Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

11.10.2018

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

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

Forfall

:

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Kl.19.00 – 21.15

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Vettre/Fusdaljordet: Mette oppdaterte om planer og fremdrift. Har god
kommunikasjon med Kommunen. Det er sannsynlig at det blir fotballbane på Vettre,
og vi har fått tilbud om mulig ny bane på Fusdaljordet. Norconsult er engasjert for å
utarbeide skisse. Er nærmere 7 mål – blir trolig plass til to baner, en grus og en
gress. MEN vi har fremdeles mange år igjen av vår kontrakt på Vettre, og flytter ikke
fra Vettre før banen på Fusdaljordet er ferdig. 15 års avtale.
Vi har fått henvendelse fra et busselskap som har fått tillatelse av Kommunen til å
parkere ved banen vår. De har spurt om å få koble seg på vår strøm mot at de
betaler. Kommunen har hatt elektriker på banen vår for å sjekke kapasiteten, og det
ser ikke ut til at dette er noe problem. Vi godkjenner derfor dette.
Snømåking – avtalen var i utgangspunktet avsluttet etter sist vinter. Avtalen vil nå gå
fra år til år.

b) Agility
STATUS: Høstens kurs er over, blir utetrening så lenge snøen og minusgradene
holder seg borte. Innflytting er ikke bestemt pr dd. Fellestreninger tirs/tors påmelding
på fb, ingen treningsansvarlig fremover.
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Ingen kurs i vinter, få påmeldte til innetrening; i skrivende stund 16 stk. Rundt 8-10
færre enn i fjor.

c) LP
STATUS: Høsten kurs er nå snart ferdige og nye er under planlegging.
Stevnet er vel overstått, 29 av 30 påmeldte møtte opp på tross av regnvær. Stevnet
er godkjent i nkk.
Vinterens innetrening ligger ute og mange påmeldte.

d) Rally
STATUS: Det er ikke mye nytt å berette. Kurs med Ina W. Eriksen ble avlyst grunnet
få påmeldte og vi prøver igjen til våren. Innetrening starter i slutten av oktober og pr
idag er det 11 påmeldte.

e) Bruks
STATUS: Har begynt å bruke deltager.no.
Har begynt å booke kursholdere for vårens kurs.
Sendt forespørsel på treningshelg til Stugby i Sverige. Venter svar på ledig helg og
pris. Kan det være et samarbeid mellom alle grenene i AHK? Dette syntes styret
hørtes veldig interessant ut. Ledige helger 2.-5. mai og 9.-12. mai - ca kr 2000,-. Siri
melder fra om at vi er interesserte og holder av helg. Sjekker avmeldingsfrist. Alle
grenledere diskuterer med sine grener om dette er aktuelt.
Feltcup til våren for klubbens medlemmer. Dommer er booket. Det blir en torsdag i
april, mai, juni, aug/sep.
Skogstreningene på onsdager er ferdig for i år pga at det blir så tidlig mørkt.
Spor/feltkurs med Cecilie Tormodsrud i nov.

f) Junior
STATUS: Det er en gang igjen på juniorkurset. Vi har leid Bærum Hundesenter, til et
kurs før jul (8 ganger, 3 timer per gang) med plass til 12 deltagere. Et tilsvarende
kurs vil bli avholdt etter jul. Påmelding er akkurat sendt ut til høstens deltagere, blir
spennende å se responsen. Kurset går på onsdager som nå.
Hege ønsker ikke å fortsette med juniorgruppen etter neste årsmøte. Vi bør allerede
nå diskutere hvordan vi løser dette.
g. Aktiv på dagtid
STATUS: Fint oppmøte. I snitt 5-6 ekvipasjer med nye og gamle.
h. Kurs

STATUS: Avholdt valpekurs med Rosita Johansen. Hverdagslydighet og

unghundkurs ble slått sammen da det kun var 2 deltagere pr kurs - en deltager trakk
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seg i denne forbindelse, slik at hverdagslydighet kun hadde 3 deltagere. Unni
Lilleskjæret var instruktør her. Vi hadde instruktør og deltagere til ett fullt
unghundkurs til (etter valpekurset). Kunne ikke avholde kurs pga mangel på plass
med lys.
Rosita er nå medlem.
I tillegg diskuterte vi Jorunn&Unni sin oppsummering fra kurskomiteen datert 9.
september. Nina sender svar til Jorunn og Unni på oppsummeringen.
Må få inn kursdatoer, instruktører, kurssteder, etc.. snart for vårens kurs. Styret
håndtere deltager.no.

3. Økonomi

a.
Ellen oppdaterte status. Alle innbetalinger er nå funnet ut av – var
grunnleggende kurs.
b.
Fra Ellen: Forslag til innsparing i 2019 diskuteres. Styret synes ikke at Ellen
skal ta mindre betalt. Hun kan ta mindre i ren utbetaling og heller får dekt et par kurs.
Er da med som hjelpeinstruktør på ett av vårens kurs. Revisor har godkjent dette.

4. Kurs

Må har instruktørmøte i GOD tid før kursstart. Planlegge kurs for våren og høsten.
Vårens kurs må være klare fra grenene rundt 15. januar. Møte 17. januar; deles i to.
Grenlederene møtes først og fordeler kurssteder før instruktørene kommer.
Nyhetsbrev sendes ut kort tid etterpå.
Må diskutere om vi skal prioritere kurs fremfor trening på Vettre, f.eks. dele banen.
Ikke så aktuelt på våren, men svært aktuelt på høsten. MÅ sjekke ut banen på
Borgen (dette tar Linda seg av).
Alle grenene må tenke på hvordan de vil promotere sin gren. Vi ønsker flere aktive
medlemmer. Kan tenke på om vi ønsker å ha en dag hvor vi viser hva vi kan tilby
som klubb – grenlederne tar dette videre i sine komiteer og diskuterer.

5. Informasjon til medlemmene
a.

e-post

Ingenting spesielt.
b.
Hjemmeside
Hjemmesiden er oppe og går. Avsluttet One.com. Lise har laget filmer på hvordan vi
kan skrive på hjemmesiden, og gir alle grener, styreleder og sekretær tilgang. Dette
fjerner også etter hvert noe arbeid for Lise (forhåpentligvis).
Kalender Vettre / Sollihøgda: Lise holder disse oppdatert, men det MÅ komme
informasjon i tide og fra grenen (ikke instruktøren). Organiserte fellestreninger
nærmer seg slutt. Alle må sende Lise datoer for siste organiserte fellestrening, så
hun kan endre i kalenderen til egentrening for grenene. Slik unngår vi det samme
som i fjor; at medlemmer lurte på om det var fellestreninger, og ble skuffet når de
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stod på banen og det ikke var noe organisert.

6. Styremøter

Datoer for høsten:
3. september
11. oktober
14. november (Nina inviterer valgkomitéen – komitéenes budsjetter bør grovtegnes – Ellen
sender ut maler)
3. desember (MÅ FLYTTE DATO – Kristin finner en dato) – budsjettmøte med pizza

7. Eventuelt
c.
Klubbeffekter – Lise har kontaktet Gry Merethe Kvebæk. Tar møte m Ina, Tøri
og Gry Merethe. Ina setter opp bestillingssiden på Wordpress. Venter på svar fra Ina.
Gry Merethe tar over ansvaret etter møtet.
d.
Nyhetsbrev - Det er på tide med et nytt for høsten /vinteren. Her bør alle
vinterens aktiviteter ut, så det er kanskje greit å få sendt ut dette innen 15. oktober.
Det betyr at alle grener må sende med datoer, klokkeslett og linker til påmeldinger for
aktiviteter til Lise i en mail. Om grenene ønsker å skrive noe annet fra sin gren så
sender dere det og. Fellestreninger, kurs, vinteravslutninger, klubbmesterskap etc
må med. Alle sender til Lise senest søndag 14. oktober på kvelden!!
Diskuterte annonseplass i Nyhetsbrevet. Vi tillater dette for våre samarbeidspartnere.
Kan ikke ta for stor plass – tilsvare max 5-7 linjer, og evt lenke. Hvis det er spesielle
tilbud akkurat nå, kan dette tas med, ellers den generelle avtalen vi har. Nina gir
beskjed til våre samarbeidspartnere om dette.
e.
Bane – Borgen
Linda har ikke fått tak i Jorunn. Er absolutt aktuelt. Linda tar en sjekke og kontakter
evt. Borgen Vel.
f.
Vedr «problemhunder» som må videresendes: Hege kan ikke finne den gamle
listen vi hadde over instruktører som vi anbefaler. Hun lager en ny og sender Nina.
g.
Nina har kommunikasjon m Jørgen Teien Rørvik vedr «mentalkurs for førere –
hvordan håndtere konkurransenerver» som vil avholdes 1. desember i Drammen
hundepark. Kurset vil først tilbys til aktive instruktører (holdt kurs siste år), deretter
andre instruktører og medlemmer som har gjort en vesentlig innsats for klubben
(grenlederene tar en diskusjon inne gruppene), og til slutt øvrige medlemmer. Maks
20 deltakere i hele Drammen hundepark (diskutert m Jørgen etter møtet).
h.
Siri – status mentalkurs: Terje Østli kan komme å ha et foredrag til vinteren.
Litt usikkert ennå på innfallsvinkel og lengde (kun foredrag eller også oppdragelse av
hund).
i.
Stovner hundeklubbs arrangering av Konkurranselederkurs i lydighet 24. og
25. november ble lagt ut på hjemmesiden. Legges også ut på Facebook – Lise.
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j.
Har sendt mail til NKK med klage på dommer 23. sept. Fikk svar fra en av
NKKs jurister 8. oktober. De har sett nærmere på saken og finner ikke grunnlag for å
foreta seg noe mer på nåværende tidspunkt. De har imidlertid påminnet dommeren
om dommerprøvevervets etiske innhold.
k.
Rosettfabrikken har gått konkurs – nytt sted å kontakte er Premie-Magasinet
AS (Kirkeveien i Oslo).
l.
Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette tar kontakt
med kommunen for å høre hva dette er og hva det innebærer og om det er penger
tilknyttet til dette
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