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Fylkeskontakter:
Der er fremdeles mange fylker som ikke har
egen fylkeskontakt. Vi ønsker å få disse
vervene besatt, og oppfordrer medlemmene
våre til å ta kontakt om de kan tenke seg på
bidra!
Det er absolutt ikke mye jobb med dette
vervet, og det tar ikke nevneverdig tid.
Styret er selvfølgelig behjelpelig om FK våre
trenger hjelp med noe!
Styret jobber videre med rekruteringen.
Det vil bli arrangert konkurranse hvor gamle
og nye fylkeskontakter kan vinne flotte
premier.
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Rasespesial 2019
Styret jobber med å få på plass det som trengs
til rasespesialen 2019.
Teknisk personell er nå på plass, med unntak
av utstillingsleder.
Det er allerede blitt huket en del sponsorer, og
vi jobber jevnt og trutt med å få med oss flere.
10-årsjubileumet skal bli en HG-fest fra start
til slutt!
Vi tar høyde for å også i år få arrangert sosialt
samvær på ettermiddagen, og håper at mange
vil feire jubileumet sammen med oss!

Ansvar

-Marianne A &
Marianne H
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FBBSI Winner cup & GA
Som medlem i FBBSI, er vår årlige rasespesial
en del av FBBSI’s winner cup.
FBBSI har en stund ønsket at Norge skal
arrangere FBBSI’s Generalforsamling, samt
utdelingen av FBBSI Winner Cup, noe styret
stiller seg meget positive til.
Vi forsøkte å få til dette i Trondheim i 2019 i
forbindelse med vårt 10-årsjubileum, men de
syntes dessverre at avstanden ble for stor.
De ønsker dermed at vi skal arrangere dette i
Oslo-området i 2020.
Dette ønsker vi å imøtekomme, men uten at
det skal gå på bekostning av rasespesialen
som er tiltenkt å bli avhold i Tromsø i 2020.
Styret jobber med å finne løsninger på dette,
og vil sjekke med NKK om de vil godta at noe
slikt vil finne sted på en utstilling i deres regi.
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Årsmøte 2019
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Styret har satt dato for årsmøtet 2019.
Det vil bli avhold 16.03-19.
Foreløpig tidspunkt: 12:00-15:00.
Sted: Møtelokalene til Opland burger & steak,
Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Innkjøp utstyr
01.01-19 vil vedtaket om elektroniske
kritikker på utstilling for ordinære
hundeklubber tre i kraft. Det er valgfritt å
tilby dette ut 2019, men vil bli obligatorisk
fom 2020.
Styret ønsker å ta i bruk muligheten til
elektroniske kritikker fom 2019, og ønsker å
ta i bruk dette på rasespesialen.
Til dette trengs det bl.a nettbrett, tastatur og
mobilt nettverk, og dette planlegger vi og gå til
innkjøp av.
Vi innhenter tips og råd fra NKK om hva som
kan anbefales til dette bruket.

-Nanna

-Nanna
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Julelotteri
Styret ønsker å dra i gang ett julelotteri til
inntekt for klubben.
Inntektene vil gå til klubbens videre arbeid for
rasen, og deler av inntektene vil gå til å få
arrangert kurs og annet til våre medlemmer
og alle med HG, via våre fylkeskontakter.
Loddene vil bli lagt ut på klubbens FB-side, og
noen av styrets medlemmer vil også få loddark.
Trekningen blir 20.12-18, kl 21:00, og
vinnerne blir publisert på klubbens FB-side.
Det er mange flotte premier i potten, bl.a
Kalendere, rasekompendium, halsbånd,
leiebånd, gavekort, flaxlodd med mere!
Gå inn på klubbens FB-side å kjøp lodd, å støtt
oss i jobben videre!
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BRREG
Styret har for en tid tilbake meldt inn nytt
styre til Brreg. Siste registrering va da tilbake
fra 2015. Vi kan ikke se at endringene er
publisert, og må få sjekket opp i hvorfor dette
ikke blir oppdatert.
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-Maria

Kjopehund.no
Styret har tidligere vedtatt å endre noe av
teksten som har stått som beskrivelse av Hvit
Gjeterhund på NKK’s annonsekanal
www.kjopehund.no
Teksten ble godkjent av styret, og er nå
publisert på kjopehund.no
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-Nanna

-Nanna

Årets hunder 2018
Hvert år kåres det «Årets hund» innenfor
Lydighet, rally, bruks, agility og utstilling.
(Fullstendig oversikt over utregning ligger på
HGK’s hjemmeside www.hvitgjeterhund.com
Vi vil oppfordre våre medlemmer som er
aktive innen for noen av disse grenene om å
sende inn deres resultater!
OBS: hund må vær eid av medlem i HGK, og
det er kun offisielle resultater fra Norge (mens
eier var medlem) som er gyldig.

Neste møte: 08.01-19 kl 20:00

Kopi av
kritikker/bedømmelser
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må legges ved
utregningen

