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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 26.06.2017 Kl.19.00 – ca. 21.00 

Sted : Klubbhuset på Vettre 

Tilstede : Kristin Gudem, Ellen Staurset, Linda H. Thrygg, Ann-
Cathrin Hoff, Siri Hagen, Hege Lunde, Lise Fredriksen, 
Mette Dahl, Nina Berg 

Forfall : Tøri Krohn 

Ansvarlig : Kristin Gudem 

Referent : Nina Berg 

   

Agenda: 
1) Referat fra forrige møte  
2) Hva skjer i gruppene - kort status 
3) Økonomi 
4) Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre 
5) Klubbeffekter m ny logo 
6) Treningstid rally 
7) Div fra NKK 
8) Informasjon til medlemmene 
9) Styremøter 
10) Eventuelt 

 
 

 

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

På grunn av datakræsj har informasjonen blitt borte – kun info fra rally er lagret. 
 

a) Rally 
STATUS: Vi har hatt komitemøte og vi vil til høsten gjøre noen små endringer som vil 
komme alle til nytte. 
Vi har startet med å bruke «meningsmåling» når trening annonseres på FB for at 
treningsansvarlig skal kunne få en oversikt over hvor mange som planlegger å 
komme.   
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Vi vil også bruke meningsmåling som påmelding til konkurransetrening og lignende 
da det gir en grei oversikt over når maksantall er nådd. 

Til høsten ønsker vi å få til fire konkurransetreninger fordelt på to stk for klasse 1+2 
og to stk for kl 3+ elite. 

Til høsten er det planlagt ett Nybegynnerkurs i klasse 1+2 skilt helgen 26. og 27. 
august. Dette ligger ute på Deltager. 

Vi planlegger i løpet av høsten å få til en klubbkveld hvor en som er tilknyttet Norsk 
Rallyforbund vil komme og informere om nytt regelverk og nye øvelser, som innføres 
fra 2018.  Det er kun detaljene som mangler for å spikre dette arrangementet. 

Vi håper også å få til et par minikurs, men her er ikke noe avklart per dags dato. 

Vintertreningene i Drammen Hundepark starter opp i slutten av oktober og hallen er 
booket til sammen 6 ganger i løpet av vinterhalvåret. Siste inne-trening er i slutten av 
februar 2018. Påmelding til inne-trening legges ut på FB til høsten. 

9. desember blir det Klubbmesterskap med påfølgende vinteravslutning i Drammen 
hundepark. 

Banefordeling står som eget punkt og nevnes ikke her – men komiteen ønsker mer 
bane-tid da grenen vokser. 

 

3. Økonomi 
Ellen oppdaterte. Vi ligger veldig godt an. 

 

4. Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre 

Oppdatering ved Mette.  
 

5. Klubbeffekter m ny logo 
Laila trenger en eller to som er med og bestemmer hvilke klær/effekter som skal 
tilbys. Nina og Lise tar kontakt med Laila for å avtale hvor/når vi skal se på hvilke 
klubbeffekter vi ønsker å tilby våre medlemmer. 

Vi vil også undersøke muligheten for bestille treningsvester m logo fra 4Poter – Lise. 
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6. Treningstider rally 
Rally har for lite treningstid, i tillegg til at det er på et ugunstig tidspunkt. Har blitt 
mange som trener rally, og har kun 1 1/2 time treningstid sent på onsdager.  

Forslag: Siden det er svært få/ingen som trener LP på tirsdager, og LP har 
treningstid på mandager, med godt oppmøte, bør rally få tiden på tirsdager. LP kan 
få tiden etter juniorene kl 20 på onsdager. 

Det ble besluttet at rally får treningstid på tirsdag kl 18 på Vettre fra høsten 2017. LP 
vil også fortsette treninger på tirsdager, men da på Høymyrdammen. LP får dessuten 
treningstiden på Vettre etter juniorene på onsdagene. 
  

7. Div fra NKK  

a) Høring vedr. NKKs disiplinærsystem mv 

AHK skulle svare på skjemaet – alle i Styret skulle sende sine svar til Nina innen 
23. mai. Fikk ingen svar – ingen respons sendt til NKK.  

b) Justering for mva på elektronisk påmeldingsavgift i sluttoppgjøret gjort 
f.o.m. 22. mai 2017 
Kristin forklarte hvilken betydning dette har for oss.  
 

8. Informasjon til medlemmene 

a) Hjemmeside / sosiale medier:  
Lise fortalte om status på hjemmesiden. 
 

9. Styremøter 

10. Tirsdag 10. januar 
11. Tirsdag 7. februar 
12. Årsmøte tirsdag 14. mars kl 19  
13. Onsdag 5. april 
14. Tirsdag 9. mai 
15. Torsdag 26. juni – m pizza 
16. Tirsdag 5. september 
17. Tirsdag 10. oktober 
18. Onsdag 15. november 
19. Torsdag 7. desember - budsjettmøte 

20. Eventuelt 

 
a) Ble ikke sendt innspill til høringsutkast vedr idrettsanlegg og Friluftsanlegg på 

Dikemark. Frist var 28. mai.  
Link til info som er sendt fra Asker Kommune: 
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/
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/dikemark-idrettspark/
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b) Utsatt fra forrige møte:  
Kristin – låneavtale PC m Linn 
Lise – klage til DHP på slitt utstyr 
Kristin – «avtale» Asker Print  

 
c) Siri har overtatt postnøkkelen fra Laila 

 


