Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.19.00 – 21.00

Dato/tid

:

14.05.2019

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Anniken Sæther, Linda H. Thrygg, Nina Berg

Forfall

:

Anne Kari Bodin, Mette Dahl, Lise Fredriksen

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Banen ser ikke bra ut etter at den fikk medfart etter måkingen i vinter. Med
dugnaden som skal arrangeres, håper vi på å få justert ujevnheter. Samtidig bør det
også vaskes inne i klubbhuset og kostes/ryddes i Utstyrsbrakka.

b) Agility
STATUS: Vi har hatt dugnad med godt oppmøte.
Nybegynnerkurs og vårt første blåbærstevne er gjennomført. Vi har kurs for de opp til
og med klasse 1 på mandager og kurs for de ekvipasjene som har kommet litt lenger
på onsdager (her har vi firet litt på kravet for å fylle kurset).

c) LP
STATUS: Vi skal ha uoff. Lp-stevne 19/5 til inntekt for lydighetsNorge. Vi har 30 stk
påmeldt.
Vi jobber med å sette høstens kurs med instruktører. Ellers er alle kurs godt i gang.
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d) Rally
STATUS: Utetreninger med treningsansvarlig går sin gang og oppmøte er bra.
Sesongens andre vaffelrally har vært og det er hyggelig og sosialt med samling rundt
litt mat etter trening.
Det har vært avholdt ett nybegynnerkurs med 8 ekvipasjer. Tre av de som deltok på
kurset har også kommet på fellestrening.

e) Bruks
STATUS: Alle brukskurs er fullbooket denne våren og flere kurs til høsten er allerede
fullbooket. Sporkurs for viderekommende 11.12. mai ble avlyst fordi instruktøren ble
syk. Det blir lagt ut 2 sporkurs til høsten.
Fellestrening på Vettre er i gang.
Fellestreninger i skogen er oppstart denne uken ( uke 19) da det fortsatt var litt
snø ved planlagt oppstart.
Feltcupen den 25. april - 18 deltagere - var vellykket.

f) Junior
STATUS: Juniorgruppa leide innendørs i Høvik Hundesenter på Høvik i vinter. Vi
hadde 12 deltagere fordelt på to partier hver onsdag i 8 uker før jul, og i 8 uker fra 9.
januar til 6. mars 2019, med fri i vinterferien. Instruktører var Maiken Grønvold og
Anne Christine Brenne.
Juniorgruppa startet opp utendørs kurs 3. april på Vettre, med 20 deltagere fordelt på
4 partier à 105 min. Vi er to instruktører som har hvert vårt parti samtidig på banen.
Vi deler banen i to med deltagernes hundebur og stoler som grense, pluss orange
gjerde. Foresatte er tilstede og hjelper barna i pausene.
Vi holder kurs på onsdager, med fritrening i påsken og 1. mai da skolens fridager
havnet på en onsdag.
De to første partiene trener kl.17.30-19.15, de to andre partiene trener kl.19.1521.00. Instruktører er Anne Christine Brenne for to partier, og så deler Maiken
Grønvold og Stein Brenne på de andre partiene pga jobbturnus. Siste kursdag blir
12. juni.
Vi planlegger å holde oppvisning på Holmendagen 15. juni, og vil delta på klubbens
Familiedag 16. juni med en kort oppvisning og tilbud til alle om å prøve Agility.
Vi planlegger også en fest for Juniorgruppa for å ta farvel med Hege Lunde før hun
flytter.
Er bestilt ny vippe som avtalt i budsjettet. Pris 8.500 kr. Faktura er sendt til klubben.
Det resterende budsjettet vil brukes til flere vekter til tunellene, men de er ikke bestilt
ennå.
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g) Aktiv på dagtid
STATUS: Hittil på vårsemesteret har det vært stort oppmøte. Har mottatt hyggelige
tilbakemeldinger fra ledelsen hos ApD.
h) Kurs
STATUS: Ingen oppdatering – kursene går sin gang.

3. Ny bane – status vs Asker kommune
Kommunen på befaring på Vettre.
Tenker å invitere til åpent møte – informere/engasjere medlemmene. Tentativ dato
20. juni
Purrer ikke kommunen på svar på vårt brev.
Mette bes sende all kommunikasjon samt. avtalen til Nina slik at alt er samlet.

4. Økonomi
a) Status – foreløpig over skudd på >300 000 (se fra Ellen).
b) Agility har noen spørsmål til rapportering til studieforbundet når det gjelder
fellestreningene. Avklart. Sender en gang på høsten og en gang på våren.
5. Familiedag 16. juni
Alle kom med planer for hva som skal gjøres på familiedagen=Hundens dag i Asker
hundeklubb kl. 11-15.
Bake kaker – wienerpølser – drikke. Styret må være på plass kl 10. Komitelederne
må passe på at de som skal være med å organisere, er på plass.
kl. 11 – Åpning - Kristin
kl. 11.15 – 15 - oppvisning jr (på og av)
kl. 11.15 – 11.30 LP
kl. 11.30 – 13.00 – Rally
kl. 13.00 – 14.30 – Bruks
kl. 13.30 – 13.45 – LP
kl. 14.00 – 15.00 - Rally

3

Bruks: Felt – kan prøve seg m hunder. «Rundering» - kan få prøve seg som figurant.
Bruks LP – kryp, stigen, hals.
Rally: Setter ut bane – Anne m rullestol stiller – får prøve seg selv. ½ bane
LP: Malene og … oppvisning. Publikumsvennlig – show! 2 ggr. i løpet av dagen
Agility: Kommer og hjelper til hvis juniorene vil ha hjelp. Anniken kontakter AC
Brenne. ½ bane
Spørre om Feelgood og 4Poter vil ha stand. Vettre dyreklinikk – spørre. Sende
invitasjon til kommunen og Budstikka. Tøri snakker m naboen – frilancer i Hurum og
Røyken…

Lise og Nina lager infohefte om klubben. Alle grenlederne sender info til Lise på
forhånd om hva de vil skal skrives om sin gren.

6. Informasjon til medlemmene
a.
e-post
Ingenting spesielt.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Neste nyhetsbrev før sommerferien. Sendes ut rundt 1. juni, dvs Lise må ha info
senest 20. mai.

7. Styremøter
8. januar
14. februar
19. mars – årsmøte
4. april
14. mai
17. juni (på Egon)
19. august

8. Eventuelt
a.
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Bane – Borgen – Status? Skal vi gjøre mer med denne saken?

b.

Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette følger opp.

c.
Nina får sin vest sydd hos Arkoz (Helle Ibsen) og tar bilde av denne og legger
på FB. Helle vil helst at vester skal leveres til henne for sying 2 ggr i året –
fortrinnsvis i februar og august. Nina kan ta kontakt med Gry dersom dette krever
koordinering.
d.
Sigrid Bergquist har lyst til å organisere et Instruktørkurs trinn 1 – Kristin har
akseptert dette. Har snakket med Liv McDowell. Avventer status.
e.
Fått henvendelse fra en person som hadde sett kurs med Asker hundeklubb
der en hund hadde hatt Nato-løkke rundt magen. Påsto at hunden ble dratt ned
trappa… Svarte at vi selvsagt trener etter Mattilsynets regler og at ingen instruktører i
AHK trener hunder på denne måten.
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