
 

 
Sensitivity: Internal 

 
Referat styremøte 04.05.2022 
 
Tilstede; Hege, Unni, Kristine, Tanya, Helene, Wenche, Mette 
Forfall; Gro 
 

12/2022 Til orientering / behandling 
 

• Spesialen i Moss fredag 29.07; Alt ok og i rute 
• Øyenlysning arrangeres på lørdagen v/veterinær og øyespesialist Martine Ulfeng fra 

Fredrikstad Dyrehospital. Hun tar 1 500,- per hund og påmelding vil sendes ut. NBFK 
dekker 1 000,- per hund om kriteriene er fulgt, dvs eier må være medlem i NBFK og 
hund må være minst 3 år 

• BIS voksen – vi ønsker å innføre vandrepremie igjen, da den gamle er forsvunnet 

 

• IGP NM for belgiske fårehunder; Vi ønsker å gi både en gavepremie og en vandrepremie fra 

NBFK. NM for belgiske fårehunder i andre grener? 

• Vi ønsker å bidra litt mer til de som kvalifiserer seg til CRUFTS (4 stk per år) og FMBB (IGP + 

høyeste klasse i andre grener). Vi lager noen kriterier på vår styresamling, og setter det opp 

til neste års budsjett. I dag betales kun påmelding til FMBB, alle andre land har f.eks like klær 

og Sverige dekker også deler av reisen for de i høyeste klasser 

• Styresamling 5/6 november (foreløpig dato) ved Gardermoen på hotell med hunderom. 

Quality Hotell Airport, Lokeveien 7 

 

13/2022 Avl og oppdrett 
 

• Fellesmail til hele Avlsrådet; avlsraadet@nbfk.no  

• Avlsrådskurs gjennomført; kun Wenche deltok. Veldig bra kurs, det var også anbefalt at ikke 

kun Avlsrådet deltok. Vi stiller med flere fra styret neste år 

o HD-indeks, DNA-testing, Sunnhetsutvalget, Raseforvaltning, Dommerkonferanser 

(ref. «Sunt å være vakker») og mentalitet og bruksegenskaper 

 

14/2022 Økonomi 
 

• Fornying av nbfk.no gjennomført for 2 år, da det ga en rabatt på hele 50% fremfor å fornye 

for 1 år 

15/2022 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 

• Husk å send inn din historie/gratulasjon mm til Belgerbladet og hjemmesiden, 

belgerbladet@nbfk.no og webmaster@nbfk.no  

• Fellesmail til hele styret: styret@nbfk.no  
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Sensitivity: Internal 

Referent; Kristine, sekretær  


