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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 17.06.2019 Kl.19.00 –  

Sted : Egon, Asker 

Tilstede : Kristin Gudem, Ellen Staurset, Siri Hagen, Anniken 
Sæther, Linda H. Thrygg, Lise Fredriksen, Mette Dahl, 
Anne Kari Bodin 

Forfall : Nina Berg, Tøri Krohn  

Ansvarlig : Kristin Gudem 

Referent : Kristin Gudem 

   

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS: Vettre/ny bane: Kristin og Mette i nytt møte med Asker Kommune, Park og 
Idrett den 17.06. Se pkt 3. 
 

b) Agility  

STATUS: Agility har hatt en aktiv vår. Alle vårens kurs er ferdige Vi har fått flere 
aktive medlemmer i løpet av våren og hatt godt oppmøte på fellestreningene tirsdag 
og torsdag. Siste fellestrening før sommeren 20. juni.  
 
Mange av Askers ekvipasjer har gjort det bra på konkurranser denne våren. Noen 
har debutert, flere har fått opprykk til høyere klasser, og large-laget Asker Joy 
Runners har løpt NM-finale med en god 6. plass sammenlagt. Vi hadde også flere 
individuelle ekvipasjer som deltok i NM. I tillegg er det også et small-lag på gang som 
skal debutere i løpet av sommeren. 
 
Høsten er under planlegging. Irene Yrstad kommer og holder kurs på mandager. 
Mere info klart etter komitemøte 19. juni. 
 
Vi har oppgradert utstyret med ny bom og vurderer å bestille mere grus. 
 
Det vurderes å holde nytt blåbærestevne til høsten. 
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c) LP 

STATUS: Det er godt oppmøte på mandagstreningene. Hverdagslydigheten er 
fortsatt sterkest, konkurranse-lp er litt variabel. Vi skal ha avslutning 17. juni og håper 
på godt oppmøte da.   
Vi har hold uoffisielt lp-stevne til inntekt for LydighetsNorge, de fikk kr. 4420,-.   
Høstens kurs er satt med instruktører.  
 

d) Rally 

STATUS: Siste vaffelrally før sommeren er avholdt og høstens kurs er lagt ut på FB. 
Kommer snart på hjemmesiden. Ut over det, ikke noe nytt. 

 

e) Bruks 

STATUS: Godt gjennomført runderingsstevne klasse D og C 6. juni. Feltcup dag 2 
13. juni. Ellers ingenting nytt. 
 

f) Junior 

STATUS: Siste kurskveld for våren var 12. juni. Nye kurs starter opp etter skoleferien 
– dato bestemmes før ferien.  

Ny vippe er kjøpt – håper den kommer før ferien.  

Skal ha oppvisning utenfor Holmensenteret 15. juni og på Hundens dag på Vettre for 
Asker hundeklubb 16. juni.  

Sommerleiren uke 32 er fulltegnet.   
 

g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Godt fremmøte aĺle onsdagene. Siste kursdag 19. juni. Ny start når skolen 
begynner i august. 

 

h) Kurs 

STATUS: Vårens kurs er snart ferdige. Bronsemerkeprøve 19. juni. 
 
Høstens kurs er lagt ut for påmelding: 
Valpekurs – Instruktør: Linn Gareid – mandager - oppstart 19. august 
Unghundkurs – Instruktører: Siri Hagen/Ellen Staurset – mandager – oppstart 19. 
august 
Hverdagslydighet – Instruktør: Unni Lilleskjæret – torsdager – oppstart 29. august. 
 
Det er søkt om støtte til alle kurs i Studieforbundet natur og miljø.  
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3. Ny bane – status vs Asker kommune 
Mette og Kristin hadde møte m Asker kommune 17. juni: 
Møte med Ragnar Sand Fuglum (direktør for kultur og teknikk), Lisbeth Stokke 
Fjeldly (leder natur og idrett), Thomas Westly (rådgiver natur og idrett) og Per Steine 
(rådgiver natur og idrett). 
 
Asker kommune har brutt kontrakten de har med Asker hundeklubb, og forventer at 
vi skal være ute av Vettre den dagen bygging av fotballbanen starter. Estimert høst 
2019.  

Midlertidig løsning:  
Borgen (stor grusbane med lys) høst og vinter 2019/2020. 

Slemmestad ungdomsskole (gressbane) vår og sommer 2020. 

Dette forutsetter at Asker kommune bekoster flytting av klubbhus og utstyrsbrakke.  
 
Permanent løsning: 

Asker kommune var interessert i å høre på våre ønsker og behov, og ville at vi skulle 
diskutere akseptabelt geografisk område: Beslutning i styret ble 20 minutters 
kjøreavstand fra Asker sentrum (tilbakemelding gitt pr. mail av Kristin Gudem). De 
hadde ingen konkrete forslag pr. dato. 

Kristin og Mette presiserte følgende behov: tidsperspektiv (permanent løsning over 
tid), parkeringsplasser, plass nok, bruk vinter/sommer etc.  

Det er viktig å presisere at vi ikke har fått oppsigelse skriftlig, og vi har ikke fått noen 
av løsningsforslagene skriftlig. Dette må vi selvfølgelig få, og tiden går….  

Styret er enige om at det kan være lurt å høre med noen jurister på feltet for å stå 
sikrere i en sak, Anniken, Anne Kari og Linda undersøker litt rundt med kjente som 
driver i eiendomsbransjen.  

Pr. nå er neste utspill hos Asker kommune.  
 

4. Økonomi  

Utsatt. 
 

5. Oppsummering Spordag 15. juni/Hundens dag 16. juni 
Spordag: Vellykket dag, mange pudler, ca 7-8 kom, bra! 

Hundens dag: Trivelig dag, med ok møte. 4Poter hadde stand inne i klubbhuset. 
Godt salg av pølser, kaffe og kaker.  
Juni er et godt tidspunkt å ha en slik dag med tanke på rekruttering til klubben, og 
Kristin foreslår at vi allerede nå setter av datoen 14. juni 2020, og at vi frem til da gjør 
en grundigere jobb med promoteringen. Dette er en dag hvor ikke bare nye 
medlemmer blir informert om klubbens bredde, men også eksisterende medlemmer.  
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4. Informasjon til medlemmene 

a. e-post 
Ingenting spesielt. Kommer noen henvendelser vedr kurs og innmeldinger, ellers 
ingenting vesentlig. 

b. Hjemmeside/Nyhetsbrev 
Lise sendte ut Nyhetsbrev 5. juni. Ikke alle grenene hadde sendt informasjon til Lise 
til tross for at frisen var 20. mai. 
Uklart for grenene hva som skal med i et nyhetsbrev; Store prestasjoner av 
medlemmer, treninger (særlig siste før sommer og første på høsten), kurs mm er lurt 
å ha med. 

 

5. Styremøter 

8. januar 

14. februar 

19. mars – årsmøte 

4. april 

14. mai 

17. juni (på Egon) 

19. august 
 

6. Eventuelt 
 

a. I Styremøtereferatet fra 8. januar skrev Hege Lunde at det kreves politiattest 
for NKKs instruktører for å ha kurs. Kan ikke finne dette på NKKs hjemmeside. 
Gjelder kun for juniorer. Kristin må skrive et skriv som skal sendes med søknad om 
politiattest. 
 
b. Bane – Borgen – Status? Vi dropper denne saken. Har mer enn nok med det 
vi har. 
 
c. Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Følger vi opp dette 
mer?. 
 

d. Nina kontaktet Gry Kvebæk – hun tar over kommunikasjon m Helle 
Ibsen og koordinerer sying av klubblogo på treningsvester. Gry har nå gjort avtale 
med Helle og informert Nina. Nina legger informasjon og bilder ut til medlemmene på 
FB. 
Canelana kan levere klubbvester og klubbjakker uten at det blir stor greie for oss. 
Kristin følger opp. 
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e. Instruktørkurs trinn 1 initiert av Sigrid Bergquist – status? Linda tar det 
opp på møte med lpkomiteen. 


