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Møte nr. 11/2020   

Tidspunkt: Mandag 30. november 2020, kl. 20:00-21:55 som Teams samtale 

Tilstede:  Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen, Margareta Stålnacke, Erna Larsen   
  
Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 
100-20 Godkjent referat 10-20 ligger ut på hjemmesiden.  
Referat fra forrige møte er lagt ut på hjemmesiden. 
 
101-20 Status Økonomi.  
3 nye medlemmer i november. Økonomisk balanse på mini-spesialene.  
Oversikt over medlemmer pr postnummer pr. 30.10.2020 

 

Antall medlemmer SVK 
Postnummer         0- 1999  79 

Postnummer 2000 – 2999  21 

Postnummer 3000 – 3999  46 

Postnummer 4000 – 4999  29 

Postnummer 5000 – 5999  28 

Postnummer 6000 – 6999  16 

Postnummer 7000 – 7999  33 

Postnummer 8000 – 8999  10 

Postnummer 9000 – 9999    5 

Totalt:                                                267 

 
102-20 Planlegge kurs for 2021; oppfølging av sak  
Søknader om utstillinger i 2022 har frist 1. februar 2021 (og ikke 5. januar 2021 som feilaktig gjengitt i forrige 
referat).  
Følgende kurs og aktiviteter ble diskutert: 

• Mental beskrivelse kurs (oppdrettere og raseråd er primær målgruppe) 

• Spesialen 2021. Dommer på plass.  

• Blodsporkurs. Oppfølgingskurs i Østfoldområdet 

• Vanlig sporkurs i Lillehammerområdet 

• Vannaktivitetskurs. Enkel gratis introprøving i juni (Vestby) 

• Vanarbeidskurs (nybegynner og viderekomne) i august (Vestby) 
 
Møtetreningskurs og kantarelle/smellerkurs legges på vent. 
 
Styre diskuterte også at planlegging for Spesialen 2022 bør startes opp gitt søknadsfristen (se ovenfor). Her bør SVK 
vurdere eget arrangement.  
 
Det har også kommet en forespørsel fra en kommersiell aktør med ønske om arrangere kurs.  
Vedtak: Styret i SVK ønsker per i dag ikke å være medarrangør av kurs i vannaktivitetskurs med Sportshunder.no i 
Trøndelag.  Grunnen er at at vi ikke kan  forplikte oss økonomisk på relativt kostbar kurs og at det er for lite 
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medlemsgrunnlag i regionen (33 medlemmer). Det er bedre om kurs i vannaktivitetskurs/vannarbeid holdes av lokale 
hundeklubber og tilbydere (som Sportshunder.no). Da kan Spansk vannhund i området inviteres med på kurs på lik 
linje med andre raser.  Det vil sikre tilbyder nok deltakere og derved bedre økonomi.Når det er sagt ser vi gjerne at 
Spanske vannhunder deltar på kurs rundt om i landet og vil oppfordre firmaet å høre med distriktskontaktene i 
Trøndelag om de vet om vannhundeiere som kan tenke seg å delta pluss informasjon på lokal fb: Trønder-Perro.  
 
103-20 Sammenstilling av rasedata  
SVK har fått hjelp av av Tord K Sørensen for å sammenstille rasedata. Lenken til data er sendt raserådet. Styre vil på 
ny understreke at disse data bør brukes til å få fram gode faktagrunnlag for utviklingen av og oversikt over rasen som 
tallmessig har økt kjapt og spesielt i de siste 5 årene.  
 
104-20 Orientering fra Raserådesmøter 
Det ble gjengitt et kort referat fra saker behandlet på siste raserådsmøte. 
 
105-20 Aktiviteter på sosiale medier.  
Ikke noen spesielle saker å rapportere. 
 
106 Info fra NKK.   
informasjon om eksteriørdommerkurs 2021-2022 fra DUK (NKKs Dommerutdanningskomite).Fra HS siste møte ble 
indeksregulert grunnkontigent for 2021 vedtatt med mulighet for endring etter behandling i representantskapsmøte 
(utsatt til 2021). 
 
107- 20 Klubbprofilering via klær.  
Medlemmer kan nå kjøpe klubbprofileringsklær:     
https://proffsport.no/collections/spansk-vannhundklubb. Info er lagt ut på hjemmesiden og SVK FB. 
   
108-20 Årsmøtet 2021 
Frister for saker og kandidater er 31.12. 2020. Dette er annonsert på hjemmesiden + FB-siden. 
Styre vil også undersøke muligheten for å arrangere årsmøte digitalt. 
 
109-20 Post 
Purring på sak 98-20 fra forrige styremøte 10-20. Er til behandling i raserådet. 
 
110-20 Eventuelt 

-Neste møte   13. januar 2021 
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