
Styremøte   

Referat nr       

 år 2022  

Dato 30.08  

Tilstede: Nanna Halland, Anne Skei, Kine

 Guttormsen,  

Cecilie Sperre Jørgensen, Hanne Kiil

 og Arna Baugerød  

Referent: Arna Baugerød  

Saksliste:  

   

Saksnr.  

1 Gjennomgang referat. Godkjent 

2 Årsshjul  
August er frist for søknad om forpremier.  September er deadline, 
Hanne påtar seg å sende søknader.  
Først og fremst til RS. Deretter hovedsponsor til div prøver 

3 Årets Hund (se tidligere møter)  
Det skal tas med: Offentlige resultater  
Godkjente arrangement som kan dokumenteres  
Både eier og fører MÅ være medlem av klubben  
Eier og fører er selv ansvarlig for dokumentasjon 

4 Skjold  
Det kan gis ett skjold pr. hund/pr år  
Eier og fører MÅ være medlem av klubben, likedan som i «Årets 

Hund» 



 
5  MH tester i 2022  

Nanna vil prøve å få arrangert MH i Trøndelag før vinteren  
Hanne prøver også å få arrangert MH, hun sjekker det ut i løpet av 

medio oktober 

6 RIK prøver 2022  
Tromsø-gjengen arrangerer dette og har allerede fått mange 

påmeldinger.  
På Sporprøver er det fortsatt noen ledige plasser, ellers er det fullt. 

7 Satsningsgrupper  
Vi må begynne å få i gang noe.  
Det er kommet inn 5 søknader som er godkjente og alle har fått plass 

på satsningsgruppen! 

HGK’s satsningsgruppe består nå av Cecilie S Jørgensen, Lisa 

Haynes, Heidi Torbol, Knut Heimen og Inger Anne Kristoffersen.  
Cecilie er aktiv innen NRH og Rally   
Lisa Haynes i agility og smeller (hun har bestått LGT1 og LGT2)  
Heidi Torbal er aktiv innen agility, lydighet og rally  
Knut Heimen er aktiv innen RIK, og Inger Anne Kristoffersen innen 

NRH.  
Alle disse er spredt over hele landet og er nå godkjent av 

satningsgruppen.  

Ekvipasjene må ha ett mål og de må vise at de prøver å oppnå 

kravene.  
Det kartlegges hva de jobber mot og veien dit..  
Vi setter opp en årsplan for hver ekvipasje, og ønsker tilbakemelding 

ca hver 4 mnd  
Styret foreslår å gi ev. vester med logo på til de som er med i  

satsningsgruppen.  Det er ett krav om at de som er med i gruppen 

bruker vesten når de konkurrerer og når det ellers er naturlig å bruke 

vestene.  
Nanna sjekker pris på vester mm. 
Deltakere som er med får dekt startkontigent, kurs, reiser, vest mm 

opptil ca 3000.- pr. Ekvipasje i år (2022) (mot kvittering)  
Nanna bekrefter opptak i gruppen til de som har søkt.  

 Profileringsklær/artikler  
Det er kommet inn diverse tilbud fra ang dette. Nanna avventer flere 

tilbud.  
Styret bør ha ett salgs «klesplagg» med logo for klubben. Nanna 

sjekker dette. Tas videre på styresiden 



 Avlsretningslinjer  
Alle som søker dispensasjon skal behandles likt. Ved en eventuell 

søknad om disp MÅ det søkes FØR parring/kullet er født.  
MH test skal tas  
Diskuter avlsretningslinjer på styresiden, lag en plan ang høring. 

  

         

         

        

         

         

         

  

         

         

          


