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FBBSI-utstilling Oslo 
 
Styret har booket Drammen hundepark for 
denne utstillingen. Vi har leid hall og 
uteområde.  
Klubben får inntekter for parkering og 
loddsalg, utleier stiller opp med kiosk slik at vi 
får frigitt arbeidskapasitet til andre oppgaver. 
Dommer er bekreftet, info kommer. 
 

 

 
 

Brudd på retningslinjer 
 
En av klubbens oppdrettere har brutt klubbens 
krav ved å ikke sende inn papirer på ventet 
valpekull. Oppdretter har gjentatte ganger 
brutt kravene, og klubben har måttet 
etterspørre papirer og be om at tester ble tatt 
på tidligere kull. 
Styret har strekt seg langt for å finne løsninger 
på de utfordringene som har vært i 
samarbeidet, og har ved ett par anledninger 
sett seg nødt til å gi advarsler for brudd på 
krav. 
Nå er det imidlertid kommet til ett punkt hvor 
dette ikke lenger kan forsvares. Oppdretter fikk 
en siste mulighet til å sende inn papirer, men 
nektet det. 
Oppdretter ble derfor fjernet som godkjent 
oppdretter, og vil få en karantene. 
Dette innebærer at oppdretter for en 
tidsperiode på minimum 2 år ikke vil kunne  
bli godkjent oppdretter i HGK. 

 



Ett evt brudd på avlsretningslinjer som 
godkjent oppdretter på ett senere tidspunkt, vil 
medføre en strengere reaksjon. 
 
 

 
 

Rasespesial Tromsø 
 
Vi jobber med å få på plass dommer til neste 
års rasespesial. 
Vi samarbeider med NKK Troms å skal bruke 
en av dommerne som dømmer på deres 
arrangement dagen etter. 
Det er 2 dommere som er aktuelle, Nanna 
kontakter disse for å høre om noen av de 
ønsker å påta seg oppdraget. 
 

 

 
 

Julelotteri 
 
I år som i fjor, har vi dratt i gang ett julelotteri! 
Det gir en fin liten ekstrainntekt til klubben, 
som kommer godt med når vi skal arrangere 
prøver og aktiviteter for våre medlemmer. 
Vi har en del gavekort og andre premier 
liggende, så klubben vil ikke ha noen utgifter i 
fbm dette, med unntak av porto til utsending av 
premier. 
Vi regner med å få inn 3.000 kr om alle lodd 
blir solgt. 
 

 

 
 

  

 

Neste møte: 07.01-20 kl 20:00 


