til senest 25.september(elgjaktas start) for Nordland og Troms. 

 Halvor Størmer foreslo at klubben arrangerer en fastprøve.   Det fremkom imidlertid at 

klubben har store utfordringer mht.  bemanningskapasitet i avvikling av allerede planfestede 

arrangement og styret tok derfor ikke stilling til dette forslaget. 

 Klubben stiller prøveleder til sporprøvene der Lars Kristian Jakobsen er kontaktperson inntil 

videre. 

 Marcus Eriksson søker om brukshundstevne 12 – 14 mai, innkl. K-test fredag 12.mai. Videre 

søker vi om brukshundstevne 19 og 20 august. 

Terminliste 2017 NTBK 

Mai. 

Agilitystevne 6. – 7. mai. 

LP 6. – 7. mai. 

Brukhundstevne med K-test 12. – 14. mai. 

Jaktprøver retriver 12. – 14. mai. 

Rallarutstillingen + LP 27. – 28. mai 

Juni/Juli 

Agilitystevne 14. juni. 

Rally 30. juni – 2. juli 

August 



Jaktprøver for retrivere 12. – 13. august. 

Agility 25. – 27. august. 

September 

LP 9. – 10. september 

Brukshundstevne 19. – 20. september. 

 

3. Medlemsmøte 

 Vi inviterer Marianne Antonsen Gamst til å holde foredrag. 

 Gjennomgang av terminliste for 2017 med respons. 

 Strategi for klubben. 

 Ønsker fra medlemmene. 

 Dato etter avtale med foredragsholder. 

 

4. Priser for bruk av treningshall 

 Ikkemedlemmer skal betale kr 50,- pr time for å trene i Kuraashallen 

 Klubbens faste timeinstruktører for ½ pris på treningsavgift pr måned og betaler kr 200,-for 

dette. 

 Forslag om å skaffe VIPS for foreninger. Ruth Sjåfjell undersøker nærmere. 

 

5. Eventuelt. 

 Logg, instruks eller mal for arrangering av aktiviteter etterspørres. Ruth Sjåfjell undersøker 

eldre papirer. 

 Plikt til gjennytelse som vilkår for å få betalt kurs av klubben må følges opp bedre. 

 Jaktgruppa ønsker tid i Kuraashallen tirsdager fra kl.18.00. til 19.30.  

 Brukshundgruppa ønsker tid i Kuraashallen tirsdager fra kl.19.30. til 21.00. 

 

REF 

Lars Kristian Jakobsen 


