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Referat fra styremøte  
Norsk Grand Danois Klubb 15. Oktober 2017 

 

Innkalt: 

• Heidi Lund (Styreleder) 

• Berit Holter (Kasser) 

• Rikke Pedersen (Sekretær) 

• Nina Ousdal (Vara 2) – deltok ikke 

 

• Steinar Moen (Vara 1)  

• Siri Tranby (Nest Leder)  

• Hege Randi Tørressen (Medlem)

  

Saker:  

 
1) Referat fra forrige møte – lukket/åpne poster 

• Der er sjekket opp og ikke funnet relevante artikler på norsk vedrørende margedreining.     

• Etter flere forsøk på å finne dato er felles seminar med svenske og danske GD klubb utsatt 

på ubestemt tid.  

• Der ble tidligere i år avholdt blodspor kurs arrangert av Roger Sjølstad.   

• Vinner av foto konkurransen «vinter» (premie: gen test) ble: Jørgen Lyngvær og «sommer» 

(premie: hundemassasje) ble Gøran Engen. Foto konkurrensene har fungert glimrende, 

medlemmer fra hele landet har lagt ut flotte bilder. 

• Muligheter for mental testing – aksjonen står fra sist. Heidi sjekker 

• NGDK har ikke hørt videre fra NKK mht. til registrering av flere (alvorlige) sykdommer i 

dogweb.  

• Nytt regnskapsprogram, Visma eAccounting, fungere bra. I tillegg er Kasser veldig godt 

fornøyet med at klubben nå både har kortleser og vipps. 

• Overskudd fra 2016 ble overført til RAS øremerket til helse – i 2017 er der kjøpt inn 50 gen 

test for margedreining som er blitt tilbudt klubbes medlemmer. Det er et ønsket at 

innhente bedre forståelse for problemstillingen. Det er fortsatt for tidlig og vurderer 

registrering av resultatene eller anbefale hvordan resultatene brukes i avl.     

• Teksten til dommerkompendiet er ferdig, der mangler fortsatt et par bilder og redigering – 

kompendiet forventes ferdig Q1 2018.  

• Årsmøtet 2017 ble holdt 1. April på letohallen hotell. Etter årsmøte holdt Elisabeth Bugge 

en gjennomgang av rasekompendiet.   

• Pinsetreffet (dommer: Heli Sairola) og Minneutstillingen (dommer: Dan Ericsson) 2017 er 

vel gjennomført. På Minneutstillingen ble der i tillegg delt ut «best hovde» og «beste 

bevegelser» samt avholdt hyggelig sosial sammenkomst etter utstillingen (mat spleiselag), 

hvilket må bli en ny tradisjon. 

• Der er ikke funnet passende dato for nytt handlerkurs med Christine Sonberg. Styret 

beslutter ikke på nåværende tidspunkt ikke at gå videre med handlerkurs.    

• Klubben har ikke lykkes å få dekket beløpet fra Natvedt Camping (hvor der ble oppdaget 

veggdyr i flere hytter). Styret beslutter ikke at følge saken videre. 

•  Styret har ikke siden siste styremøte fått henvendelse fra Utstillings komitéen mht. innkjøp 

av egen klubb banner.  
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2) Innkommende post 

• Dog4All: Styret har besluttet at NGDK ikke skal ha stand på Dog4All, NGDK ønsker at delta 

på raseparade om søndagen (paraden stater kl. 13:00 – Rikke tar ansvar for at finne hund 

og handler (og huske på deltakelse på dagen), Heidi sender inn tekst som læses opp når GD 

kommer i ringen).  

• Hundens dag 2018: Ønsker at engasjerer medlemmene i forbindelse med hundens dag. 

Heidi lager et innlegg til klubbens facebook side og oppfordrer medlemmer til at arrangere 

der de bor. 

• Klubben søker om at avholde blodspor prøve i 2018 (aksjon Heidi) 

 

3) RS Raseklubbens fellesallianse 

• Møte i RS avholdes første helg i november. Fra NGDK deltar Siri, Berit stiller som vara. 

Sakspapirer til møtet er på 231 sider. Relevant for NGDK: avvikle full Cert ordningen er opp 

på ny, tilbakefører internasjonale utstillinger. Sakspapirene ligger åpen på NKK sin 

hjemmeside. 

 
4) Januar utstillingen 2018 

• Utstillingen arrangeres siste helg i Januar (28. Jan).  Utstillingsannonse er laget og sent inn 

til hundesport. Møte i utstillings komité senere i uken. 

 
5) Prinsetreffet 2018 

• Må starte dialog med dommerne mht. til reiseplaner, dommerpresentasjon m.m – Rikke tar 

aksjon  

• Birken hotell er booket til treffet  

 

6) Årsmøte 2018, dato, sted 

• Dato: lørdag 07. April, Sted: Gardermoen området. Ønsker at få til et foredrag etter 

årsmøtet (forslag: først hjelp på hund – Hege sjekker). 

• Innkalling sendes ut 3 uker før (med årsberetning, regnskap, revisjon, dagsorden og valg) 

 
7) «Plakett» til champions 

• Forslag om plakett til nye norske champions ble diskutert. Hunden må i så fall være norsk 

eiet og bo i Norge og kun en 1 pr. hund (om der oppnås flere championat titler ..Utstilling, 

Spor m.m. gis plakett kun ved første tittel. Der gås videre med forlaget – Heidi sjekker kost 

m.m.  

 

8) Aktiviteter fremover 

• NGDK Kalender er under utarbeidelse – vil bli annonsert på klubbens facebook før jul 

 
9) Eventuelt 

• Minneutstillingen arrangeres 08.09.18 i Drammen hundepark  

 



Norsk Grand Danois Klubb 

 3 

 


