Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

24.08.2015

Kl.19.00 – 22.05

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin
Mellgren, Sissel Talseth, Mette Dahl, Nina Berg

Forfall

:

Lise B. Fredriksen, Laila Bruun,

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Nina Berg

Neste møte

:

23. september kl. 19.00

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
1. Tilbud på installasjon av lyskastere og strøm til brakkene fra Kindberg
Elektriske (KE) ble godkjent av styret via e-post, da dette hastet. Tilbudet er
akseptert av KE. Gjenstår å sjekke hvor mye Hafslund skal ha.
2. Offisiell åpning av Vettre 30.08 kl 13-16. Planleggingen godt i gang.
Oppvisning fra alle gruppene samt i Smeller. Ordføreren kommer ca kl 13.45.
Etterpå tennes grillene for medlemmene.
DISKUSJONSPUNKTER:
Utstyrsbrakka må organiseres – er litt kaotisk. Vurdere om vi må ha hyller og låsbare
skap. Hver gren må ha sin egen plass å sette utstyret.
Mette kaller inn alle grenlederne til gjennomgang av organisering av utstyrsbrakka.
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b) Agility (inkl juniorer)
STATUS:
Det har vært langt mer aktivitet på Sollihøgda i sommer enn i fjor. Vi har både hatt et
par drop-in minikurs (inspirert av LP :-) ), noen fellestreninger og fritrening. Særlig de
litt nyere utøverne er ivrige, så det er fint.
Årets sommerleir er avholdt på Vettre, og med 11 deltagere ble det et meget
vellykket arrangement. Bilder og video er underveis :-)
Vi har også avholdt AG-komitemøte og planlagt ferdig høsten blant annet.
Høstkurs er annonsert og fylt opp, og det blir klubbmesterskap søndag 6. september.
Forslag til nye landslagsregler har kommet til høring fra NKK. Vi planlegger en rask
avsjekk med våre landslagsutøvere, og sender deretter inn kommentarer innen
fristen i oktober. Det skal også velges ny FCI-representant for AG, og AG-komiteen
har en (ekstern) kandidat vi ønsker å støtte med vår stemme. Styret er enig i
komiteens beslutning.
Status investeringer Sollihøgda:
Harv er innkjøpt og testet ut.
Drening er fortsatt under arbeid og vi venter på tilbud.
Oppføring av en ekstra redskapsbod er under vurdering, da det er trangt i
containeren, spesielt hvis man fritrener alene, er det vanskelig å få til å bære/flytte
utstyr.
DISKUSJONSPUNKTER:
AG-komiteen vil at juniorgruppa ansvarsmessig flyttes ut av AG.
Styret er enig i at gruppene skal deles fra 2016. Frem til da skal det jobbes
med forberedende arbeid. Ingen klare kandidater til komitemedlemmer - Hege
tar tak i dette. Sissel har begynt å se på økonomien i det.

c) LP
STATUS:
HverdagsLP-treningen startet mandag 17/8. Opplegget er endret og fra kl. 1818:30 legges det opp til gjennomgang av øv for de som ønsker å ta bronse/sølv-/gull-rekrutt diplom, og fra kl. 18:30 – 19:30 er det fellesopplegg hvor
ansvarlig lager opplegget ut ifra egne treningsinteresser, og egentrening for de
som ønsker det.
‐ Søndag 16/8 gjennomføres et ‘info-møte’ med de som er satt opp som
ansvarlige, slik at opplegget blir så likt som mulig (ble avlyst pga stort
frafall). Det er laget rulleringsliste over de ansvarlige.
Tirsdagstreningen startet tirsdag 18/8. Treningsopplegget er endret, og vi
prøver å få til mer klassevis trening hvor alle hjelper hverandre. Det er
fremdeles en ansvarlig på hver trening. Ringtreningen gjennomføres kun
innimellom – og da som ren konk.trening.
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Høstens kurs:
‐ Valpekurs: Det er 13 påmeldt (med 2 instruktører)
‐ Grunnkurs: Det er 6 påmeldt
‐ Bronsemerkekurs: Det er 4 påmeldt.
‐ Videregående hverdagslp-kurs: Det er 3 påmeldt
‐ Kl. 1 / 2-gruppe: Det er 14 påmeldt (med 2 instruktører)
‐ Cari Rørstrøm-kurs: Det er 6 påmeldt (fullt)
‐ Hege Schea Bakke-kurs: Det er 5 påmeldt (1 ledig plass)
‐ Det gjennomføres et konk.kurs, alle kl., med Kristin Gudem i oktober
– dato kommer.
Mini-seminar:
‐ Det har vært gjennomført to 3t mini-seminar med Jorunn Ludvigsen
– fokus var ruta og apport. Her var det kun 3 påmeldt til hvert kurs.
‐ Det er planlagt et 3t mini-seminar i september med Anne Cathrine
Stange – fokus er fellesøv. og innkalling (alle kl.)
Uoff. lp-stevne: Det gjennomføres et uoff. lp-stevne lørdag 29/8 med Arild
Berntsen som dommer – her er det fremdeles ledige plasser.
Info-møte: Det arr. info-møte (høringsmøte) om de nye lp-reglene, og innføring
av disse, for lp-folket (og andre interesserte) tirsdag 25/8 kl. 19:30 på Vettre.
Etter møtet utarbeider lp-komiteen noe skriftlig for innsendelse til NKK.
Kurs plass: Lp-komiteen sliter med å finne et sted til de kursene som det ikke
er plass til på Vettre eller Sjøstrand, og må sannsynligvis leie Nesbru 2 kvelder
i uka for å få plass til alle tilbudene.
DISKUSJONSPUNKTER:
Trenger en ekstern bane til – kan noen søke Asker kommune om dette?
Påpeke at det er lite aktivitet på Bjerkås – be om det er mulig å bruke denne.
Se hjemmesiden til Asker kommune - som frivillig organisasjon får vi bruke
skolenes arealer inkl. utearealer.
LP-komiteen foreslår tekst. Styret sender.

d) Rally
STATUS:
Det har vært jevnlige treninger gjennom sommeren, i hovedsak trening mot NM som
var 13.-15. aug. Det ble før sommeren opprettet en elite gruppe i rally, hvor det ble
organisert treninger, og invitert inn til treningene for alle som ville trene uansett
klasse. Det har vært 1 – 2 treninger i uken gjennom hele sommeren, med 3 – 8
deltakere!
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NM i rally gikk i Bø i Telemark. AHK hadde 10 ekvipasjer med, fordelt på kl 2, 3 og
elite. NM kun for elite, der var 8 ekvipasjer som deltok. Tre stevner var gjennom NM
helgen, med lørdagen som NM kvalifisering. I la helgen ble det mange gode
resultater, hele 7 CERT! Ble delt ut til Asker ekvipasjer, samt en fikk direkte opprykk
fra kl 2 til 3, og to kvalifiserte til NM finalen!
Fellestreningene startet opp onsdag 19/8. Vi har endret oppmøtetiden til 1945, da vi
ikke trenger 30 min på breefing og organisering av baner og treningen. Vi har i tillegg
endret treningsopplegget noe, ansvarlig instruktør kan nå også trene egen hund
innimellom. Bakgrunnen for dette er at ansvarlig ofte har hatt mye dødtid.
Vi har konkurransekurs i starten på oktober, foreløpig for få påmeldte. Planlegger
også å arrangere uoffisielt klubbmesterskap i slutten av september.

e) Bruks
STATUS:
Torsdag 20. – søndag 23. august reiste tradisjonen tro 20 ivrige medlemmer av
Asker hundeklubb til Østlies hundesenter for å jobbe med spor og rundering, og vi
hadde en lærerik og hyggelig langhelg sammen.
12. og 13. september er det satt opp runderingskurs med Arnt Reiten som instruktør.
Foreløpig for få påmeldte – vurderer å flytte helg.
Brukslydighetskurs med Odd Gøran Eide 5.-6. september er avlyst. Jobber med å få
instruktør til et kurs i oktober.
Runderingskurs m Arnt 12.-13. sept. Trenger flere påmeldte.
Torsdag 27/8 starter vi opp brukslydighet igjen. Bruker Plantasjen/Rud som møtested
første gang, men i fortsettelsen bruker vi Vettre.

f) Stevnekomiteen
STATUS:
Vi er i full gang med forberedelser til stevnet. Stevnekomiteen har til nå hatt noen
møter, og fortsatt er det et par møter som står på vent.
Slik det ligger an nå, blir det i år kun to ringer, hvor vi fordeler deltagere/klasser etter
beste evne. 49 påmeldte. Det blir Arild Berntsen og Arild Eriksen som trofast utfører
sin dommergjerning for oss.
Vi har også i år fått låne Dif-plassen til stevneområde - det blir bare å krysse fingrene
for at vi får oppholdsvær, slik at vi kan benytte den fine gressmatten.
Også i år håper vi på at vi kan få inn noen fine premier til loddtrekningen vår, vi vil så
gjerne få stevnet til å gå i pluss - alle bidrag mottas med takk.
I år har vi også tenkt oss ferske vafler i stedet for mange kaker. Vi vil derfor komme
med en liten oppskrift og spørre om noen vil hjelpe til med "baking".
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Som alle år før - stevnet går ikke rundt av seg selv - vi er avhengig av at vi får litt
hjelp til diverse ting. Det vil ganske snart komme en liste over hva vi ønsker hjelp til,
slik at folk får anledning til å melde seg på de tingene de synes virker greiest å hjelpe
til med. Husk pizzakveld som belønning - veldig koselig kveld i fjor på Pizzastua.
Stevnekomiteen vil også være glad om folk rundt om "spredte det glade budskap" om
stevnet for oss - legg det ut på fb-sidene deres, inviter folk til å delta - vi har jo et alle
tiders flott stevne da, mye å være stolt av. Fine premier, både til vinnerne og i
loddtrekning vil vi håpe på.
Spørre Jorunn om telt er på plass – Hege.

g) Aktiv på dagtid
Lavterskeltilbud.
Kom flere nye – ingen gamle. Veldig trist. Mistanke om hendelse før sommeren –
aggressiv hund. Må stå på Asker kommunes hjemmesider om at hundeklubben må
kunne vurdere egnetheten til deltagende hunder.

3. Instruktørsamling
Hege har laget et forslag til invitasjon. Alle grenlederne sender inn navn og epostadresser til Hege som sender invitasjon. Ment for alle som holder kurs, og de
som er i gang med å ta instruktørutdanning.
Forslag til dato – 4. november kl 18.30.

4. Økonomi
Regnskap status ‐ Anniken
a) Gikk gjennom status baneinvesteringer (Vettre og Sollihøgda), inkl.
sponsormidler
b) Treningsavgift
Kan se ut til at vi får flere enn budsjettert.
c) Gjennomgang av halvårs-regnskap (pr gren)
d) Klubbkassen
i. Skal vi bygge opp til nytt overskudd?
ii. Hvordan sikre at grenene bidrar på samme premisser
Diskuteres videre på budsjettmøtet.

5. Informasjon til medlemmene
a) Apport
b) Hjemmesiden
Hvem er ansvarlig? Har per i dag ikke noen ansvarlige.
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c) DropBox
Lage for klubben - Nina

6. Leie av hall til vinteren
LKRK kan tilby oss tirsdag og torsdag fra kl 20 – 22. Ikke mulig å få tidligere. Har
informert om at vi ønsker å leie torsdag (bruks), men kommer tilbake til om det er
aktuelt med tirsdag (LP). Fast leie ikke av interesse for LP, men vil eventuelt leie på
kort varsel en gang i blant.
Ønsker fra 15. oktober. Nina ber om kontrakt.

7. Styremøter
Ingen endringer i oppsatte møter.
Tirsdag 27.1
Onsdag 11.2
Tirsdag 6.5
Mandag 18.6
Mandag 24.8
Onsdag 23.9
Torsdag 22.10
Fredag 13.11 - styresamling
Mandag 7.12 – budsjettmøte

8. Innkommet post
NKK-meldinger blir sendt til Eli Hall – må kontakte henne for å få informasjon.
Sekretær holder ikke oversikt.
Er en del innmeldinger av junior- og husstandsmedlemmer.

9. Forsikring av utstyr m.m.
Brakker, utstyr m.m bør forsikres. Forsikringssummen er viktig.
Laila må sette opp hva vi har og spørre selskapene om hva de dekker.

10. Styresammensetning 2016
Leder tar ikke gjenvalg.
Vurdere om vi må kjøpe kasserertjeneste dersom vi ikke har noen kvalifiserte i
klubben som er villige til å ta vervet. Ser om dette blir nødvendig dersom hver
gren får ansvar for sitt eget budsjett – diskuteres videre på budsjettmøtet.
Komitesammensetning også viktig – formaliseres at man sitter i 2 år – sikre at
ikke alle byttes ut samtidig.
Valgkomitemøte i oktober. AK Mellgren sender ut epost i september til alle
grenledere om å komme med forslag til navn.
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11. Eventuelt
a)

Klubbeffekter
Agility juniorer ønsker T-skjorter.
Muligheter for å lage effekter m klubbens navn nå uten spesifikke krav.

b)

Har lagt inn endret medlemsavgift fra 2016 på NKKs medlemsservice. PS!
Nina sjekker antall medlemmer.
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