
Nidaros BHK 

Referat 
1 av 1 

  

  

   

   
Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Øivind Juul Schjetne  6 - 21  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
05.10.2021, kl. 20:00 Teams 

Styremøte Styret: Bjørnar Strand, Arne Johnsen, Øivind Juul 
Schjetne 
Bård Iversen ankom møtet kl. 21:15 

Komitéer: Bjørnar Nordbotten/Bruks, Sven M 
Sjursen/Kurs, Siri C. Vikan/Redaksjon 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
39/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 05-21. 

Vedtak: Godkjent 

40/21   Saker til oppfølging/tidligere protokoller: 

• Sak 26/20 Mandat 
Mandat ferdigstilles. 
Vedtak: Komitéene ferdigstiller innen 3. mai. Oversendes 
arb.gr. som utarb. utkast for styret. 

• Sak 31/20 Dommer og instruktørsituasjon 

Vedtak: 

• Kurskom. jobber med utdanningsplaner for 

instruktørutdanning Trinn I. Det bør være et mål å 

starte utdanning Trinn II. 

• Alle komitéer sender over en oversikt over tilgjengelig 

personell, samt en plan for hvordan rekruttere av nye, 

dersom behov. 

• Frist for rapportering til styret: 1. juli -21 

(Leder sender egen epost til komitéene) 

• Sak 20/21 Nidaros BHK på nett 

Arne J. ansvarlig. Komitéene rapporterer aktivitet, alt. tar 

opptak fra aktivitetene og sender over. 

• Sak 22/21 Stavsøra 

- Sjekke utvidelse for parkering 

- Grunnarbeid til brakker i gang.  

- Vurdere innleid kompetanse for montering av brakkerigg 

• Sak 25/21 Webmaster 



Vedtak: Elin Hagestande oppnevnt. 

- Mandat/Instruks utarbeides. 

- Godtgjørelse fastsettes neste møte. 

41/21   Post inn: 

• 210917 NKK – Søknad om utstillinger og prøver 2022 

• 210923 LP – nye regler foreslått gjeldende fom. 01.01.2022 – 

oppdatert alle klasser 

• 210929 Avtale om leie av AG-hall Øysand 

• 12-210490 AG – anerkjent 

• 12-210506 AG – anerkjent 

• 12-212066 AG – anerkjent 

• 12-212067 AG .- anerkjent 

• 17-21172 Rally – anerkjent 

• 17-21181 Rally – anerkjent 

• 83-20067 Bruks – anerkjent 

• 83-20068 Bruks – anerkjent 

• 83-20078 Bruks – anerkjent 

• 87-21068 Test - anerkjent 

Post ut: 

•  

42/21   Økonomi: 

Jfr. sak 25/21 

Vedtak: Saken utsettes 

43/21   Rapport fra komitéene: 

Bruks: 

Gjennomført sporstevne 11-12. sept. Mange startende. 

Runderingsstevne 30-31/5. 

Klubbmesterskap feltsøk 7/11. 

Julegavefelt 28/11. 

Kurs i bruks: 

5 sporkurs, 2 runderingskurs, 1 feltkurs og 1 brukslydighetskurs. 

Planlagt sine aktiviteter for -22. Foreløpig er all lydighet på stevnene 

lagt til Stavsøra. 

Har lagt til 5 stevner (lørdag/søndag). Lydighet på Stavsøra. 

Planlagt aktivitet -22: 

7/5 – rundering DCBA 

8/5 – rundering DCBA 

4/6 – spor DCB 

5/6 – spor A 

18/6 – spor DCB 

19/6 – spor A 

10/9 – spor DCB 



11/9 . spor A 

29/10 – rundering DCBA 

30/10 – rundering DCBA 

Test: 

Gjennomført MH over 4 dager ved Rottweilerklubbens bane på 

Jonsvatnet med 27 påmeldte. 

Planlegger figurant og testlederkurs våren -22. 

Kurs: 

Planlagte aktiviteter: 

- innbydelse for 3 valpekurs 

- 1 hverdagslydighet 

- 1-2 bronsjemerkekurs 

Ser meget god nytte av tilgang til hall. 

Når det gjelder booking av tid, så mangler en koordinerende 

funksjon/kalender for de forskjellige aktiviteter. 

- Hall, bane og evt. klubbhus. 

Redaksjon: 

Nytt nr. gitt ut før sommeren. Manglende tilbakemelding fra 

komitéene. Mangler stoff. Frist 10. oktober. 

44/21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavsøra: 

Status: 

- strøm fremlagt. 

- tilsagn om 3 brakker.  

- blikkarb. Bård Iversen tar ansvar for å utføre dette. 

Flytting og etablering av brakkene bør utføres av fagfolk. Mulig 

oppføring av saltak og terrasse. 

Innredning bør utføres på dugnad. 

Gjennomgang av lyssetting på Stavsøra. Nye pkt. vurderes sammen 

med elektriker når brakkene etableres. 

45/21  
Øivind 

 
Asap 

IGP-komité: 

Usikkerhet om medlemmene er gitt beskjed. Alle konstituerte gis 

beskjed. 

46/21   Ekstra bane: 

Grunnet manglende tilgang til våre aktiviteter, bør klubben se seg om 

etter tilgang til bane annet sted. 

Leder har kontaktet leder i Rottweilerklubben om tilgang på banen på 

Jonsvatnet. Dette være seg samarbeid om leieforhold, alt. leie ledig 

kapasitet ved anlegget. 

47/21   Treningshall: 

Sondering om personer som kan ha kjennskap til hall(er) som kan leies 

av klubben. Tilflytes styret som tar saken videre. 



 

Mål om egen hall som disponeres 100% 

48/21   Banekomité: 

Mål om ekstra person til banekomitéen. 

Vedtak: 

Valgkomitéen kontaktes. Det vurderes også å reetablere 

Støttekomitéen 

49/21   Årsfest: 

Jfr. sak 39/21 

Årsfest arr. lørdag 8/1 alt. 15/1 -22. Lydighet har hovedansv. for arr. 

Bård sjekker om «Håndtverkeren» er ledig. 

50/21  
 
 
 
 
Sven 
 
Øivind 

 Eventuelt: 

IGP – feil person hjemmesiden. Rettes opp. 

NKK – koordinering aktiviteter. Kalenderen for storbanen Stavsøra 

benyttes. 

Folder utarbeides. Sven tar ansvaret. Øivind finner gml. folder 

 

Valgkomité varsles om nye tv på bane- og støttekomité 

IPG varsles om valg 

Mandat for Test ferdigstilles 

Arbeidsmøte vedr. Mandater for komitéene i NBHK tirsdag 26/10 

 
Neste møte: 9. november -21, kl. 20:00 
 

 


