Referat styremøte NFK
Tidspunkt:

Tirsdag 8. september 2020 kl. 18.00 – 20.00

Sted:

Fagervika

Til stede:

Bjørn Sand, Morten Peder Raanes, Birger Stene, Robert Kristiansen,
Rune Bergdal Eli, Morten Rosanoff

Fraværende: Kersti Pedersen, Arne Aalberg, Kristin Therese Gustafson, Øystein
Holten
Referent:

Morten Peder Raanes
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Godkjenning av innkalling og dagsorden

20 - 54

Gjennomgang av styrereferat fra 29. juni, følgende ble kommentert:
•

Fuglehundtinget 2020 er avlyst grunnet koronasituasjonen.

•

Kurs Vannapport – Fullkombinert ble gjennomført på en eksemplarisk
måte av Solfrid Fagerbekk, positive tilbakemeldinger.

•

NKK har driftsmidler ut 2020, evt utbetaling av lån fra NFK er på vent.
Følger de råd som gis av FKF ang utbetaling av økonomisk støtte.

•

Aversjon hund/sau ble gjennomført på totalt 160 hunder, området på
Reppe er godt egnet. Oppfordrer distriktskontakt aversjon, K. Sterten,
til oppfriskningskurs for instruktører. NFK trenger også nye
instruktører. Ans: B. Sand

•

Kondisjonstrening Vassfjellet er et tilbud som er godt likt blant våre
medlemmer, rekrutterer også nye medlemmer med dette tilbudet.

•

Treningskvelder på Hell Hundesenter foreslås i fremtid annonsert som
et tilbud til våre medlemmer på eget initiativ.

•

Siv Sandø stiller som instruktør på utstillingstrening i 2021. Ans: R. Eli
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Dommerkandidater/ kurs:
•

Aktuelle dommerkandidater er forespurt. Ans: B. Sand

•

Violet Andersen er godkjent som Fase 3 instruktør, kan dermed
gjennomføre Fase1 og Fase2 kurs til våre kandidater. Trenger terreng
til Fase 2. Sjekk opp muligheter i Meråker. Ans: M. Rosanoff/ B. Sand

Sommertreff/ Sølvhundutstilling på Årsøya:
•
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Et meget vellykket arrangement med topp beliggenhet og gode
tilbakemeldinger. Takk til alle som stilte opp. Forbedringer er notert.

Status Jubileumskomité:
•

Noen utfordringer pga korona, Hotel Britannia har begrensninger i
antall deltakere. Det må tas en avgjørelse på aksjon ila november.

•

Ønsker Sølvhundutstilling 2021 sentralt i Trondheim. Alternative
lokasjoner vurderes. Ans: R. Eli

•

Morten Rosanoff og Elisabeth Gisvold deltar på neste møte til
Jubileumskomitéen mandag 28/9.

•

Det etterlyses flere bilder fra NFK aktiviteter til bruk i jubileumsboka.

Skogprøven og NM/ Sølvhundprøven Kongsvold:
•

Skogprøven godt annonsert og gjennomført. Må i fremtid huske å
melde inn prøven til TJFF, da de tilbyr rådyrjakt i samme område.

•

NM/ Sølvhundprøve ble gjennomført etter planen med nær 200
påmeldte hunder, mye fugl i terrengene. Fornøyde drivere på
Kongsvold, og alle i jaktutvalget takkes for meget god innsats og
gjennomføring.
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Eventuelt:
•

Trening høyfjell i Meråker for våre medlemmer ble populært, fine
dager med mye ryper. Frank Robert Brekke og Violet Andersen tok
ansvar første dag, og Morten Eriksen og Morten Rosanoff stilte villig
opp som instruktører andre dag.

•

Tema på medlemsmøte tirsdag 13. oktober blir filmen fra NM/
Sølvhundfinale. Inviterer B. Watle og vurderer annen lokasjon enn
Granåsen. Ans: B. Stene/ B. Sand/ M. Rosanoff.

•

«Fellesmøtet» i november, NFK tar initiativ til dette. Ans: B. Sand

•

Innleder samarbeid med ITFK ang aversjon rein. Ans: B. Sand

•

Neste styremøte legges i fob med juleavslutning/ fotografering. Ans: B.
Sand

•

Våre jubileumsprodukter for salg må profileres på hjemmeside og FB.
Ans: K. Gustafson

