
Referat fra telefonmøte 22/01-19 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni L. Olsen og Christel Hagen 

Referent: Christel Hagen 

 

Sak 1/19: Arbeidsfordeling i styret frem til årsmøtet 

Det har kommet forespørsler etter listen over godkjente veterinærer til å lytte på hjertene fra NKK. 

Maria (NKK) har vært syk, men Aud tar kontakt igjen så vi får dette på plass så fort som mulig. 

Inger purrer på innbetalinger av juleannonser i medlemsbladet vårt, og Unni L.Olsen går igjennom 

forslag til endringer av bladet. 

Aud sender mail til Hans og Anne Britt ang.link til nytt skjema for registrering av valpekull 

 

Sak 2/19: Utstillingene i mai 

Dobbeltutstillingen vår blir avholdt på Norsjø Ferieland i år også siden det har vært vellykket 

tidligere. Vi satser på grillkveld på lørdag. Liv Anne sender ut informasjon på FB-gruppene, og spør 

samtidig om det er noen som kan hjelpe til både med forberedelser og til arrangementene lørdag 

kveld. Dommerne er på plass (Gordon Inglis og Maxine Fox-Shone), og de dømmer begge tisper den 

ene dagen og hanner den andre dagen. Vi jobber for å få på plass utstillingsleder og ringsekretær.  

Sak 3/19: Årsmøtet 

Vi tar sikte på å avholde årsmøtet i april. Grunnet påske blir det mest sannsynlig siste helgen i april. 

Det vil bli lagt til området rundt Gardermoen 

Sak 4/19: Eventuelt 

Vi har blitt invitert til debatt om etisk hundeavl i regi av veterinærhøyskolens studentorganisasjon 

tirsdag 12/02-19, og ser på muligheten til om noen fra styret kan stille den dagen.  

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra styremøte 03/04-2019

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni L Olsen, Tove Fernås og Christel 
Hagen

Fraværende: Tina Lindnes og Susanne Adelsten

Sak 5/19: Årsmøtesakene

De innkomne sakene til årsmøtet ble gjennomgått og diskutert. 

Sak 6/19: Utstillingsspørsmål

Vi mangler fortsatt ringsekretær og skriver til utstillingen vår på Norsjø Ferieland i mai.

Aud sender en mail til Jon Atle og hører om han har noen tips, ellers må vi finne noen på NKK sine 
lister. Unni bestiller rosetter til mestvinnende, også i lydighet,rally og agility. 

Tove ordner forpremier fra Royal Canin og Christel kjøper gaver til dommere fra Hadeland Glassverk.

Christel tar også en telefon til Hans PC Hansen og spør om hvor vi kan kjøpe glass med cavaliermotiv 
til premier.

Vi legger inn et innlegg på Facebook der vi spør om noen kan tenke seg å hjelpe til med 
arrangementet på Norsjø lørdag kveld. Vi trenger hjelp til dekking av bord, grilling osv. Liste over 
oppgaver kan fås av Unni L Olsen. Vi prøver å arrangere kåringsklasser i år også, og planlegger å legge
disse til før grillingen på lørdag.

Sak 7/19: Dommerforslag til NKK

NKK har bedt raseklubbene om dommerforslag til NKK-utstillingene. Vi har sendt en liste over 
dommere vi ønsker skal dømme rasen hos NKK. Allround dommere velges av NKK uansett, så vi har 
hovedsak sendt over en liste over navn på rasedommere, der vi også har tatt inn rasedommere som 
også dømmer andre raser. Det er lettere å få NKK til å bruke disse dommerne, fordi kostnadene blir 
mindre når dommerne kan dømme flere raser på utstillingene. Det er viktig å få inn flere dommere 
som kan rasen godt.

Sak 8/19: Sak unntatt offentligheten

Sak 9/19: Nordic Union

Aud og Liv Anne ga oss en liten tilbakemelding om hvordan møtet med Nordic Union hadde gått.

Samarbeidet er nyttig, og diskusjonene var mer konkrete i år når vi har blitt bedre kjent og kommet 
litt i gang. Det er fokus på samarbeid. Det planlegges et felles arrangement som skal gå på rundgang i 



landene, der det vil bli holdt foredrag om aktuelle saker og to utstillinger. Det er foreslått avholdt i 
Sverige sommeren -20, i Finland-21 og i Norge -22. Kennelklubbene i de forskjellige landene skal 
oppdateres om samarbeidet, og det ses også på muligheten for å dele dommerreferater vedrørende 
BSI på tvers av landene. 

Ellers holdt Lisbeth Olsen et veldig godt foredrag om hjerter, og hjertematrisen vi har utarbeidet ble 
veldig godt mottatt av alle. 

Neste møte i Nordic Union vil bli holdt i Norge i januar-20.

Sak 10/19: Annet

Det ble bestemt at styregodtgjørelse også i år skal utbetales til både styremedlemmer og 
varamedlemmer. Leder mottar 1.000,- og resten av styret 500,- hver. I tillegg mottar Elin 
Leikvangmoen 8.000,- for redigering av Cavalieren, Espen Johansen 8.000,- for regnskapsføring, 
Annette Bakken 5.000,-  for gjennomgang og kontroll av alle registreringsmeldingene og Unni Myrset 
4.000,- for arbeid med hjemmesiden. 

Vi tar sikte på oppdretterseminar siste helgen i oktober. Det er bestemt at årets oppdretterseminar 
skal holdes i Trondheim, og temaet innen helse skal denne gangen være SM. Vi undersøker 
muligheten for å holde seminar på Scandic Hell, som ligger rett ved flyplassen.



Referat fra styremøte 08/05-2019 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni L Olsen, Tove Fernås, Kari 

Skarpsno, Unni Myrset og Christel Hagen 

Referent: Christel Hagen  

 

Sak 11/19: Om videre arbeid i styret – oppgavefordeling. 

Alle fortsetter med arbeidsoppgavene de har hatt tidligere, og Aud og Liv Anne fortsetter i avlsrådet 

frem til sommeren. Kari hjelper til med arbeid rundt utstillingene. Arbeidsfordelingen i styres tas opp 

igjen på nytt når vi samles til sommeren. 

 

Sak 12/19: Oppfølging av årsmøtesaker. 

Christel tar kontakt med Elisabeth Berle angående protokollen fra årsmøtet. Den må gjøres ferdig så 

fort som mulig og signeres. Papirene til NKK (sunnhetsutvalget) vedr.de nye reglene for 

hjerteundersøkelser må sendes. 

 

Sak 13/19: Styremøte i juli.  

Det planlegges et styremøte i juli hvor alle samles. Datoen for dette ble satt til 13. og 14. juli på et 

hotell i nærheten av Gardermoen. Unni Myrset undersøker priser. 

 

Sak 14/19: Utstillingene på Norsjø – aktuelle saker. 

Vi har fortsatt ikke mottatt dommererklæring fra NKK. Den ligger inne i Arra, så det bør være i orden, 

men Unni L Olsen tar kontakt med NKK for sikkerhets skyld. Hun kjøper også inn et nettbrett vi kan 

bruke til utstillinger. Siden det ikke vil bli brukt så ofte er det viktig at det ikke er med abonnement. 

Vi får koble til nett der vi er, eventuelt via klubbtelefonen. Tove tar med IceNet til Norsjø så vi kan 

bruke det der. 

 Unni L Olsen tar kontakt med dommerne for å skaffe kontoinformasjon vi kan overføre penger til.  

Når det gjelder premier, så har vi en del på plass. Forpremier blir sendt til dyrebutikken på Bø- 

senteret. Liv Anne tar med premier til barn og hund, og Kari kjøper inn 70 håndklær til CK premier. Vi 

trenger premier til utlodningen på lørdag. Katalogene brukes også som lodd, vi må trykke 45 stykker. 

Unni L Olsen sjekker sponsorpremier til utlodningen og hører med Elin om hun har mulighet til å lage 

små figurer som premier til utstillingene, og eventuelt pris på disse.  

Kari kjøper inn brus og vin i Sverige. Vi har nok tallerkener, kopper og krus. Tove kjøper inn flere 

kniver og gafler. Kari undersøker hvem som ordner grillen. Vi tar sikte på å holde dommermiddagen 

på Cafe Slusa (campingplassen). Kari undersøker mulighetene for lunsj til dommerne. 

Kari begynner også å undersøke plass for utstillingen vår i november.  



 

Sak 15/19: Eventuelt 

Skal det holdes oppdretterkurs til høsten? Aud undersøker mulig helg. Vi tar i utgangspunktet sikte 

på helgen 7. og 8. september i nærheten av Oslo. 

 

 

 

 

 

 



REFERAT FRA STYREMØTE PÅ OLAVSGAARD 13. OG 14.07.2019 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Christel Hagen, Inger Pettersen, Kari Skarpsno, Unni 

Olsen og Unni Myrset 

Referenter: Liv Anne Klubben og Christel Hagen 

 

1) Arbeidsform og referater 

• Styresamlinger: Vi tar sikte på 2 samlinger i år. Denne som vi har nå og en i forbindelse 

med oppdretterseminaret. 

• Styremøter på telefon: Vi mener det er behov for 3-4 styremøter via telefon i løpet av 

høsten. 

• Chat: Denne fungerer godt ved diskusjon om løpende problemstillinger som dukker opp. 

Det er viktig å få med de vedtakene som blir gjort her i styrereferatene. Det bør samles 

et referat av vedtak fra chat en gang i måneden. 

2) Fordeling av verv og arbeidsfordeling i styret 

Leder: Aud Schønning 

Nestleder: Liv Anne Klubben 

Kasserer+ ansvar for kontaktmail: Inger Pettersen 

Sekretær: Christel Hagen 

Hjemmesiden+ bestille arrangementer: Unni Myrset 

Utstillingskomite: Unni Olsen 

Utstillingskomite: Kari Skarpsno 

Utstillingskomite: Tove Fernås 

• Avlsråd 

Det vedtas at avlsrådet som var i fjor også fortsetter i år. Medlemmene av avlsrådet er da 

Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Annette Bakken Stokka, Iren Rudshaug og Hans 

Hansen. Det ble vedtatt at medlemmer i avlsrådet skal ha et årlig honorar på 500,-. 

3) Utstillinger - status 

• Utstillingen i august 

Det er bestilt plass på utstillingen til NKK på Lillehammer. Vi får en ring der. Rosetter og 

premier er bestilt. Kari undersøker med Elin hvor mange håndklær som er igjen etter 

forrige utstilling. Unni sender mail til NKK angående lån av dommerbord og stoler og 

undersøker om telt og ringbånd står igjen der fra før. 

Dommermiddag etter nedrigging på lørdag. Kl. 17.00. Kari bestiller bord. Kari henter 

dommeren på flyplassen. 



Signe Sangnes er ringssekretær og Siri Midttun er skriver. 

Påmeldingen til denne utstillingen ble diskutert. Det kan bli aktuelt å ta denne bort i 2020 

og 2021 dersom påmeldingstallet er svært lavt. 

• Utstillingen i november 

Lykkebo er bestilt som utstillingsplass. Det kan ordnes mat/lunsj. Vi må ha påmelding på 

dette og maten må betales senest ved påmeldingsfrist på utstillingen. Det blir 

dommermiddag lørdag kveld. Ringsekretær er Ok. Jon Atle har bekreftet at han kan ta 

det. Vi har ikke fått skriver til denne utstillingen ennå. 

• Utstillingene i 2020 og 2021 

Utstilling 2020: Det blir hovedutstilling/dobbeltutstilling siste helg i mai 30. og 

31.05.2020.  

Vi diskuterte å flytte utstillingene fra Norsjø. Dette pga. en beliggenhet som ligger svært 

langt fra Gardermoen flyplass, og det er dyrt å ha utstillingene der. Vi kom frem til å 

undersøke muligheter på Hokksund Camping som vi vet brukes av flere hundeklubber og 

evt. Bogstad camping som ligger i Oslo. 

Olaløkka er booket som utstillingplass for utstilling i november i forbindelse med 

Dogs4All både i 2020 og 2021. 

Dommere:  Vi ser det som viktig med dommere som skaper god stemning og har 

spesialkompetanse og interesse for rasen. Det kom opp flere alternative forslag til 

dommere som vi vil spørre. 

4) Oppdretterseminaret i oktober 

Vi mener at hjerter bør være hovedtema også i år, fordi vi setter i gang en ny ordning fra 

årsskiftet, og fordi det er viktig at de som ikke deltok i fjor får med seg dette foredraget. I 

tillegg ønsker vi å få til et foredrag om genetikk. Helga faller sammen med NKKs 

oppdretterkurs 26-27 oktober. Det er derfor vanskelig å få foredragsholder som er tilknyttet 

NKK. Liva Vatne kan ikke denne helga. Christel sender forespørsel til Jens Haggstrøm i Sverige 

og Aud tar kontakt med NKK for å få inn en genetiker om mulig.  

• Web-deltakelse oppdretterseminar 

Vi har fått tilbakemelding fra oppdretterne på det seminaret som hadde web-overføring 

at det førte til at de ikke tok ordet. Da styret mener at en av de viktigste funksjoner med 

et oppdretterseminar er å få en dialog med våre oppdrettere ønsker vi ikke å iverksette 

web-overføring av hele oppdretterseminaret. 

Vi ser også at det er behov for gjennomgang av avlsregler, og det kan bli aktuelt med 

web-overføring når disse gjennomgås.   

 

5) Oppdretterkurs høsten 2019? 

Vi planlegger oppdretterkurs i høst/vinter. Det forutsetter at vi minst har 8-10 deltagere. Vi 

legger ut en tekst på Facebook for å sjekke om det kan være nok deltagere, og hvilket 

tidspunkt som passer best, tidlig i august. 



6) Stand på Dogs4All.  

Det er vanskelig å få folk til å delta. Vi trenger ganske mange personer til dette, 6 personer 

hver dag, og vi må ha en person med god erfaring pr.vakt. Vi er enige om å legge ut en tekst 

på Facebook for å sjekke om vi kan få nok folk før vi bestemmer om vi kan klare å delta. 

Dette må følges opp på chat og styremøter utover høsten. 

7) Hjemmesiden 

Vi må oppdatere og redigere hjemmesiden slik at det er lettest mulig å finne frem. Lage 

bedre tekster på det å kjøpe en valp. Foreldede saker må bort. Vi må få presentert 

helse/regler på en god måte. 

Skille mellom avl/oppdrett og helse.  

Unni Myrset og Unni Olsen ser på dette, og vi tar dette videre på neste styremøte. 

8) Cavalierbladet 

Bladet medfører store kostnader for klubben. Vi bør gå ut og be om nye tilbud på trykking av 

bladet. Klubben kan spare en del på digital utsendelse, men mange medlemmer ønsker å ha 

det i papirformat. Forslag til årsmøtet 2020 om å la medlemmene få velge om de vil ha 

bladet digitalt eller i papirformat. Vi skal be trykkeriet sende overskuddsbladene til Egil Olsen 

da han stadig får spørsmål om utsendelse av blader. 

9) Klubbens mobiltelefon 

Det er nesten ingen henvendelser på telefonen. Vi diskuterer om det er aktuelt å beholde 

denne funksjonen. Vi prøver å gjøre den mer synlig på klubbens hjemmeside.  Kari tar ansvar 

for telefonen og vi fortsetter i en prøveperiode frem til jul. 

10) Arendalsuka 

Det er kommet forespørsel fra dyrebeskyttelsen om vi vil delta i et panel for diskusjon om 

etisk hundeavl på Arendalsuka.  Det er NKK, Bulldogklubben,Mopsklubben og 

Cavalierklubben som har fått invitasjon. NKK, Bulldogklubben og Mopsklubben har takket 

NEI. Vi vedtar at vi også takker Nei til invitasjonen. 

11) System for godtgjørelse for spesielle oppgaver i klubben 

Utstilling: De som hjelper til på utstillingen får dekket reise og opphold ( kun den 

overnattingen som er nødvendig for å kunne hjelpe til med arrangementet dekkes.) 

For øvrig ser styret på dette ved neste styremøte. 

12) Helse 

• Orientering om oppgaver og beslutninger i avlsrådet det siste året: 

• Hjertematrisen virker. Oppdretterne er bevisst på å bruke den og ønsker å få et godt 

resultat. 

• Det er ikke kommet noen søknader om å pare 2 hunder på 3 år. 

• Det er gitt flere advarsler til oppdrettere som har brutt avlsregler og retningslinjer, og 

noen er også slettet fra oppdretterlisten for en begrenset periode.  



• Avlsrådet har hatt litt problemer med å få inn rett dokumentasjon, og det er blitt sendt 

ut purringer på dette. 

• NKK ønsker å bruke hjertematrisen i en artikkel til veterinærene. 

• Styret ser viktigheten av at oppdretterne forstår årsmøtevedtakene. At de deltar på 

oppdretterseminarene er derfor spesielt viktig der regler og retningslinjer blir 

gjennomgått og det kan stilles spørsmål direkte til avlsråd og styret. 

• Det er enighet om at prinsipielle spørsmål angående helse tas først i avlsrådet og 

deretter i styret. 

• Tidspunkt for melding til avlsrådet 

• Det presiseres at melding om planlagt kombinasjon skal sendes avlsrådet senest på 

parringstidspunktet. 

• Status for ny ordning for hjerteundersøkelser fra 1.1.2020 

Det må sendes søknad til sunnhetsutvalget om kjent status nå i høst.  

• Klubbens rolle ift godkjenning av veterinærer som skal kunne lytte på hjerter. 

Vi må ta dette spørsmålet opp med helseavdelingen i NKK. Veterinærens rolle i 

forbindelse med hjerteundersøkelsen må vi også få klarhet i. Det er en del misforståelser 

fra veterinærer som tror at de ikke kan skrive ut hjerteattester på familiehunder som 

ikke skal i Dog-Web, men på vår egen helseliste. Vi må endre informasjonen på vårt 

helseskjema slik at dette blir tydeligere. 

• Systematisering av hundedata fra informasjonen som kommer til avlsrådet 

Dette tar vi opp med Anne Hansen.  

• Dokument for «godkjenning» av kull fra avlsrådet 

Vi ønsker å utarbeide et dokument for kull som er meldt inn til oppdrettere og der 

helseattestene og karakter i hjertematrisen er kontrollert av avlsrådet og funnet i orden. 

Hensikten med dette dokumentet er at oppdretterne kan da legge det ved 

valpepapirene, og det er ikke nødvendig å sende med kopier av alle helseattester ved 

salg av valper. 

Unni Myrset utarbeider forslag til dette dokumentet. 

• Informasjon til oppdrettere og andre om ny ordning fra 1.1.2020 

Christel sender ut mail til alle oppdretter i god tid. Ber alle lese gjennom og delta på 

oppdretterseminar 

13) Nordic Cavalier Union – orientering 

Dette er et samarbeid mellom de nordiske Cavalier klubber. Det er 2 deltagere fra hvert land, 

unntatt fra Sverige som har 3 deltagere, da Jonathan Maclennan har fungert som oversetter 

og sekretær. 

Vi har hatt 2 møter, 1. møte i jan. 2018 og 2. møte i feb. 2019. Neste møte vil bli i 2020 i 

Norge. 



Deltakerne på Nordic Cavalier Union er enige om at vi har ulike løsninger i de ulike land for å 

løse Cavalierens helseutfordringer. Ved samarbeidet i Nordic Union vil vi få god info om hva 

som skjer i de ulike landene og kan dele kunnskap fra hverandre.  

Vi fikk informasjon om det danske hjerteprogrammet på sist møte.  

Vi er blitt enige om å ha et arrangement hvert år som rullerer mellom de nordiske land. Vi 

tenker at dette skal være en kombinasjon av utstilling, helseseminar og sosialt samvær. 

Sverige har tatt på seg oppgaven med arrangementet i 2020.  

Vi bør legge ut en melding på Facebook- gruppen til Nordic Cavalier Union og sjekke om 

dette er i rute. 

14) Valpepris / pris for lån av hannhund 

Valpepris økes til veiledende kr. 18000,- fom 01.09.19 

Lån av hannhund veiledende kr. 2300,- sprangavgift og kr. 2300,- pr. levende valp 

 fom vedtaksdato 14.07.19 

15) Økonomi, budsjettering og kontoføring 

Det skal lages en kontoplan for å skille bedre mellom utgifter i forbindelse med f.eks 

seminarer og utstillinger. Christel og Kari er ansvarlige for å ordne dette. 

16) Mestvinnende 

Det deles ut sløyfer til nr. 1 – 10 voksen utstilling, nr. 1-5 Veteran. 

Andre klasser kun vinneren. Fra 2020 deles sløyfene ut på oppdretterseminarene. 

17) Ny helseundersøkelse 

Det er aktuelt å få til en ny helseundersøkelse, men ikke med så mange forskjellige spørsmål, 

tema som sist gang. Vi tar kontakt med NKK for å sjekke ut dette. 

18) Grasrotandelen 

Kari sjekker ut om det er aktuelt for oss å søke på dette. 

19) Eventuelt 

a) Unni Myrset la frem forslag om å opprette en side for ledige valper på Facebook.  Det 

fremkom i diskusjonen at alle de forsøk som tidligere er gjort i klubben på å opprette en 

valpeformidling ikke har vært vellykket da det er svært få ledige valper på markedet. De 

som eventuelt finnes blir annonsert på Finn.no eller på til salgs sider på Facebook. Vi kan 

derfor ikke se at det er behov for en slik side, og forslaget ble nedstemt. 

b) Sak unntatt offentlighet.  



 
Styremøte 26. sept. 
 
Telefonmøte 
 
 
Tilstede: 
Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Unni Myrset, Kari Skarpsno, Unni Olsen, Tove Fernås og Christel 
Hagen 
 
Fraværende: Inger Pettersen 
 
Referent: Liv Anne Klubben 
  

1. Oppdretterseminaret. 
Det er bare 10 påmeldte oppdrettere. Oppdrettere tilbakemelder at det er kostbart å reise til 
Trondheim. Det diskuteres om det er best å avlyse seminaret og om vi eventuelt skal prøve 
en variant med informasjon via Skype. Vi har mye å informere om vedrørende de nye 
helsekravene som trer i kraft fom 01.01.2020. 
Ved avlysning av seminaret vil alle oppdrettere som ikke har deltatt på seminar få stå på 
oppdretterlista inntil et nytt seminar med oppmøte blir arrangert. 
 
Vi undersøker med foredragsholdere angående overføring via Skype. 

 



Styremøte 01. oktober 2019 
 
Telefon og Skypemøte 
  
Til stede. Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Unni Myrset, Tove Fernås, Inger Pettersen 
og Unni Olsen. 
 
Fraværende: Christel Hagen 
  
Referent: Liv Anne Klubben 
  

1. Oppdretterseminar: 
  

Det vedtas at oppdretterseminaret i Trondheim avlyses grunnet for få påmeldte. 
 
Vi har vært i kontakt med foredragsholdere om å få til foredrag og informasjon fra 
styret på Skype. Jens Haggstrøm har sagt seg villig til å gjennomføre det på denne 
måten. 
Det vedtas at vi prøver ut denne måten å overføre informasjon på. Det presiseres at 
det ikke erstatter et gjennomført oppdretterseminar med oppmøte og derfor ikke vil 
bli godkjent som deltagelse for å få stå på oppdretterlisten. Vi tar en deltageravgift til 
dekning av foredragsholder. Skypemøtet avholdes søndag 27. oktober kl. 17.00 

                

2. Flybilletter – skatter og avgifter for 2 styremedlemmer i forbindelse med det avlyste 
oppdretterseminaret i Trondheim dekkes av klubben. 

 
3. Stands Dogs4All: Kun en person har meldt seg for å hjelpe til og vi vedtar derfor at vi 

ikke deltar med stands på Dogs4All i år. 
 

4. Foreløige mestvinnende lister eksteriør er mottatt. Unni Myrset legger dem ut så 
snart som mulig. 

 

 
 



Referat fra telefonmøte 05/12-2019 

 

Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Unni L Olsen, Kari Skarpsno, Unni 

Myrset, Tove Fernås og Christel Hagen 

Referent: Christel Hagen  

 

1) NKK og hjerteattester 

Fristen for innsendelse av hjerteattester til NKK var i utgangspunktet 1.desember, men grunnet 

mange attester undersøker vi muligheten for å kunne sende inn flere i løpet av morgendagen. 

 

2) Vedtak fra Sunnhetsutvalget 

Grunnet en feil fra NKK ser det ut til at registrering av hjerter i DogWeb må utsettes til sommeren 

2020 på grunn av årsmøtevedtaket vårt som sier at klubben skal stå for kontroll. Aud tar kontakt med 

Maria i morgen. 

 

3) Cavalieren nr.4 

Grunnet flere avlyste arrangementer ( som f.eks stand på Dogs4All, raseparade og 

cavalierutstillingen) ser vi at vi har lite stoff. Det er viktig at innholdet i bladet inneholder stoff som 

handler om cavalieren. Styret vil ha med seg redaksjonen på et telefonmøte på nyåret for å diskutere 

innhold i neste års utgaver.  

 

4) Utstillinger 2021 

Det er få påmeldinger og mye jobb for å arrangere klubbens spesialutstillinger. Hva kan gjøres for å få 

flere påmeldte?  Vi må se på antall utstillinger på styremøte i januar-20. 

 

5) Eventuelt 

Vi har blitt kontaktet av en oppdretter som etterlyser mail vedr.godkjenning av kull. Avlsrådet kan 

ikke se å ha mottatt noen registrering. 
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