Referat telefon styremøte 07.09.2015.
Tilstede: Kari Jegleim, Arne Huseby, Torodd Myrhaug, Siv J Sveindal, Arild Rudmoen, Kari Bjørgan,
Bente Holter Huseby(referent). Inge Knutsen(inn på slutten av møte).
Meldt forfall: Inger Nina Farstad, Eivind Antonisen, Inge Knutsen.
Ikke tilstede: Børge Kjesbu og jaktkomiteen.
Ingen kommentar i fra forrige møte.
Til orientering.
 Svar på paring.
 Svar på søknad på planlagt parring mellom Kim von Dreiannen og Støyletufta Hermes.

Saksopplysninger:
Ing. post.
Utg. post.
Medlemsinfo Høst
Påminnelse ledige plasser – Uofisielle Jaktprøver 2015
Info om klubben til ny regisrerte Wachtelhund eiere hos NKK (kun 2 stk), et kull står fortsatt på
oppdretter.
Dommerprotokoll til deltakerne på Jaktprøvene
Div. eposter ifob. med organisering av jaktprøvene.
En jakt kopp er sendt Mary G Carlsson, som takk for ny stambok.
36-15 Strategi-/handlingsplan 2015
Saksopplysninger:
 Antall medlemmer per. 3. september 2015: 108 stk.
 Økonomi
o Status etter treffet, stand og jaktprøvene er ferdig.
o Mye penger ut i aug, ang. treffet, jaktprøver og profileringsartikler. Nåværende saldo
33 227,o Sjekke det klubben har utestående, så tas det en status etter dette, gjøre et
ekstratiltak/kampanje på profileringsartiklene senere. Kun ekstra sagsinnsats, via
sosiale medier og til venner etc, til fastsatte priser.



Profilering
o Facebook:
 Planlagt parring/valpekull 2015 som oppfyller NWK avl kriterier + nettsiden
 Referat fra treffet m/bilder + nettsiden
 NWK sine medlemsfordeler
 Bilder fra de uofisielle Jaktprøvene




Stamboka fra Mary m/link til medlemsfordelene
Bilde av beste hund 30/8 – Jaktprøvene




NWK Ung
Jobbe for å rekruttere flere av de unge. Send innspill til Arild om tips i til søknaden før helga!
Ungdom 15-25 år integreres.
 Gjensidigestiftelsen – søknadsfrist 15.09 Ansvar Arild.
Søke om tilrettelegging og aktiviteter/ kursing av yngre medlemmer. Som
også går på friluftsliv, jakt, hundedressur. Natur vett og jakt vett.



Wachtelhundposten 2015
o Innhold
 Intervju, Siv J Sveindal
 Jakthistorier, sende brev til medlemmer, om de har noen jakt historier.
Ansvar Kari.
 Annonser – Agria
 Aktiviteter 2016
Treff, jaktprøver, blodspor, arr. for yngre medlemmer.

37-15 Jaktkomiteen
Jaktprøver
 Evaluering - Uofisielle jaktprøver 2015
o Planlegging av arrangementet i forkant. Starte tidlig. Kari og Arild ansvar for å sjekke
litt ang jaktterreng, til prøver neste år.
-Kari skriver til medlemmene i brev om noen er behjelpelige med prøveterreng.
-Markedsføre jaktprøvene tidligere, legge ut påmeldingene tidligere.
-Hvis mulig, få søkt om alle prøvene skal være bevegelige, pga jaktterreng og datoer.
Ansvar Inge.
-Ha egen jaktleder på prøvene.
-Skogsprøve skal kunne utføres under praktisk jakt, arr. som bevegelig prøve, på eget
terreng.
-Få laget/bestille dommerskjema fra NKK, ansvar Kari.
-Lage et forenklet jaktprøvehefte- reglement. Side 9, 10, 11, 12. Ansvar Kari.
-Forslag fra styret, til årsmøtesak, når prøvene er godkjente. For å få Cert på
utstilling, må hunden stilles i brukshundklassen og være jakt godkjent/premiert.
o Gjennomføring av jaktprøvene, så langt som vi er kommet nå, er det veldig bra. Har
også fått gode tilbakemeldinger i fra de svenske jaktprøve dommerne, som har
deltatt på våres prøver. De sa det var fine prøver, og støtter oss med våres
prøveformer, som vi har utarbeidet.
o Sende de svenske dommerne en takk for hjelpen, via Svensk wachtelhundblad.
Ansvar Siv.
Også gode tilbakemeldinger i fra prøvedeltakere.
De offesielle prøvene vil bli registrert på Dog Webben.
o

Jaktprøvene – endring av momenter



Evaluering fra Dommerne

Dommerne har nå i 2014 og 2015 dømt til sammen 21 prøver. Det har vært 8 prøvedager og av disse
har vi hatt med oss de svenske dommerne på 4 dager.
Det har vært utrolig lærerikt og spennende for oss og gitt oss tilstrekkelig erfaring til å komme med
følgende innspill når styret reviderer prøvereglene.
Åpen klasse
Punkt 4.2
Det etter komma strykes.
Skogsprøven
Her bør det stå at prøven vanskelighetsgraden er høyere en åpen prøve (Skogsdelen) og at det i
dommervegledningen vil være strengere krav til hunden enn i åpen klasse. Bør kanskje også stå på
side 9
Prøven kan avholdes under praktisk jakt.
Overdommer utgår- Det brukes prøveleder
Andre avsnitt: Det etter komma strykes.
Eliteprøve
Eliteprøve sendes inn som den er, men at kubben inntil videre ikke avholder prøven.
Begrunnelsen er:
 Vi har ikke hatt hunder til denne prøven i de uoffisielle prøvene
 Det er ikke mange aktuelle hunder i Norge
 Svenskene reviderer nå sine prøver og legger de svært nær de reglene vi har. Vi avventer
evalueringen fra Sverige.

Punkt 8 Utdanningsregler for dommere
Punkt 1- endres til min godkjent åkl eller tilsvarende
Punkt 5- Eleven gjennomfører to selvstendige bedømminger av hunder som går til godkjent/premie
på prøve. Bedømmingene skal godkjennes av prøvedommer.

Punkt 9
Kulepunkt 1 – tillegg- i alle momenter.
Kulepunkt 2 utgår
Kulepunkt 5 utgår
Endringene som er gjort er godkjent av styret.
Kari skriver revideringene, før Inge sender de inn til NKK.
o
o

Innsendelse av prøvene til NKK
Søknad om støtte til dommerutdannelse – NKK, Ansvar Inge.

38-15 Avlsrådet
 Avlskriterier fra 2016/2017 iforb. med ofisielle Jaktprøver .

Dette tas opp igjen på neste styremøte. 21.09.15
Inge innkaller avlsrådet til møte i forkant.
39-15 NKK
 Studieplan – kurs ettersøk videregående, ingen kommentar.
40-15 Eventuelt, ingen.
Neste styremøte 21.09.2015.

