Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

03.09.2018

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Hege Lunde, Ann-Cathrin Hoff, Linda H. Thrygg, Nina
Berg

Forfall

:

Lise Fredriksen, Mette Dahl

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Kl.19.00 – 21.00

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Den 22.08 skulle saken ang fotballbanen opp i Bygningsrådet. Mette var
ikke til stede. Iflg dokumentene som skulle tas opp, kan vi ikke finne "vår" sak.
Mette vil om kort tid ta kontakt med Kommunen.

b) Agility
STATUS: Fellestreninger med treningsansvarlig starter uke 36. Det har tidligere i
sommer kun vært fritreninger med påmelding via Facebook.
Kurs med Ann Karin Olsen har startet – 5 onsdager.
Fellestreningsmøte med dugnad har blitt arrangert, kun 2 som stilte utenom
komiteen….. Mange konkurrerer og flere nye har startet både offisielle og uoffisielle
(blåbær-) stevner med gode resultater.
Komiteen skal ha møte 05.09.
Ny vippe og delbar oxerpinne har ankommet. Vi har solgt 2 gamle rør og gammel
vippe for å finansiere nytt sklisikkert rør.
Skal ikke ha klubbmesterskap i år.
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c) LP
STATUS: Fokus på stevnet foreløpig. Dommeren har dobbeltbooket seg – ny
dommer Per Eigil Gylland. Ble 30 påmeldte.
Godt i gang med kursene. Bronsemerkekurset er fullt, Kl. 1+2-kurset på kveldstid er
fullt, 5 stk på Kl 1+2-kurset på dagtid. Så rekrutteringen til LP er bra.
Malene Grip som holder bronsemerkekurset er utdannet NKK-instruktør, men har
ikke holdt de nødvendige kursene de senere år, så hun har mistet lisensen. Styret
godkjente Malene som instruktør for klubben.

d) Rally
STATUS: Fellestreninger er i gang etter sommerferien og det er avholdt
nybegynnerkurs med fem deltagere.
Konkurranserettet kurs følger nå i september og det kan dessverre se ut som om det
blir et lite underskudd der grunnet færre påmeldte enn håpet.
Vi har booket fem treninger i Drammen Hundepark vinteren 2018/2019. Første
trening er i slutten av oktober så påmelding vil bli lagt ut snart.

e) Bruks
STATUS: Treningene på Vettre er i gang, det samme er skogstreningene. Siden det
blir tidligere mørkt, prøver vi å få til rundering hver uke. Åpner opp for at flere kan
melde seg på og de som ikke får rundert, kjører en feltøkt.
Pga kun én påmeldt ble feltkurset til Arnt avlyst lørdag 1. sep. Det ser ut som vi
dessverre må avlyse runderingskurset til Arnt 8. og 9. sep. Få påmeldte på
sporkurset i okt.
Prøver å få til et hundefører kurs med Peder Z Christiansen i nov.
Ønsker en kort innføring i Deltager.no
Stevnet er under planlegging.

f) Junior
STATUS: Sommerleir avholdt, dessverre med underskudd på ca kr 7000. Dette må
forbedres til neste år.
Stor interesse for høstens kurs, klarte å få inn 20 stk ved å utvide tiden. Vurderer
vinterkurs på Bærum Hundesenter, ett kurs før jul og ett etter jul med 12 deltakere. Et
eventuelt kurs vil neppe generere noe overskudd pga lokalleie. Avventer et formelt
tilbud.
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Fått ny instruktør – Madeleine Alexandra Soria. Hun er utdannet fra Oslo
hundeskole. Styret godkjente henne som instruktør for klubben.
g. Aktiv på dagtid
STATUS: 22.08 var første kursdag etter ferien.

Kurs

STATUS: Bortsett fra valpekurset, ble ingen av de andre planlagte kursene fulle.
Hverdagslydighet- og unghundkurs ble slått sammen da det kun var 2 deltagere pr
kurs - en deltager trakk seg i denne forbindelse, slik at hverdagslydighet kun har 3
deltagere. Unni Lilleskjæret er instruktør.
Var vanskelig å finne instruktører, og alt var ikke på plass før sommerferien. Det
betydde at kursene ble publisert svært sent. Det viser seg at det er vanskeligere å få
instruktører til høstkursene enn vårkursene.
Flere av deltakerne på valpekurset kan tenke seg å gå videre på kurs, og Rosita
Johansen er villig til å holde dette. Problemet er at det blir stadig tidligere mørkt, og
det er vanskelig å finne sted med lys til å holde kurs.
Rosita har ikke opprettholdt sin NKK-instruktørlisens, men styret godkjente henne
som instruktør for klubben. Hun er ikke registrert som medlem av Asker hundeklubb,
og må melde seg inn.

3. Økonomi
Ellen hadde sendt ut resultat- og balanserapporter pr. 28.08. Disse ble diskutert.
Det er tydelig at vi har noen problemer med å fylle opp kursene våre i høst, for
resultatet er ca kr 100 000 under det vi hadde på denne tiden i fjor. MEN klubben har
solid økonomi og vi ligger over budsjett, så det er ingen fare. Likevel må vi tenke litt
på hvordan vi skal trekke folk til kursene. Det er tydelig at det går veldig opp og ned,
for i vår ble de fleste kurs på tvers av grenene fulle med en gang.

4. Informasjon til medlemmene
a.

e-post

Ingenting spesielt bortsett fra en del forespørsler om kurs.
b.
Hjemmeside
Ny hjemmeside er publisert. Den er ren og fin, og lett å finne frem i. Viktig at alle
grener oppdaterer kalenderen – fått tilbakemelding kun fra rally.
Lise skal sjekke at alt er ok m Wordpress før hun sier opp one.com. Gir Ellen beskjed
mht faktura.
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Lise skal lage filmer på hvordan vi kan skrive på hjemmesiden, og gi alle grener,
styreleder og sekretær tilgang.

5. Styremøter

16. januar
15. februar
20. mars - årsmøte
17. april
23. mai
26. juni

Datoer for høsten:
3. september
11. oktober
14. november (invitere valgkomitéen – komitéenes budsjetter bør grovtegnes)
3. desember - budsjettmøte

6. Eventuelt
a.
Klubbeffekter
Lise har sendt mail til Ina om at vi bør ha et møte. Venter svar. Har gitt Ylva beskjed
om at vi går for nettbutikken.
Vi må snart gi Gry Merethe Kvebæk informasjon ettersom hun tross alt har sagt seg
villig til å administrere klubbeffektbestillingene.
b.
Bane – Borgen
Linda tar kontakt med Jorunn igjen for å se på/vurdere dette.
c.
Tøri har fått spørsmål om det er mulig å kjøpe drop-in trening på Vettre.
Dette ble nedstemt. Treningsavgiften er lav (kr 650,- for ett år) samt at det blir for
mye å administrere.
d.

Treningsavgift – Ble besluttet at halv treningsavgift gjelder fra 1. august.

e.
Høstens kurs var ikke på plass før godt etter sommerferien. Viktig bl.a. å
formidle til hele styret dersom det er problemer med å få tak i instruktører. Kursene
må være klare og publiserte med påmelding før hhv sommer- og juleferie.
Alle instruktører må være informert om hva som skal formidles til deltakerne – bl.a
om treninger og videre kurs – for å holde på medlemmene. Burde være
instruktørmøter en-to ganger per år.
f.
Fått mail fra Laila vedr Apport. Hun har lagt alle elektroniske versjoner av
Apport’ene på Styrets Dropbox. Laila har alle papirversjonene + noen gamle bilder
mm (også fra lenge før Laila tok over som redaktør) hjemme hos seg. Hun beholder
dem der, da det er litt sikrere å ha dem der enn i klubbhuset. Kjedelig hvis alt blir
borte. Nina svarer at dette er greit for Styret.
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g.
Henvendelse fra Katrine Vere, aut. dyrepleier og rehabiliteringsterapeut ved
Robust som tilbyr fysioterapi og manuell terapi av hund, samt hundemassasje. Deler
kontor med Jar Dyreklinikk.
Hun spør om hun kan annonsere på vår Facebook-side evt. hjemmeside mot at våre
medlemmer får rabatt; 10% på alle klippekort og 25% på førstegangskonsultasjon.
Styret godkjenner at Robust har logo på hjemmesiden vår – ikke Facebook – og vi
skriver om rabattene under Medlemsfordeler. Nina svarer.
h.
Siri informerte om at når folk henvender seg til klubben ang «problemhund»,
ønsker Brukskomiteen å ta dem inn for å se på hund og fører og vurdere hva som er
problemet. Dette for å gi en anbefaling videre. Synes det er viktig at de ikke blir avvist
av klubben før vi har undersøkt hva som er problemet – kan være at problemet er lett
å løse. Styret godtok dette.
Styret mener for øvrig at klubben ikke skal påta seg å løse denne typen problemer
hvis det ikke er en «quick-fix», men sende til instruktører som kan hjelpe. Hege
sender Nina en liste over noen som kan være aktuelle (har hatt listen tidligere, men
denne ble borte under cyber-angrepet).
i.
Siri lurte på om klubben kan være interessert i kjøre et mentalkurs eller
foredrag om hvordan hunders mentalitet testes, litt ala det som holdes på Østlies
hundesenter med Barbro Börjesson hver høst, for de som har vært på det. Dette
mente styret det kunne være interesse for, men at det var lurt å sjekke ut om det
finnes noen testbaner i nærheten så man også kan få testet hunder og sett hvordan
det foregår. Siri undersøker.
j.
Siri har sjekket pris for klistremerker med Asker Hundeklubb og logo. Med en
størrelse på 15 x15 cm, og en bestilling på 500 stk. blir prisen kr 9,5 pr stk. inkl mva
og frakt. Går for dette tilbudet.
Selges for kr 20,-.
k.
Stovner hundeklubb arrangerer Konkurranselederkurs i lydighet 24. og 25.
november. Dette bør være interessant for noen av våre medlemmer, og klubben
sponser kursavgiften mot at man forplikter seg til å være leder på noen av våre
konkurranser. Kontakt Kristin Natås Hauger, Stovner hundeklubb ved interesse.
l.
Noen av klubbens medlemmer var på LP-konkurranse i Oslo der dommeren
under premieutdelingen for klasse 1 og 2 sier til alle som var til stede at alle var
velkomne til stevnet som vedkommende sin egen klubb arrangerer 16. september,
og at de skulle la være å bry seg om stevnet til Asker hundeklubb. En av våre
medlemmer sa da høyt «Hva er det du sier??», og flere andre ble sjokkert over at en
dommer, som i sin dommergjerning, ikke representerer klubben sin, kan si noe sånt.
Asker hundeklubb anser dette for graverende, og vil melde dette inn til NKK. Nina
skriver klage.
m.
Det vil avholdes felles klubbmesterskap for rally og LP i Drammen hundepark
9. desember.
n.
Rosettfabrikken har gått konkurs – må undersøke hvor man nå får tak i
rosetter til stevnene våre.
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o.
Nina lurte på om det var interesse for mentalkurs for førere, for å lære oss å
håndtere konkurransenerver, forberede oss til konkurranser etc.. Vil sjekke med
Jørgen og Maren Teien Rørvik.
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