Møte nr 2 – gruppene 2018
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold.
Tid: 14.juni 2018
Sted: Sandefjord
Tilstede:
Styremedlemmer
☒ Heidi - Leder
☒ Nina - Nestleder
☐ Anita – Styremedlem
☐J an Erik – Styremedlem
☐ Marit - Styremedlem

Vara
☐ Janne
☒ Morten (referent)

Gruppene
☒ Matilde
☒ Birgitte

Innkallingen:
Blodsporgruppa: Birgitte Linnestad Aasrum
Treningsgruppa: Mathilde Knippen
Jaktgruppa: Jan Erik Hansen
Utstillingsgruppa / styret: Heidi Linløkken Eriksen og Nina Anthonisen
Tur og Miljø: Marit Lian
Ellers er det Morten Asplin som huser oss denne kvelden.
Agenda: Hva er planene for gruppene til høsten?
Hvordan fungerer Studieforbundet.
Fristene vi har å forholde oss til.
Planlegge sommeravslutning

1 – Saker
Sak

Beskrivelse
Det pushes fra sentralt hold for å planlegge. Bla fordi det
utløser midler og er enklere for medlemmer å planlegge.
NSK ønsker å lage et aktivitetsårshjul
Enklere å koordinere med andre for å få hjelpen til
gjennomføringen der det er behov for dette.

Ansvarlig

Frist

Husk å skrive logg på aktiviteter underveis (enklere med tanke
på årsrapporten)
Kurs – må være NSK som arrangerer, men innleid instruktør.
Dette er for å få økonomisk støtte (studieforbund, NSK,
underskuddsfond)
Søknadsprosedyre på nett.
http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/katalog?org=NKK
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Informer Janne når skjema er registrert.
Støtte søkes ikke før etter gjennomført.
Gjelder ikke aktiviteter type vårslepp og andre gratis. Der er
det forskudd og krav om publisering i våre spaniels.
Heidi minner gruppene på at det er litt midler tilgjengelig
G2/1-18

Treningsgruppa: Mathilde Knippen
Kurs med Kari Gro som instruktør.
Max 8 personer. 12 timer, alle nivå. Hverdagslydighet som
tema.
Gå ut med «teaser» for å trigge interesse
Kommer med en tentativ plan.
Søker studieforbundet.
Rally lydighetskurs
Heidi Bye Svartangen. Kurs i massasje eller noe slikt vurderes.
Kontaktes etter sommeren.
Fortsetter treninger på tirsdager.
Kanskje agilitytrening? Heidi har utstyr.

G2/2-18

Blodsporgruppa: Birgitte Linnestad Aasrum
Har vært mye jobb til nå. Birgitte og Tom har i praksis
drevet alt.
Blodsportreninger har hatt god deltagelse.
De som har gått på sporkurs skal nå delta med å legge.
Etter sommerferie – før jakt blir det 2-3 treninger. (Når
ikke jakta starter vil ikke jegere ha blod i skogen.) Det
blir ingen kurs denne høsten
Neste år må andre ta stafettpinnen alene videre. Birgitte
& Tom har ikke kapasitet neste år. Vi må finne ordning
for å dele på oppgavene.
«Skal du gå spor må du legge spor»
Vi tjener penger på blod og skank.
Birgitte kan ta «treningsprøve» dersom noen er
interessert.

G2/3-18

Jaktgruppa: Jan Erik Hansen
Jan Erik og Karen driver faste trenionger – godt oppmøte
Kurs til høsten. Rigmor Skau som instruktør. Dato er
ikke fastsatt.
JAL på Presteseter. Samme dag som Vorsterklubben,
men det går bra. Dommer er ikke tildelt enda. Jan Erik
purrer dette.
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Skal forsøke å få til jaktprøve neste år. NSK-vestfold
arrangerte dette tidligere. Gamlekara bør kanskje
kontaktes (Per Løkken/Tove Solberg) .
Må søkes til høsten dersom dette skal gjennomføres.
G2/4-18

Utstillingsgruppa / styret: Heidi Linløkken Eriksen .
Klippekurs gjennomført
Utstillingen er fullført med suksess. Noen «lessions
learned» som tas med til neste gang.
Melsom er et bra sted å arrangere – allerede søkt om
neste år.
Nina har laget «utstillingspermen»
Hverdagsklippekurs er vanskelig å få til denne høsten.
Begynner å jobbe med neste års utstilling
Matchshow/klubbshow hvis vi får det til.
Handlerkurs hvis vi kan få det til.

G2/5-18

Tur og Miljø: Marit Lian
Vårsleppet var suksess. Veldig bra gjennomført.
Vi savner litt aktiviteter mellom Vårslepp og Lucia. Vi bør
ha en målsetning om 3 arrangementer vår og 3 høst.
Behøver ikke være store omfattende. Heidi tar en
motivasjonsprat.

G2/6-18

Styret må lage en Høstplan/Årshjul

Heidi

G2/7-18

Vi synes vi trenger å feire en vel gjennomført vårsesong og at
høstsesongen starter.
Dato settes til fredag 17. august. Sted f.eks Mølla
Styret tar initiativ, Tur & Miljø inviteres til å bli med.

Heidi
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