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Norsk Whippetklubb
Referat styremøte 03.11.2021
Zoom
Tilstede: Berit Lena, Anniken, Ove Egil, Gry Runa, Randi, May Helen
Forfall:

Nr

type

Tove Merete, Carine, Kenneth

Sak

Ansvar/ tid

1

Medlemstall: 654 medlemmer pr 03.11.2021

2

Representant til RS – Skal være inn innen 5. november
Ove Egil representerer Norsk Whippetklubb på
årets RS
Randi sender påmelding, frist fredag

3

Lure Coursing
- Redegjørelse for arbeid i arbeidsgruppe, gjennomlesning av forslag mandat KG
- Det kommer opp spørsmål om hvem som er
øverste myndighet for Lure Coursing i
Norge? Hvem kvalitetssikrer at prøver,
treninger og personell arrangeres og handler i
henhold til regelverk? Dette må tas med inn i
videre arbeid i arbeidsgruppen.
- Norsk Whippetklubb er fortsatt opptatt av at
Lure Coursing ses tett i sammenheng med raseforvaltning, og vil, sammen med de andre
klubbene som har LC i sin raseforvaltning,
påse at dette er i fokus i videre arbeid.
- Nå er det lagt inn ønskede endringer fra raseklubbene i mandat for KG
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Rasewebinar/ foredrag
- har sendt mail til Bjørg ang innhold og tidspunkt som passer, slik at vi kan legge ut arrangement med påmelding på FB siden vår.
Påmelding, slik at vi har oversikt over antall som er
med.
Det er ønskelig at det tas en liten påmeldingsavgift
på 100 kr for ikke – medlemmer som ønsker å delta.
Det er et stor ønske at vi viderefører over i nye raseseminarer, med ulike tema.
Legges inn i leder i neste whippetmagasin, og sendes ut som forespørsel til alle medlemmer i etterkant,via google forms
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Aktivitetskontakter
Førjulsaktivitet? Utfordre alle regioner?
Luciatur? Fakkeltur? Hodelykt tur? Gløgg, førjulsstemning,
Holde seg innenfor de regler og retningslinjer som
finnes i sitt distrikt, for gjennomføring.
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Dommerkonferansen 2022
- Det er planlagt dommerkonferanse i regi av
Autoriserte hundedommeres forening ( AHF) i
slutten av januar 2022
Bes om økonomisk støtte fra raseklubber, vi må ta
stilling til om vår klubb skal bidra.
Randi finner konkret forespørsel og legger frem før
beslutning.
Tas opp igjen neste møte.
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Utstillinger 2022
Spikre tidspunkt og steder
Tre dager på Vestby. Inoffisiell utstilling fredag,
offisiell lørdag og søndag.
Utstillingsutvalget har drøftet om man skal ha en
dommer pr kjønn hver dag og to dagers utstilling,
eller om man skal ha en dommer, og kjøre
hannhunder en dag og tisper en dag.
Styret tenker at det kanskje kunne vært en god
løsning med hannhunder og tisper for seg, og at
dette passer godt sammen med ideen bak den
inoffisielle på fredag. Det blir en roligere atmosfære
om det er kun en ring pr dag, og alle får stille for
dommer som er satt opp som hoveddommer. Ikke
avklart, drøfter videre med utvalget.
- Informerte Utstillingsutvalget om at vi heller mer
mot Rogaland enn Bergen, i forhold til tidspunkt på
året og muligheter for å få gjennomført i egnet
arena. Sannsynligvis ikke aktuelt før i 2023
- Har drøftet med NMK behovet for å samsnakkes
før årsplaner legges, for å unngå at vi har
arrangement samme helger.
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Eventuelt
Få til et samarbeid mellom de ulike utstillingsutvalgene i gr 10.
- I fortsettelsen av saken tidligere, om å samsnakkes før terminlisten settes, er det ønskelig
at utstillingsutvalgene kan snakke sammen
om hensiktsmessig samarbeid for å få til flest
mulig rase/Myndespesialer
Hjemmeside
- Enighet i styret om at hjemmesiden må oppgraderes og endres noe, slik at den blir noe
lettere og mer oversiktlig.
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- Alternativ å endre på den vi har, eller bygge
ny. Ove Egil lager noen forslag som styret
kan vurdere.
Whippetmagasinet i løssalg: Hvor mye skal Whippetmagasinet koste, dersom noen ønsker å kjøpe
dette/ magasin fra før de ble medlemmer, eller evt
ikke – medlemmer.
- Whippetmagasinet i løssalg bør koste min. 90
kr pluss porto.
Etter forrige styremøte ble det referatført en sak som
ikke var en styresak, og som således i ettertid ble
tatt bort. Saken var en personlig opplevelse av et arrangement i regi av en annen klubb, og ikke en sak
som egentlig var meldt inn som styresak til Norsk
Whippetklubb.
Styret beklager at denne saken sto i vårt referat, og
vil sende en henvendelse til klubben som var nevnt
med en beklagelse.
Neste styretmøte
1. Desember 2021 kl 18.00
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