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Underlag 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 09.05.2017 Kl.19.00 – 20.50 

Sted : Klubbhuset på Vettre 

Tilstede : Kristin Gudem, Ellen Staurset, Linda H. Thrygg, Tøri  
Krohn, Siri Hagen, Mette Dahl, Nina Berg 

Forfall : Hege Lunde, Lise Fredriksen, Ann-Cathrin Hoff 

Ansvarlig : Kristin Gudem 

Referent : Nina Berg 

   

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS:  
Forholdene på banen har vært tilfredsstillende.  
Dugnad 02.05 - 22 medlemmer kom for å hjelpe til med påfylling av sand på banen, 
rydding, fjerning av søppel, montering av lerret/fremviser m.m. 
Etterpå ble det grilling, kake og kaffe. En trivelig kveld. 
Asker hundeklubb er i kontinuerlig dialog med Asker kommune, Eiendomsforvaltning 
om utviklingen av prosjektet fotballbane på Vettre – se egen sak under.  
 

b) Agility  

STATUS: Treninger og kurs i full gang, godt oppmøte på treningene.  
Treningsansvarlig på ons/tors fungerer bra.   
Møkkauke/dag – pga av mye snø på SH ble møkkauka utsatt, men komiteen har 
oppfordret alle til og ta opp møkk når vi allikevel skal gå langs veien og varme opp 
hundene.  Alle er positivt innstilt til dette. 
Nybegynnerkurs 6.-7. mai, 2 som har måttet trekke seg. 1 kan fremvise legeerkl og 
får refundert kursbeløp. 
Etter litt purringer har alle betalt kurs og treningsavgift ☺ 
 

c) LP 

STATUS: Kursene går sin gang. Godt oppmøte på mandags- og tirsdagstreningene, 
spes. mandager.  
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Vårens vakreste Eventyr er over, 20 stk som møttes til trening og prat. 
 

d) Rally 

STATUS: Rally har gjennomført to kurs siste periode; minikurs med innføring i agility-
øvelser, som er aktuell fra klasse 2 og opp til elite, og 6 timers kurs i klasse 2-3 skilt.  
Det har vært godt oppmøte på fellestrening og de som har vært på nybegynnerkurs i 
vinter/vår er fint i gang. Vi har hatt en konkurransetrening. 
Det var også godt oppmøte på fjerning av møkka. 
 

e) Bruks 

STATUS: Vårens vakreste 6. og 7. mai i Kongsberg - nok en gang vellykket.  
Stigen må sikres før bruk – det ene støttebeinet falt av da en hund gikk på den.  
Fellestreninger spor og rundering på onsdager er godt i gang.  
Kursene før sommeren er fulle (bortsett fra én ledig plass på feltkurs 20./21. mai). 
Introkurs med Cecilie er i gang. 
Det nye opplegget på torsdagstreningen ser ut til å fungere bra. 
 

f) Junior 

STATUS: Treningene går som planlagt. Flere fellestreninger gjennomført. De mest 
erfarne har begynt å ta initiativ selv. Deltakelse på Holmedagen 17. juni. 
Mange juniorer og foreldre møtte opp kl 18-19 onsdag for å plukke hundemøkk, men 
det var lite hundemøkk.  

       

g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Etter vinterferien har det vært mange på kurset hver onsdag. Hyggelige og 
lærevillig deltagere. 
 

3. Økonomi 
Ligger godt over fjoråret på denne tiden! 
 

4. Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre 

Asker hundeklubb er i kontinuerlig dialog med Asker kommune, Eiendomsforvaltning 
om utviklingen av prosjektet fotballbane på Vettre:  
Brev til Conradi 22. mars – fått svar 29. mars. Sier at vi skal bli ivaretatt.  
Mette har hatt møte m saksbehandler.  
Mette og saksbehandler har vært på befaring – Bjerkås mest aktuelt. Lite brukt bane, 
så vi ønsker oss dit – ca 7 mål. Ser at det er mulighet for å sette opp hall der. Fått 
brev fra idrettsklubben på Bjerkås – ser ut til at vi har vekket en sovende bjørn nå – 
de vil ikke ha hundeklubben der. Kan kanskje trene der en gang i blant men ikke fast. 
Cecilie og Kristin er tett involvert i saken. Nytt brev til Conradi m kopi til rådmannen 
datert 8. mai - levert i dag.  
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5. Klubbeffekter m ny logo 
 
Laila kan påta seg ansvar for å komme frem til et opplegg, men noen andre må ta 
ansvar for å administrere det i ettertid. 

Logoen må tilpasses.  

Skal det legges en fortjeneste på effektene som kjøpes? Leverandøren tar sin 
kostnad, så kan klubben legge på det den ønsker, hvis den ønsker noe. Vil ikke at 
det skal være for mye; 25 – 50 kr er ok. Skal jo spare til hall.  

Laila trenger en eller to som er med og bestemmer hvilke klær/effekter som skal 
tilbys. Alle i styret går inn på hjemmesiden som Laila har til neste styremøte, og 
setter opp en ønskeliste. Vi tar en beslutning på neste møte. Vi vil også undersøke 
muligheten for bestille treningsvester m logo fra 4Poter. 

 

6. Gjennomføring av «fjerning av møkka» - vårdugnad 

Godt gjennomført og bra oppmøte alle dager! Alle rapporterer om at det var lite 
hundemøkk (som jo er bra!). Pga av mye snø på Sollihøgda måtte agility utsette 
møkkauka, se over. 

 

7. Div fra NKK – utsatt til neste møte 

a) Høring- NKK forslag til lovmalendring – høringsfrist 15. mai 

Forslaget ser bra ut, men Nina sender kommentar på at det er unødvendig å ha 
med punktet om at utmeldelse kan skje ved at man informerer klubben. Utmelding 
gjør man enklere selv via NKK Min side.  

b) Høring vedr. NKKs disiplinærsystem mv 

Forslaget er svært bra – mye enklere enn før.  
AHK svarer på skjemaet – alle i Styret sender sine svar til Nina innen 23. mai. 
Nina sender skjemaet før høringsfristen som er 30. mai. 
 

8. Informasjon til medlemmene 

a) e-post 
Ingenting vesentlig. 

b) Hjemmeside / sosiale medier:  
Lise har systematisert innholdet på hjemmesiden og satt opp hvordan den nye siden 
skal se ut, og dette er sendt til hun som skal utarbeide hjemmesiden. Hun har sjekket 
litt rundt påmeldingsskjemaer og andre ting vi har lurt på.  

Ellen har funnet info om webhotell (one.com), og sender til Lise. Håper dette gjør at 
vi kommer videre i utviklingen av den nye hjemmesiden.  
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Når den nye hjemmesiden er oppe, må web-ansvarlig hver gren på plass, og 
opplæring av disse må tas (sette av egen tid til det?). Web-ansvarlig fra hver gren ble 
avklart forrige møte.  

Bruk av fb – siden; viktig at dette er en side for fakta og for å vise hva vi oppnår. 
Husk å legge ut gode resultater!! Mange gode prestasjoner i 1. mai helgen, lite lagt 
ut. Alle grenledere (Sissel ag) har tilgang, og kan legge ut. 

Lise må gi Kristin admin-rettighet på FB-gruppen for Asker hundeklubb. 
Oppryddingsbehov.  

 

9. Styremøter 

Tirsdag 10. januar 
Tirsdag 7. februar 
Årsmøte tirsdag 14. mars kl 19  
Onsdag 5. april 
Tirsdag 9. mai 
Torsdag 22. juni – flyttet til 26. juni – m pizza 
Tirsdag 5. september 
Tirsdag 10. oktober 
Onsdag 15. november 
Torsdag 7. desember - budsjettmøte 
 

10. Eventuelt 

a) Mottatt høringsutkast vedr idrettsanlegg og Friluftsanlegg på Dikemark. AHK 
bør vurdere å sende inn innspill vedr mulighet for hundetrening. Link til info 
som er sendt fra Asker Kommune: https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-
og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/dikemark-idrettspark/ 
AHK skal sende et innspill – AHK trenger mere plass. Stor klubb - Vettre 
dekker ikke vårt behov. Trekke frem Juniorgruppa m.fl.!   

 
 

b) Utsatt fra forrige møte:  
Kristin – låneavtale PC m Linn 
Lise – klage til DHP på slitt utstyr 
Kristin – «avtale» Asker Print  

 
c) Siden Laila ikke er med i styret lenger, tar Siri over som ansvarlig for å hente 

posten. Siri kontakter Laila.   
 

d) Pris på kurs m interne instruktører. Komiteene må ta stilling til prisen på egne 
kurs – det er ikke styrets ansvar. Se på hva andre klubber tar. Rally har 
allerede besluttet å gjøre en justering. 

 
e) Rally har for lite treningstid. Har blitt mange som trener rally, og har kun 1 1/2 

time treningstid sent på onsdager. Kan være aktuelt på mandager etter 
hverdagslydigheten – fra kl 19.30. Tøri skal snakke med komiteen. 

 

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/dikemark-idrettspark/
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/dikemark-idrettspark/

