
Referat styremøte i HEHK 24.05.16  

Sted: Gran, Hjertebo  

Tilstede: Bjørn, Håkon, Steffen, Karen, Svein Morten og Trond  

Frafall: Thor Arne og Birger  

Økonomi – Ingen store forandringer siden sist. Noen flere medlemmer i klubben. Årets RS 

for HEHK kommer på totalt ca kr 17 000,-  

NM Løshund Bø i Telemark – Årets deltager blir Hans Kristian Skau med Storm. Reserve 

deltager blir Bjørn Krågsrud med Ringo. Trond kontakter disse og informerer om deltagelsen. 

Bjørn kontakter Tom Valla i Telemark EHK ang påmelding. Hadeland EHK vil bekoste reise og 

opphold til både deltager og dommer.  

Bjørn sender mail til alle dommere i klubben først og fremt, å spørr om det er noen som vil 

dømme i NM. Påmeldingsfrist er 01.06.16.  

Reklamesalg hjemmesiden – Steffen har jobbet bra med å finne mulige sponsorer til vår 

hjemmeside. Avtalen med sponsorene vil gjelde fra 01.01.17 og vil vedvare minimum 3 år. 

Prisen er kr 2000,- i året pr sponsor. En av bedriften han har signert med er Flisekompaniet. 

Felleskjøpet, Smedstuen, Randsfjord Rør har vært positive til dette med Steffen venter 

fortsatt på et klart svar. Eik Senteret ville ikke sponse i år, men gode muligheter for neste år. 

Om noen har forslag eller selv tar kontakt med mulig sponsorer, ring Steffen for 

sponsoravtale. 

Bjørn tar kontakt med Dokka Elektriske om de også vil ha annonse på hjemmesiden, og om 

de vil sponse en peiler til Hadelandsutstillingen.  

Organisering av hjemmesiden, prøver og utstilling – Karen tar ansvar for at linken på 

hjemmesiden kommer rett på påmeldingssiden til utstillinga, og ikke NKK`s første 

påmeldings side.  

Trond tar ansvar for tilsvarende på Dogweb Arra, ang prøvene. Trond og Bjørn avtaler et lite 

møte for å ordne opp i dette.  

Obligatorisk dommerkurs – Søndag 3. Juli i Kongsberg. Bjørn sender mail til alle dommere 

om invitasjonen til kurset. Håper at noen vil ta turen. Forslag fra styret om å invitere Kjell 

Kruke hit til å holde samme kurset om NPP og de nye prøvereglene, for Hadeland EHK i 

September.  

Evt – Svein Morten har påtatt seg ansvaret for å arrangere Sosial/ Ringtrening kveld i forkant 

av Hadelandsutstillingen. Kjell Øybakken vil bli spurt om han kan stille som `dommer`. En 

handler som f.eks. Ellen Rusvik eller Bente Rønningen kan være til stor nytte for å fortelle oss 

utstillere litt mer om håndtering og kontakt med hunden i ringen. Svein Morten prøver å få 

tak i en handler. Håkon ordner med kiosk og areal på Varpet.  

Annonsering for dette blir på hjemmesiden og på facebooksiden. Påmelding på tlf til Svein 

Morten.  



Forslag om sosial- og ringtrenings kvelder i sommer. F.eks en fast dag i uka, annenhver uke. 

Fra siste uka i fellesferien og ut August. Annonsering på facebooksiden. 

 

 

 


