Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 20.10.2015.
Disse møtte: Jan W. Halvorsen, Kåre Usterud, Per Øyvind Erlandsen og John Kvisli.
Peder Arnt Næs, Lars A. Risholt og Steinar Furre hadde meldt forfall på grunn av sykdom
eller arbeid.
Saker.
NM 2015.
Styret utarbeider brev til NM deltagerene, reserver,samt skriv til DM arrangørene invitasjon
til prøveledelse, dommere, æresmedlemmer, grunneiere, kjentfolk og program. Samtlige skriv
ble enstemmig vedtatt. Ansvarlige for dommere og terreng skulle snarest sende ut
dommerbrevet til dommerene som skal dømme på NM. Sekretær sender ut øvrige brev.
På grunn av begrenset antall enkelrom på Pan og laget økonomi, ble det vedtatt at de
dommere som må ha enkel rom får dette så langt det er mulig å skaffe rom. En forutsetning er
at de selv betaler merkostnader på kr. 500,-.
Per Øyvind gikk igjennom opplegget for sponser og premier. Slik det nå ser ut vil sponser
overskudd bli ca kr. 15000,- når premiene er betalt.
Det skal selv trykke programmet. Programmet trykkes i A-4 format.
Styret valgte Jan w. Halvorsen til reserve prøveleder og Kåre Usterud til reserve NKK.
Østerdalen Harehundklubb har via sekretær i NHKF spurt om å få anledning til å være
observatør på vårt NM i 2015, fordi de skal arrangere NM i 2016. Styret har ingen
innvendinger mot dtte under forutsetning av at Øterdalen Harehundklubb selv betaler for reise
og opphold.
Froland 20.10.2015.
For styret. Kåre Usterud.
Sekr. AAHK.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 14.09.2015.
Disse Møtte: Lars A. Risholt, Jan W. Halvorsen, Kåre Usterud, Peder Arnt Næs, Steinar
Furre, Per Øyvind Erlandsen, John Kvisli og Arnt G. Skeibrokk.
Saker.
Åpne prøver - RR - SP småhund. skal søke om følgende prøver:
Det er styret som skal bestemme prøveledere og NKK for alle prøver.
Til åpne prøvene er Lars A. Risholt valgt som prøveleder og Kåre Usterud til NKK.
RR prøve er prøveleder Lars A. Risholt og NKK Jan W. Halvorsen.
SP småhundprøve prøveleder Ruben Jørgensen og NKK Karl Jacob Høvik. Jan W. Halvorsen
er prøvens sekretær og har ansvar for påmeldingen.
NM - 2015.
NM ble diskutert og alt ser ut til å være i rute. Da Gunnar ikke kunne møte var det noe
usikkert med hensyn til hva som var gjort i forhold til premieringene til deltagerene. Dette må
være klart på neste møte. Premie og sponsorkomiteen må skaffe hundedekken med NM tittel
og årstall. Vedlagt ny ansvarsfordeling.
Dommerutdanning 2015.
Dommer oppgradering skjer den 21.09.2015. Kl. 18.00 i bankstua i Froland Sparebank.
Sekretær innkaller alle dommerene og sørger for bevartning. Lars A. Risholt og Jan W.
Halvorsen har ansvar for det faglige innhold ved dette oppgraderingskurset.
Søknader om prøver for 2016 - 2017.
Det ble bestemt at en skal søke om følgende prøver: ÅP og RR fra 10.09.2016 til 28.02.2017.
SP - småhund. 21.09 - 22.09 - 23.09.2016. EP - høst som også er Luzerne Rasemesterskap
den 09.12 og 10.12.2016, begrenset deltagelse. EP - vinter. 24.02 og 25.02.2017.
Utstilling - 2017.
Det søkes om utstillingsdato 19.08.2017.
Utstilling - 2016.
Per Harald Sivesind og Arntstein Hagen har takket ja til å dømme på denne utstillingen.
Froland 15.09.2015.
For styret. Kåre Usterud. Sekretær AAHK.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 04.08.2015.
Disse møtte: Lars A. Risholt, Jan W. Halvorsen, Kåre Usterud, Peder Arnt Næs, Steinar Furre,
Per Øyvind Erlandsen, Arnt G. Skeibrokk og Gunnar Kristiansen.
Saker.
Utstilling. Utstillingen ble gjennomgått, det ble bestemt at vi i år ikke skulle ta
pakeringsavgift. Derfor er det begrenset med vakter som er nødvendig. John Kvisli som ikke
kunne møte og som har ansvar for pakeringsvaktene får beskjed om dette.
Diplomer koster kr. 50,- det samme koster program. Steinar ordner vekslepenger.
Jan Willy Halvorsen er utstillingsleder ordner alt med premier. Lars A ordner vinflasker il
dommer, ring sekreær og skriver.
Det blir heller ikke grilling i år kvelden før utstillingen. Men det skal arrangeres ring trening,
som Arnt Skeibrok , Kjell Moland og Knut Homdrom skal ha ansvaret for.
Dommer Bjørn Roald, dømmer alle raser. Totalt påmeldt : 82 hunder.
Innbydelse til utstillingen til alle hundeierne sendes ut av sekretæren.
Vi ble også enig i år å lage et enkelt program til utstillingen uten sponser, da vi trenger alt av
sponser som vi kan få dekket utgiftene til NM støver.
NM - 2015.
NM ble diskutert og alt ser ut til å være i rute, vi gjennomgikk ansvarsområdene og presisert
at det frem til styremøte i september måtte mesteparten av oppgavene være fordelt og
ansvarhavende måtte opplyse om hva som gjenstod.
Dommerutdanning - 2015.
Dommer oppgradering skjer ved at vi arrangerer en kveld i midten av september hvor vi
gjennomgår på nytt regelboka og teorien. Vi mente at i år var det ikke nødvendig med
praktisk del, da dette ble grundig gjort i 2014.
Froland 05.08.2015.
For styret. Kåre Usterud Sekretær AAHK.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 08.04.2015.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, , John Kvisli, Peder Arnt Næs og
Steinar Furre. Per Øyvind Erlandsen hadde meldt forfall og varamann kunne ikke komme.
Saker:
1)

Medlemsmøte 2015.
Det ble bestemt at medlemsmøtet skal arrangeres den 17.04.15 kl. 18.00 Pan Garden
Åmli.
Gratis bevertning med Pizza, drikke må medlemmene selv betale.
Premieutdeling for 2014-2015 sesongen.
Informasjon fra sekretær om RS saker 2015.
Spørsmål og diskusjon om drift av klubb.
Lars Arild legger invitasjonen ut på hjemmesiden og Kåre sender SMS om invitasjon
og påminnelse om møte.

2)

Utstilling Røed, 15.08.2015
Dommere til utstillingen blir Oskar W. Nilson og Bjørn Roald. Begge har bekreftet at
de kan møte. Bjørn Roald skriftlig, Kåre sender skjema til Oskar W. for bekreftelse.
Jan Willy og Kåre bestemmer hvilkene raser som de skal dømme.

3)

Dommerutdanning 2015
Lars Arild og Jan Willy, har 9 stk som har sagt seg villig til å ta dommerutdanningen.
De skal for sikkerhetsskyld kontakte disse på nytt for å få bekreftet at de ønsker å ta
utdanningen. Alle er godt kvalifisert og styret kan anbefale at de utdannes til
dommere.
Straks Lars Arild og Jan Willy har fått bekreftelse på eksakt antall, setter de i gang
utdanningen.
Kurset skal avholdes i Hassedalen 3 i Grimstad i lokalene til firmaet Grønn Vekst. Per
Øyvind ordner med at lokalene er ledige, avtaler dato med Lasse og Jan W.

4)

Dommerkort
Kåre sender en e-post til Pernille Saltnes for å etterlyse dommer kort til de 4 nye
utdannete dommerne.

5)

RS 2015.

Aust-Agder Harehundklubb er imot at det innføres avlssperre for finskstøvere uten
at det har vært grundig diskutert i klubbene, raseringene og blant oppdretterne. NHKF og
klubben godkjent en felles Rase standard for alle harehundene, denne rasestandard s kulle
være gyldig fra 2014-2019. I Ras er det ikke vurdert avlssperre for noen av rasene innenfor
NHKF. AAHK mener at denne standard bør gjelde frem til 2019 og ved utarbeidelse av nye
standard kan avlssperre vurderes dersom behovet skulle være tilstede. AAHK har derfor
bestemt at deres representant som har to stemmer på RS 2015 skal stemme imot at avlssperre
for finskstøvere innføres nå.
6)

Ring trening

I tillegg til den ring trening som foregår i øst regionen skal det foregå ring trening hos
Vera og Jan Willy torsdager fra kl. 18.00 den 16.04-23.04-30.04 og 07.05. Lasse legger ut
denne informasjon på vår hjemmeside. Arrangørene får anledning til innkjøp av pølse, brød
med tilbehør og kaffe. De får refundert disse utgiftene ved å sende bilaga til kasserer Steinar
Furre.
7)

Rasemesterskap og utstilling 2016

Luzern ringen har søkt om AAHK kan arrangere rasemesterskap for de i 2016 og om
de kan ha sitt årlige treff på vår utstilling i 2016. Dette har styre vedtatt
enstemmig.Rasemesterskapet arrangeres på samme datoer for vår høstprøve. Luzern ringen
har fått anledning til å sende forslag på dommer. Vi skal ha to dommere og vi har allerede
forspurt Per Harald Sivesind om han kan dømme.
8)

NM komitee.

Styret er NM- komiteen, sekretær, plass sjef og eventuelt toastmaster under NM
er Kåre. Jan Willy og Lars-Arild har dommer og terreng ansvar.
Pan Garden er bestilt, men Kåre sende en epost om antall rom vi trenger og at
det ikke foregår andre arrangement den 21 og 22 .11.
9)

Sponsor – Premie – Program komiteen.

Per Øyvind er leder for denne komiteen de har ansvar for å fremskaffe mest mulig
sponsormidler til NM, slik at vi økonomisk kommer i balanse helst et overskudd.Anslått
behov kr.60.000,- inkl. premier.Deltager premier er innkjøp.. Komiteen legger frem forslag til
premier for styret. Program skal komiteen utarbeide og sørge for å få trykket. Dersom det er
mulig ønsker styret at NM deltagerne blir presentert i Programmet med bilde og informasjon.
Øvrige medlemmer i komiteen er Gunnar Kristiansen, Bjørn Egil Berntsen, Peder Ant Næs.
Per Øyvind finner en til i område Grimstad-Arendal som kan være medlem av komiteen.

10)

Egen gruppe for småhunder

AAHK ønsker at det så snart som mulig opprettes egen småhundgruppe i klubb.
Spesielt da Drever ringen Sørlandet er lagt ned er det et sterk behov for å få til en egen gruppe
for Beagle og Drever som kan ivareta disse hundene. Både for jaktprøver og utstilling.

Froland 09.04.2015
For styret,
Kåre Usterud
Sekretær AAHK

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 17.02.2015.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Per Øyvind Erlandsen, John Kvisli,
Peder Arnt Næs og Steinar Furre,
Saker:

1)

Konstituering av styret:
Styret fikk følgende sammensetning:
Leder: Lars Arild Risholt
Nestleder: Kåre Usterud
Sekretær: Kåre Usterud
Kasserer Steinar Furre
Arkivar/materialforvalter Peder Arnt Næs
Sponsoransvarlig Per Øyvind Erlandsen
Styremedlemmer John Kvisli og Jan Willy Halvorsen

2)

Utstilling Røed, 15.08.2015
Gunnar Kristiansen og Jan Willy Halvorsen har hovedansvaret for gjennomføring av
utstillingen. Dommer på utstillingen er Per Harald Sivesind, Peder Arnt Næs kontakter
han og får skriftlig bekreftelse på at han kan dømme.

3)

Dommermøte ÅP- prøver
Dommermøte avholdes på Pan Garden den 10.03.2015- kl.18.30.
Enkel bespisning med Pizza og kaffe. Kåre bestiller.

4)

Medlemsmøte med premieutdeling.
Møte avholdes på Pan Garden, fredag den 17.04.2015 kl. 18.00.
Kåre bestiller plass til ca 40 personer og bespisning..

5)

Deltagere til RS.
To personer plukkes ut til å delta på RS, Kåre melder disse på.

6)

Fastrente konto.

mye

Styret bestemte at vi ikke lenger ønsker å låse plasseringskonto. Da vi ikke tjener
på dette og at vi i 2015 har behov for større likviditet.

7)

Championat skjold

til

Alle som ønsker skjold for utstillinger og prøver inkl. blodsporeprøver, må gi beskjed
LarsArild Risholdt innen 10.03. Lars arild legger den beskjed ut på hjemmesiden.

8)

Vinterprøve 2015.
Eliteprøve og dommere ble klarlagt. Sekretær sender ut brev til deltagere og dommere.

Prøveleder Lars Arild Risholt,Nkk Rep. Peder Arnt Næs og Sekretær Jan W.
Halvorsen.

Froland 17.02.2015. For styret, Kåre Usterud, Sekretær AAHK

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 20.01.2015.
Møte ble avholdt i Froland kl. 18.00 den 20.01.2015.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Peder Arnt Næs, Gunnar Kristiansen,
John Kvisli og Steinar Furre.
Referatsaker:

Invitasjon til RS 2015, ble referert. Referat fra NHKF sitt styremøte 14.01.2015 ble
referert. Spørreskjema på rekruttering ble gjennomgått og besvart. Vedrørende
vedtaket om at Stor cert ikke lengre er nødvendig for hunder tilsluttet NHKF ble
referert.

Saker:
Sak 1. Godkjenning av innkalling til
årsmøte.
til å underskrive protokoll.

Valg av møteleder og referent, og to

Sak 2. Årsberetning for 2014.
Styret gikk gjennom årsberetning til formann og sekretær.
Styret vedtok enstemmig å anbefale årsmøte at årsberetning for 2014 godkjennes.
Sak 3. Regnskap.
Styret gikk gjennom regnskapet som ble fremlagt av kasserer og som var godkjent av begge
revisorene.
Styret vedtok enstemmig å anbefale at fremlagt regnskap for 2014 godkjennes.
Sak 4. Kontingent for 2016.
Styret diskuterte årskontingent og var ening om at siden økonomien i laget er forholdsvis bra,
beholdt en samme kontingent til AAHK som tidligere.
Styret vedtok enstemmig å anbefale for årsmøtet at kontingenten for 2016 blir uforandret, det
vil si kr.100,- til Aust-Agder Harehundklubb.
Sak 5. Telefongodtgjørelse for prøveleder åpneprøver.

Formann som er prøveleder opplyste om at han benyttet telefonen svært lite i forbindelse med
åpne prøver, siden flesteparten av påmeldingen skjer via web. Han ønsket derfor ikke telefon
godtgjørelse på kr. 1200,. For sesongen 2014/2015 eller i årene fremover.
Styret diskuterte saken og ble ening om å fremme følgende forslag.
Styret fremmer forslag om at fast telefongodtgjørelse på kr. 1200,- fjernes. Da all påmelding
nå går via web og prøveleder bruker telefon minimalt.
Prøveleder får dekt alle faktiske utgifter, ved fremleggelse av fakturaer for innkjøp som er
gjort. Dette gjelder alt fra frimerker til papir, blekk til skriver osv.
Styre vedtok enstemmig å anbefale årsmøte at en fjerner telefongodtgjørelse på kr. 1200,- til
prøveleder fra og med sesongen 2014/2015.
Sak 6. Valg.
Styret vedtok enstemmig at valgte møteleder på årsmøte fremmer valg komiteens forslag til
valg.
Froland 21.01.2014.
Styret i AAHK
v/Kåre Usterud

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 04.12.2014.
Møte ble avholdt i Froland kl. 18.00 den 04.12.2014.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Peder Arnt Næs, Gunnar Kristiansen,
Olav Haugmoen og Steinar Furre.
Referatsaker:
NM Beagle 2014.
Arrangement gikk prikkfritt og Beagleringen Aust-Agder hadde gjort en svært god
jobb.
Dommere og kjentmenn fra AAHK gjorde også en meget god jobb og samtlige
deltagere kom i harefot begge dagene.
Dommerne fikk mye skryt fra samtlige deltagere fra Finland, Sverige og Norge.
Beagleringen Norge og Aust-Agder var meget fornøyd, med dommerne, terreng og
vilttettheten.
Saker:
1)

Årsmøte 2014.
Det ble vedtatt at årsmøte for 2014 skulle avholdes på Pan Garden Hotell den
12.02.2015 kl.18.00.
Enkel beverting, med jegergryte, lapskaus eller ertesuppe serveres gratis til de
fremmøtte på årsmøte.
Medlemsmøte med premieutdeling blir arrangert i Mars- April som tidligere
Årsmøte averteres i Agderposten.
Opplysinger om årsmøte og saker til Årsmøte legges ut på vår Hjemmeside. Videre
sender sekretæren ut en SMS til samtlige medlemmer som har registrert mobiltelefon.
I tillegg sendes ut en SMS om årsmøte en dag før årsmøte.

3)

Samarbeidsavtale med de andre klubbene i Distrikt 3 .
Sekretæren får i oppdrag å lage et utkast til samarbeidsavtale med de andre klubbene i
Distrikt 3, slik at vi i fremtiden ikke kommer i samme situasjon med hensyn til
dommere i DM. Utkastet fremmes på neste styremøte.

4)

Småhundprøve SP- 11-13.12 2015.
Prøveleder Gunnar Kristiansen og NKK Olav Haugmoen var til stede på møte.

Ved påmeldingsfristen utløp var det påmeldt 14 småhunder.
Styre/prøvekomiteen foretok trekking av dommere og hundeiere.
Sekretæren fikk i oppgave å sende ut prøvepapir til dommerne og brev til
deltagende hundeiere.
Dommermøte etter at prøven er avsluttet den 13.12.2014, skal avholdes hjemme
hos Kåre Usterud, den 15.12.2014 kl.18.00.
Da prøven går over flere dager og det er vanskelig å samle deltagerne, bestemt en at
premiering ble diplom til de deltagere som ble premierte. Diplomet ettersendes i sammen med
resultatliste.
6)

Utstillinger.

Det ble bestemt å søke om utstilling den 13.08.2016. Videre ble det bestemt at vi
skal benytte kun en dommer ved både til utstillingen i 2015 og 2016. Sekretæren skal
forespørre Per Harald Sivesind om å være utstillingsdommer i 2015. Dommer for 2016
bestemmes senere.
7)

NM 2015.

Sekretæren skal kontakte Trøndelag ved Trond Revhaug for å få opplysinger om hva
for premier det ble benyttet i NM 2014.
8)

Neste Styremøte.
Neste styremøte torsdag 13.01.2015 kl.18.00 i Froland.

Froland 05.12.2014.
Styret i AAHK
v/Kåre Usterud
Sekretær

Svar brev til Advokat fra AAHK.
Advokat Halgeir Verdal

Postboks 156,

4801 Arendal.

Froland 05.11.2014

DM-Støver, Åmli 30.10-01.11. 2014-11-05.
Viser til ditt brev datert 29,10.2014.
Styret fattet enstemmig følgende vedtak den 04.11. 2014.11.05
”Styret bekrefter at Oddvar Bjørkås fremdeles er autorisert dommer.”
Vedtaket kan du finne under styrereferat på vår hjemmeside AAHK.no.
Med vennlig hilsen
AAHK
Kåre Usterud
Sekretær.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 04.12.2014.
Møte ble avholdt i Froland kl. 18.00 den 04.11.2014.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Peder Arnt Næs og Steinar
Furre.
Saker:
1)

NM Beagle 2014.
Prøveleder Jan Willy Halvorsen og NKK Lars A. Risholt for Nordisk mesterskap for
Beagle fremla dommerliste og terreng liste for NM Beagle 2014.11.05
Vedtak:
Styret vedtok enstemmig dommerliste og terreng som skal benyttes for NM Beagle,
videre fikk prøveleder og NKK fullmakt til å endre både terrenger og dommere
dersom dette var nødvendig..

2)

Svar på brev fra advokat Halgeir Verdal
AAHK v/formann Lars Arild Risholt har på nyttet mottatt brev fra advokat til Oddvar
Bjørkås, i dette brev krever advokaten en bekreftelse på at Oddvar Bjørkås figurer på
klubbens dommerliste, dersom en slik bekreftelse blir unnlatt vil det bli anlagt
fastsettelsessøksmål for domstol, og AAHK vil bli avkrevd omkostninger for dette.
Vedtak.
Styret vedtok enstemmig følgende uttalelse:
”Styret bekrefter at Oddvar Bjørkås fremdeles er autorisert dommer.”

3)

Evaluering av DM-2014 .
Styret og prøvekomiteen gikk gjennom DM arrangementet og en var stort sett fornøyd
med arrangementet. Imidlertid viste seg at det var svært vanskelig å få tak i dommer.
Telemark stilt ikke men noen dommer, selv om formann Rune Kristoffersen prøve alt
han kunne, tilslutt fikk han tak i en dommer fra Vestfold.
Dette må endres på til neste DM slik at vi ikke får et tilsvarende dommer problem.
Muligens med en samarbeidsavtale mellom de fire klubbene.
Overnatting og rombestilling til dommerne var delvis blitt uteglemt, heldigvis fikk vi
ordnet det før arrangementet ble igangsatt.
Utover dette gikk arrangementet prikkfritt. Enkelte terreng bør skiftes ut til NM 2015.

4)

NM 2015
Styret har i gang satt arbeidet med NM 2015.

Garden

Sekretæren fikk i oppdrag å bestille 40 rom samt leilighet 301 og 302 på Pan
Hotell til NM 2015.
Videre ble en enige om at styret/ prøve komiteen bestemmer bevertning for NM

senere.

til
selve

Dommerlister for NM 2015 ble gjennomgått for at vi er godt forberedte
arrangementet. En ble enige om at vi må ha en dommerkonferanse før
arrangementet. Videre en bekreftelse fra de dommer som skal dømme NM.
Frist for dette fastsettes senere.
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Terreng ble gjennomgått og vi har pr. dags dato 20 brukbare terreng. Vi bør minst
terreng. Dette da det kan komme snø 20.11 og 21.11 i noen terreng. Dersom det er snø
alle terreng vil det ikke være behov for å stryke de terreng med snø i.

Froland 05.11.2014.
Styret i AAHK
v/Kåre Usterud
Sekretær

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 02.10.2014
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, John Kvisli, og Steinar Furre, Jacob
Olimstad og Tellef Snøløs.
Saker:
1)

DM_ 2014 – Pan Garden.
Styret som også er prøvekomité for DM behandlet påmelingene i styremøtet den
02.10.2014.
Frist for påmeling til DM var:
Manuellpåmeling poststemplet 26.09.2014.
Web påmeling den 01.10.2014.

Det viste seg at NKK la ned sine sider fra og med 29.09 kl.17.00 til og med
02.08.2014 kl.08.00. Dette medførte at vi måtte informerte alle medlemmene via SMS
og alle de andre klubbene om at dersom påmeling skulle skje på web måtte
påmeldingen skje innen 29.09 kl.17.00.
Vi hadde også tidligere gitt beskjed til samtlige andre klubber og på vår hjemmeside at
vi kom til å være nøye med at påmeldingsfristene ble overholdt.
Vi henstilte til klubbene om å legge denne informasjon ut på respektive hjemme sider.
Imidlertid ble web tjenesten åpnet igjen den 01.10.2014 kl.18.00, slik at det fra dette
tidspunkt og frem til kl.24.00 var anledning til påmelding på web.
Alle tidsfrister for påmelding var bekjentgjort i terminliste og på klubbens
hjemmesider.
I harehunden nr. 2 var det kommet inn feil påmeldingstidspunkt, dette ble imidlertid
bekjentgjort for alle samarbeidende klubber, som ble bedt om å legge korrekt
påmelingstidspunkt ut på respektive hjemmesider.
Ved fristens utløp var det innkommet påmeling fra 30 stk på web, 5 stk innen fristen
for manuell påmeling og 2 manuelle påmeldinger som var poststemplet 4 dager etter at
manuellpåmeldingsfrist var utgått.
3 av hundene hadde ikke påført i stamboken at de var JCH, men har ved vedlegg
bekreftet at de oppfylte kravene til NJCH. Dette i henhold til prøvereglens punkt.
11.1. rangering.

Styrets vedtak.
Styret vedtok enstemmig følgende:
Styret har rangert hundene i henhold til reglene for jaktprøver for drivende hunder
tilsluttet NHKF.
Påmeling fra de to hundene som er innkommet 4 dager etter fristen for påmeling
avises i henhold til Jaktprøvereglenes punkt 1.2.4. Hvor følgende står: ”Påmelding
som ikke er korrekt, mangler opplysninger eller kommer for sent har arrangøren rett til
å avise”.
DM er en konkurranse hvor det er deltager fra 4 forskjellig klubber, det er derfor
særdeles viktig at regelverket følges nøye. De to hundeeiere som påmeldt hundene sine
4 dager etter fristen, hevder at de har kun forholdt seg til bladet harehunden og tidsfrist
for påmeling.
Begge er medlem av AAHK. Disse to medlemmene har fått SMS den 24.09.2014,
hvor det er blitt orientert både om begrensning i web påmeling og en frist for manuell
påmeling.
Begge har tilgang på klubbens hjemmesider og har derfor også kunne orientere seg om
påmelingsfristene.
De tre hundene som har dokumentert at de oppfyller kravet til JCH godkjennes.
JCH hundene er rangert etter alder fra 9 år og nedover. Etter dette er vurdert hunder
som ikke er JCH og tilslutt vurdert JCH hunder som er eldre en 9 år på prøvedato.

Froland 02.10.2014.
Aust-Agder Harehundklubb
For Styret - prøvekomiteen DM
Prøveleder DM
Kåre Usterud

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 29.07.2014.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, John Kvisli, og Steinar
Furre,
Saker:
1)

Svar til NHKF vedrørende NM Beagle 2014.
Et enstemmig styret vedtok å oversende et svarbrev til NHKF, hvor det en påpekte
feil og mangler ved brevet fra NHKF og hvor en i tillegg opplyste om at NM Beagle
blir arrangert som tidligere avtalt med Aust-Agder Beaglering. I tillegg ba en om en
unnskylding fra NHKF

2)

Utstilling Røed, 09.08.2014
På grunn av at det kun er meldt på 60 hunder til utstillingen, vedtok en at det kun skal
benyttes en ring og en dommer. Dommer som skal dømme ble Arnfinn Frantzen, ring
sekretær Brit Brown Løite og skriver Peder Arnt Næs.
Alle detaljer i henhold til utstilling og sjekkliste ble gjennom gått og ustilling er i
henhold til de oppsatte planer.

3)

Sporprøve 02.07-02.08.
Sporprøve er ferdigmeldt og oppgjør for påmeldingsavgift er mottatt. Styret vedtok at
en ikke aksepterer at det faktureres for bruk av dommere, eller leie av terreng eller
betaling for dugnadsarbeid med kataloger eller forpremier. AAHK betaler kun for
premier som er innkjøpt og bruk til arrangementet. Berit Seljåsen må fremlegge
dokumentasjon på premier som er benyttet og utdelt på arrangementet.

4)

Informasjonsskriv om elektronisk påmelding.

Brev fra NHKF vedrørende elektronisk påmelding til jaktprøver ble tatt til
orientering og vedtatt lagt det legges ut på vår hjemmeside, slik at dommer og hundeiere
blir
informert om dette.

5)

Nordisk mesterskap Beagler.

stå

Arrangør er i sin helhet Beagleringen Norge/Beagleringen Aust-Agder. De skal
ansvarlig for hel arrangementet, med hensyn til innkvartering, premier og økonomi.

Dersom beagleringen velger terrengene selv må de skaffe tilveie kjentmenn for
disse
terreng. AAHK stiller med dommere, NKK og prøveleder under forutsetning av at
arrangementet
legges innenfor Aust-Agder. AAHK kan også stille med terreng.

Til prøveleder er valgt Jan Willy Halvorsen og NKK Lars Arild Risholt.

og

Avtale mellom Beagleringen og AAHK ble vedtatt og underskrevet av formannen
formann i Beagleringe Aust-Agder.

BRA fremla budsjett og kunne opplyse at innkvartering skal finne sted på
Solhøgda på Øynaheia.
Styret vedtok at Beaglelringen fikk tildelt 12 stk klubbjakker til deltagerne og
ledelsen, samt en kniv til vinner av prøven med inngravering. Samlet verdi ca kr.4000,-

6)

Ledermøte Gardermoen 16.08.2014

Da styret synes at agenda til NHKF for møte er svært dårlig og lite matnytting,
bestemte
en at ingen skal delta på møte.
.
Froland 30.07.
Styret i AAHK
v/Kåre Usterud
Sekretær

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 13.05.2014.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Gunnar Kristiansen, og Steinar Furre,
Jacob Olimstad og Peder Arnt Næs.
Saker:
1)

Referat fra sekretær.
Referat fra sist møte 26.03.2014 ble godkjent. Beagleringen har informert om at de har
kontroll på arrangement med Nordisk landskamp for Beagler. Arrangementet skal
avikles på Øynaheia/Solhøgda. De vil komme tilbake til hvor mange dommere og
terreng vi må stille med.

2)

Utstilling Røed, 09.08.2014
Gunnar og Jan Willy har gjennomgått nødvendig materiell til utstilling og vil bestille
opp det de mangler.
Kåre skaffer forsekker til premier 9 vanlig sekker til BIR og 1 stor sekk(15 kg) til BIS
fra Buster Shop.
Kjell har sagt ja til å ha ansvaret for grilling, kvelden før utstillingen. Vi leier en hytte
til sekretariatet, Jan Willy/Gunnar ordner med å få leid denne.
Grilling og ring trening starter kl 18.00. Jan Willy har ansvaret for ring treningen.
Gunnar ordner med bestilling av hotell til dommere og skaffer ring sekretærer og
skrivere.
Før utstilling sendes et skriv til dommere, ring sekretærer og skrivere. Skrivet skal
informere om møte tidspunkt, vedlagt reiseregning og hvilene ringer de skal vær i
samt kontakt person i klubben.

3)

Jaktprøver 2014/2015
Kåre har fått godkjent alle NKK representanter i NKK.
Kåre skal lage ring permer for alle prøvene, permene skal inneholde alt nødvendig
materiell for prøvene, med mal som beskriver hvordan prøven skal avikles med hensyn
til påmelding og ferdigmelding, samt alle nødvendige rapporter. Lasse lager permene
for ÅP og RR.

4)

Utdannelse av nye dommere.

3 stk har takket ja til å utdanne seg som dommere. Dette er Magnus Tjelmeland, og
Steinar Furre. Utdanningen vil starte i august.

5)

Oppdatering av nye dommere.

I henhold til nytt regelverk er alle autoriserte dommere pålagt å gjennomføre
oppdateringskurs etter de nye reglene som nå er vedtatt av NHKF og NKK.
AAHK har derfor vedtatt at det skal arrangeres obligatorisk oppdatering kurs for alle
dommere den 26 mai 2014 på Pan Garden. Kurset vil vare ca. 3-4 timer. De som ikke kan
møte denne kveld vil få tilbud om nytt kurs i begynnelsen av juni. I tillegg vedtok styret at det
skal arrangere et frivillig to dagers oppfølgingskurs i august før prøvesesongen starter.
Sekretæren skal sende et skriv til samtlige dommere med opplysinger om dette, i
samme brev skal vedlegges svarbrev om hva den enkelte kan dømme i løpet av
sesongen 2014/2015.
Det ble også vedtatt at ingen får den nye regelboken uten å ha gjennomført det
obligatoriske kurset.
Det må foreligge særlige grunner for ikke å kunne møte på kurskvelden den
26.05.2014.
6)

Opplæring av prøveledere og NKK representanter.

Styret ønsker å få til et kurs får alle eksisterende prøveledere og NKK rep samt noen
nye. De som blir forespurt er dommere i vår klubb som har vist en skikket fremfred de siste
årene. Dette gjelder både som dommere, prøveleder, NKK rep. og på våre medlemsmøter og
årsmøter. Videre at de har profilert og omtalt vår klubb utad på en positiv måte.
7)

Deltagerpremier DM-NM.

Jan Willy og Gunnar sjekker pris på jakker/vester som deltagerpremie til DM.
Eventuelt muligheter for innkjøp av klubbjakker/vester som kan selges til medlemmer i
klubben Skrift på jakker/vester må utformes slik at de kan benyttes som deltagerpremier når
vi arrangere NM 2015 og vårt 70 års jubileum i 2016.
8)

Vinterprøve 2015.

Styret har valgt Gunnar Kristiansen til NKK, representant og Jan Willy Halvorsen
som prøveleder. Dette ble endret da Peder Arnt Næs er valt til NKK rep. på DM. Da det er
mulig at Jan Willy Halvorsen er deltager på prøven.
9)

Ring trening.

Jan Willy Halvorsen har påtatt seg vederlagsfritt å arrangere ring treninger i vestre
del av AAHK sitt område. Etter det store oppmøte som har vært og den tilrettelegging
som Jan Willy og Vera har gjort, med kaffe, bakst parkering og ringer samt instruksjon, har
styret vedtatt at de skal godgjøres med kr. 500,- pr ring trening.
10.)

Uttalelse DM- Vestlandet.

Det ble vedtatt at sekretæren skulle sende uttalelsen til Telemark og Sørlandet for
underskrift før den ble sendt Vestlandet.
11)

Dressur av hund på Sau.

Jacob Olimstad fikk i oppdrag å sjekk at alle de som er godkjent til å utføre denne
dressur har papirene i orden, videre å få utdannet noen flere.

Froland 16.05.2014
For styret,
Kåre Usterud
Sekretær AAHK

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 26.03.2014.
Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Gunnar Kristiansen, og Steinar Furre,
Saker:
1)

Konstituering av styret:
Styret fikk følgende sammensetning:
Leder: Lars Arild Risholt
Nestleder: Kåre Usterud
Sekretær: Kåre Usterud
Kasserer Steinar Furre
Arkivar/materialforvalter Peder Arnt Næs
Styremedlemmer Gunnar Kristiansen, John Kvisli og Jan Willy Halvorsen

2)

Utstilling Røed, 09.08.2014

Gunnar Kristiansen og Jan Willy Halvorsen har hovedansvaret for gjennomføring av
utstillingen. De skal forsøke å få til den tradisjonelle grillkvelden med ring trening
kvelden før utstillingen. Dommer på utstillingen er Per Harald Sivesind(støvere) og
Arnfinn Franzen(småhund).

3)

Sporprøve 02.07-02.08.

Berit Seljåsen har ansvaret for arrangementet, både med hensyn til påmelding og
ferdigmelding av prøva.

4)

Søke NKK om flytting av tidspunkt for SP (Ref. nr. 45-14017 ) 2014:

Sekretær tar kontakt med NKK for å søke om endring av tidspunkt for småhundprøve
høsten 2014. Prøven er nå terminfestet til 13.11 til 15.11.2014.
Da vi har DM i november og nordisk mesterskap for beagler ønsker styret og flytte
småhundprøven til 11-13 desember for å redusere belastningen på dommerne.
Til NKK representant til prøva er valgt Olav Haugmoen og prøveleder Gunnar
Kristiansen.

5)

Nordisk mesterskap Beagler.

stå

Arrangør er i sin helhet Beagleringen Norge/Beagleringen Aust-Agder. De skal
ansvarlig for hel arrangementet, med hensyn til innkvartering, premier og økonomi.

Dersom beagleringen velger terrengene selv må de skaffe tilveie kjentmenn for
disse
terreng. AAHK stiller med dommere, NKK og prøveleder under forutsetning av
at
arrangementet legges innenfor Aust-Agder. AAHK kan også stille med terreng.
Til prøveleder er valgt Jan Willy Halvorsen og NKK Lars Arild Risholt.

Sekretær oversender styret vedtak til Beagleringen Norge og Beagleringen AustAgder.
6)

Åpneprøver:
Til prøveleder har styret valgt Lars Arild Risholt og NKK Olav Haugmoen.

Styret har videre bestemt at påmelding på web for medlemmer i AAHK skal
koste
kr.150, mens manuell påmelding er kr.350.
Påmeldinger fra ikke medlemmer kr.450,- for WEB og kr.650,- for manuell.

7)

DM- 2014.
Styret valgte Jan Willy Halvorsen til NKK og Kåre Usterud til prøveleder.

Sekretær Peder Arnt Næs og vi har forespurt Mette Køhler Bjørkkjær om å ha ansvaret
for dreiboka under mesterskapet.
Det kan kun delta 25 hunder på DM.

Sponsor og premieansvarlig Gunnar Kristiansen

Pan.

John Kvisli er valgt til å ha ansvar for innkvartering, pristilbud og bestilling på
Festkomité for DM er styret.
Terrengansvarlig er styret.
Ansvar for valg av dommere er styret.
Ansvar for påmelding sekretær Kåre Usterud
Utarbeidelse av program sekretær Kåre Usterud.

8)

Vinterprøve 2015.

som

Styret har valgt Peder Arnt Næs til NKK, representant og Gunnar Kristiansen
prøveleder.

9)

Ringtrening.

Jan Willy Halvorsen har påtatt seg vederlagsfritt å arrangere ring treninger i vestre
del av AAHK sitt område. Alle medlemmer er velkommen hit. Styret vil forsøke å noen av
våre medlemmer å påta seg ansvaret for ring trening i østre del av fylket.
Dersom det skal arrangere dressurkurs som i fjor må dette bekostes av
deltagerne.
AAHK kan vær arrangør.

10)

Dommeropplæring.

Lars Arild Risholt og Jan Willy Halvorsen er valgt av styret og årsmøte til å ha
ansvaret for all dommeropplæring og opplæring av NKK og prøveledere.
Det blir i løpet av våren og sommer utdannet nye dommere og samtlige
eksisterende
dommere i klubben blir pålagt å delta på oppgradering etter de nye
prøvereglene som nå innføres fra 2014. Dersom eksisterende dommere ikke gjennomfører
oppgraderingskurs i nye prøveregler blir de fratatt sin autorisasjon som dommer.

Nes 05.04.2014
For styret,

Kåre Usterud
Sekretær AAHK .

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 17/4-12.
Disse møtte:
Kåre Usterud, John Kvisli, Gunnar Kristiansen, Jens A. Noddeland, Steinar Furre, Knut
Torleif Risholt, Peder Arnt Næs og Tellef Snøløs (varamann).
Saker:
1)

Konstituering av styret:
Styret fikk følgende sammensetning:
Leder Kåre Usterud
Nestleder John Kvisli
Kasserer Steinar Furre
Sekretær Peder Arnt Næs
Styremedlemmer Gunnar Kristiansen, Jens A. Noddeland og Knut Torleif Risholt.

2)

Utstilling Røed, 19.05.12:
John Kvisli har hovedansvaret for gjennomføring av utstillingen.
Diverse oppgaver/forberedelser i forbindelse med utstillingen ble fordelt.

3)

Søke NKK om endring av dato for utstillingen i 2013:
Sekretær tar kontakt med NKK for å søke om endring av utstillingsdato for 2013.
Vi ønsker nå å gå tilbake til august og aktuell dato i 2013 er lørdag 17. august.

4)

Søke NKK om flytting av tidspunkt for SP (Ref. nr. 45-12003) 2012:
Sekretær tar kontakt med NKK for å søke om endring av tidspunkt for småhundprøve
høsten 2012. Prøven er nå terminfestet til 17.09 til 22.09.2012.
Dette er etter manges mening for tidlig i sesongen med hunder i ”dårlig” form.
Ønsket tidspunkt er fra 22.10 til 27.10.2012.

5)

Annonse til Harehunden angående jaktprøver 2012/2013:
Kåre lager annonsen og sender denne elektronisk til redaktøren av Harehunden.

6)

Økonomi:

Steinar overtar som økonomiansvarlig og får etter hvert tilgang til nødvendige konto.
7)

Eventuelt:
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Nes 18/4-12
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK .

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 16/8-12.

Disse møtte: Kåre Usterud, John Kvisli, Gunnar Kristiansen, Peder Arnt Næs .

Saker:

1)

Dommerkurs/samling 24. – 25.08.12:
Dette kurset holdes på PAN hotell i Åmli. Fredagskveld med gjennomgang av teori og
lørdagen blir det los på skogen.
Etter en ringerunde til dommere som skal delta på samlingen, ble vi enig om å reserve
10 rom på PAN. Det er Dølemodagene samme helg og stor pågang på PAN.
Jan Willy og Lasse står for den teoretiske delen.
Denne gangen skal vi bruke to støvere på skogen.

2)

Formannsmøte 2012:
På dette møte er en av sakene å diskutere forslag på div. endringer av dagens
jaktprøveregler.
De som representerer AAHK er Kåre Usterud, Jan W. Halvorsen og Jacob Olimstad.

3)

Avvikling av sesongens jaktprøver 2012/13:
Det ble diskutert og satt frem forslag på Prøveledere og NKK representanter for alle
sesongens jaktprøver.
Sekretæren sender inn søknad om dette til NKK for godkjenning av disse.

4)

Dommere for 2012/13:
Sekretæren sørger for å sette opp en oversikt over alle dommerne med hvilke
prøvetype de kan dømme på. Denne oversikten sendes Prøveledere seinere.

5)

Klubbkamp for støvere/småhunder tilsluttet AAHK:
Styre ønsker på sikt å arrangere klubbkamp for medlemmer av AAHK.
Hvordan dette praktisk kan gjennomføres kan diskuteres på dommersamlingen.
Gode forslag/innspill mottas med takk!!

6)

DM 2012:
Høstens DM arrangeres av Sørlandets HK. Stamkvarter blir Haddal Gård ved Eiken.
AAHK er forpliktet til å sende 6 – 8 dommere til denne prøven.

7)

Eventuelt:
Undertegnende kontakter Haugmoen for å få en oversikt over ansiennitet til de
dommerne som har 10/25 års denne sesongen.

Nes 18/8-12
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK

Referat fra styremøte hos Gunnar i Østerhus den 19/11-2012.

Disse møtte: Kåre, John, Gunnar, Peder, Steinar, Jens og Knut Torleif.
Saker:
1)

Klargjøre papirer for EP-høst. Det er 19 hunder påmeldt til eliteprøva 7. – 8.12.2012.
E-post/svarbrev til dommere ble sendt.
Svarbrev til alle hundeeiere ble pakket og klargjort.
Kåre lager til katalog og jakt/skogsprotokoller når alle nødvendige papirer er på plass.

Nes 20/11-12
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 22/1-2013.

Disse møtte: Kåre, John, Gunnar, Peder, Steinar, Jens og Knut Torleif.
Saker:
1)

Klargjøre papirer for EP-vinter. Det er 19 hunder påmeldt til eliteprøva 8. – 9.2.2013.
E-post/svarbrev til dommere ble sendt ut.
Svarbrev til alle hundeeiere ble pakket og klargjort.
Katalog og jakt/skogsprotokoller lages når alle nødvendige papirer er på plass.

2)

Deltager på RS møte den 21.04 blir Kåre, John og Steinar.

3)

Klubben ønsker, i samarbeid med Magnus Tjelmeland og få til dressurkurs på Røed
Camping. Tidspunkt for dette blir i mai 2013. Jan Willy og Magnus sørger for
planlegging og gjennomføring av dette. Styret kan hjelpe til dersom ønskelig.

3)

Det ble bestemt at sekretær skal kjøpe inn en ny PC med skriver for bruk under
jaktprøvene.

Nes 23/1-13
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 29/7-2013.
Disse møtte: Kåre, John, Gunnar, Peder, Steinar, Jan Willy og Knut Torleif.
Saker:

1)

Ledermøte NHKF på Gardermoen 17.08.13.
De to som representerer Aust-Agder Harehundklubb blir Kåre og Jan Willy.

2)

Utstilling Røed 10.08.13.
John hadde forberedt alle de praktiske tingene i forbindelse med utstillingen.
Han hadde kontaktet dommere, ringsekretærer og skrivere.
Magnus på Røed Camping var også informert om diverse praktiske saker på
utstillingsdagen.
Tilslutt ble svarbrev til utstillere og dommere lagt i konvolutter for postlegging.
De som hadde meldt på web, fikk svarbrev via e-post.
Det blir til sammen 78 hunder og noen valper på årets utstilling.
Rasene er fordelt slik: Beagle 13, Drever 34, Dunker 7, Finsk 17, Halden 1,
Hygen 1, Luzerner 2 og Schweizer 3

3)

Jan Willy og Lasse skal prøve å få til en dommersamling en kveld i slutten av august.
Da de nye jaktprøvereglene ikke vil gjelde før sesongen 2014/15, blir det i år en enkel
kveld med visning av video.
Skjema for dommere over ”Hvem kan dømme hva” leveres ut på dommersamlingen.

Nes 30/7-13
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 27/11-2013.
Disse møtte: Kåre, John, Gunnar, Peder, Steinar og Jan Willy.
Saker.
1. EP - høst den 6 og 7. Desember 2013.
Det er påmeldt 14 hunder til årets prøve. Svarbrev til hundeierene ble skrevet ut og postlagt.
Undertegnede sørger for at alle dommere blir tilskrevet og innkalt i god tid.
John Kvisli hadde i forkant klarert terreng, dommere og premier.
2. Årsmøte 2014.
Det ble bestemt ar årsmøte avholdes på PAN Garden 12.02.2014. Kl. 19.00.
Dette skal annonseres i Agderposten minimum 8 uker før. Dette vil også bli lagt ut på
hjemmesiden til AAHK.
Når årets sesong er slitt og resultater fra de åpne prøvene er klare vil det bli arrangert et
medlemsmøte på PAN med middag og premieutdeling. Dette blir annonsert senere.
Nes 28/11-13.
For styret, Peder Arnt Næs.
Sekretær AAHK.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud den 13/1-2014.

Disse møtte: Kåre, John, Gunnar, Peder, Steinar og Jan Willy.
Saker:
1)

Gikk gjennom papirer til årsmøte som skal være på PAN i Åmli 12.02.14. kl 1900.
Det ble bestemt at vi denne gangen kun legger ut sakspapirer til årsmøte på
hjemmesiden vår. Vi sparer klubben for ca. 1800,- kr i porto.
I følge lover for AAHK er det tilstrekkelig å gjøre det på denne måten.
Alle i styret oppfordres til å opplyse på sosiale medier eller lignende datoen for
årsmøte.

2)

Etter valget på årsmøte og når det nye styret er på plass, skal det velges en
materialforvalter/arkivar fra det nye styret. Det er ønskelig med en oversikt over alle
protokoller, gamle vandrepokaler o.s.v. Noe ligger hos Gunnar og noe er hos Kåre og
kanskje det finnes mer andre steder også. Det som er målet er å få en oversikt over hva
vi har og hvor det er.

3)

Etter styrets mening er det enklere og greiere dersom vi fikk påmeldingene til de åpne
prøvene på web. Dersom mulig, vil det fra neste høst bli påmelding på web.
Styret ønsker at alle dommere som har sagt seg villig til å dømme på åpen prøve får
mulighet til dette. Vi ønsker en rullering av dommere som følger en ”dommerliste”.
Den som melder på en åpen prøve, får tildelt en dommer nå påmeldingen er mottatt.
En del av de som melder på åpen prøve i dag, har allerede avtalt med en dommer før
de melder på.

4)

Til høsten er det AAHK som arrangerer DM distrikt III. I terminlista er datoen for DM
satt til 1. og 2. november 2014. Det skal være med 25 hunder og det kreves derfor 25
gode terreng. 1. og 2. november er lørdag og søndag. For å få tilgang på terrengene er
vi avhengig av velvilje fra grunneiere og jegere i de aktuelle terrengene. For ikke å
legge bånd på en hel helg har undertegnede kontaktet NKK og flyttet DM til fredag
31. oktober og lørdag 1. november 2014.

Nes 14/1-14
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK

