Norsk Puddelklubb
Referat 14.1.2020

Dato 14.1. 2020
Kl 18.30 på chat
Møteleder
EH
Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
GB – Gro Bjørndalen
LV – Laila Vold
HL – Heidi Løken
LJ – Laila Johansen
IHS - Inger Halle Skagen

Møte nr.
1 - 2020
Referent
GB

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com
groeli@online.no
Lailavold@hotmail.com
heidi.loken@hf.uio.no
Lailajohansen11@gmail.com
i-halle@online.no

Saknr
Post/info

Sak
Ansvarlig
Kort info fra RS, fikk igjennom at de skulle ta en høring på fullcert ordningen EH
Bankkort til utstillingskomiteen, utstillingskomiteen overtar bankkortet.
Liste over klippesalonger, forespørsel til Lilleba som har en liste over dette
Sverige godkjenner importer med gentester tatt i enkelte land utenfor Norden,
vi ender en henvendelse til Nkk om dette.
Sunnhetsutvalget lager bedre spesifiseringer i avlsanbefalingene
Danmark har satt flerfarget puddel inn i gruppe X
Endringer i PP-redaksjonen, Tone går ut, og Inger kommer inn. Tone
overlapper og er fortsatt redaktør av neste nummer.

1/20

Forslag til, saker som bør tas opp på Nordic Poodle conference, ta opp om det Alle
skal sendes en henvendelse på å endre standard på halen, så krøllhale ikke skal
være diskvalifiserende, kun grov feil. Danmark ønsker å ta opp flerfarget
puddel. Forslag å samordne øyelysnings regler. Felles dommerkonferanse.
Prcd-testing i utlandet. Registrering av diverse sykdommer. Åpne dansk
database på linje med de andre nordiske.

2/20

GF 2020 valg av dato. Det blir 29.mars med puddelkonferanse dagen før.
Har styret forslag til GF? Ingen forslag foreløpig

Alle

3/20

Motforestillinger til forslag om å sette inn på valpelista liste over folk som
ønsker seg omplasseringshund. Legger ikke inn en slik liste på web.

Alle

32/19

Øyelysingsdagen 6.2. på Blommenholm fulltegnet, 45 påmeldte

28/19

1/19

Evaluering av inn mønstring for flerfarget puddel fra NHL til NKK
3 stk påmeldt, alle ble inn mønstret.
Forslag til neste gang om å avholde dette på våre spesialer, etter endt
arrangement.

TR

Kurs: Arild har finishkurs for utstillingsklipp. Ca midten av juni, annonse
kommer
Flere Maud/Gro/Rune klippe kurs?
Hverdagsstellekurs, Laila G, kan sette opp flere kurs
Stell- og klippekurs hos A K Steinslien
Laila J. vil ha børste-bad-barbering kurs, som følges opp med hverdagsklippe
kurs, dato kommer.

LJ

Handlerkurs finnes i Drammen Hundepark og i Sandvika
Nytt triksekurs med Bjørnar Håkensen på nyåret?

EH
IHS

EH/LV

GB
LJ
LJ
LJ

20/19

Formulering av henvendelse til NKK ang godkjenning PRA-tester gjort
i andre land. Dette gjøres i samarbeid med forslagstillerne.
Avventer forslag fra Tone Bekkåsen Fischer som har påtatt seg å sende et
forslag til formulering, som IHS ser på fra styret og som så skal sendes NKK

24/19

Status Open show – 23.2. i Drammen Hundepark, ikke status på påmeldinger,
rosetter bestilles og suppleres.

LJ

6/19

Endelig forslag, til punktliste med retningslinjer for fremgangsmåte ved
valg av hannhund og for hannhundeiere.
Heidi legger ut og lager tilhørende Dogweb for Dummies.

IHS

22/19

HL

Vi lager en e-post-velkomsthilsen for nye medlemmer. Heidi lager forslag?
Heidi sjekker om de som har meldt seg inn får en bekreftelse fra NKK som vi
kan henge vår hilsen på.

HL

Nest møte – 11.februar 2020 kl 18:30 på skype

Alle

