Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.18.30 – 20.00

Dato/tid

:

19.08.2019

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Siri Hagen, Anniken Sæther, Linda H.
Thrygg, Mette Dahl

Forfall

:

Ellen Staurset, Tøri Krohn, Lise Fredriksen, Nina Berg,
Anne Kari Bodin

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Kristin Gudem

1. Referat fra forrige møte
Skal godkjennes på neste møte.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Se punkt 3 på agendaen.

b) Agility
STATUS: Første kursoppstart 19. august. To kurs i høst.
Fellestreninger tirsdag og torsdag - oppstart 20. august. Oppfølgingskurs etter
nybegynnerkurset??
Blåbærstevne september?
Grus er kjørt på banen (13 tonn). Kr. 5.300,- (et lastebillass).

c) LP
STATUS: Hverdagslydighet og lydighet oppstart 19. august 2019
Oppstart av kurs for bronsemerke (5 stk), LP dagtid (fullt), LP kveld nr. 1 (5 stk), LP
kveld nr. 2 (2 stk). Jobbes med å slå sammen to av kursene.

d) Rally
STATUS: Oppstart fellestreninger etter sommerferie er tirsdag 20. august - tidspunkt
som før 18:30 - 20:30.
Nybegynnerkurs avholdes i månedsskiftet august/september. Så langt er det 5
påmeldte.
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Vintertrening i DHP har oppstart 3. november og i tidsrommet frem til 22 mars er det
5 treninger. Det vil bli lagt ut påmelding til innetrening i løpet av kort tid.
Klubbmesterskap blir 26. januar i DHP.

e) Bruks
STATUS: Intet nytt. Stevne 19. oktober, vurderes flyttet til Slemmestad.

f) Junior
STATUS: Juniorgruppen starter treningen sin onsdag 21. august og alle plassene er
fylt opp. 20 plasser.
Det var fullt to dager etter kurset ble lagt ut.
Sommerleiren var veldig vellykket. Vinterkurset skal holdes over noen helger i
Drammen hundepark.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Høstsemesteret starter opp 21. august.

h) Kurs
STATUS: Valpekurset fulltegnet (tillatt 7 deltagere). Unghundkurset kun 2 påmeldte.
Slår sammen disse kursene og har 2 instruktører. Linn Gareid og Ellen Staurset.
Oppstart 19. august.
Foreløpig 2 påmeldte til hverdagslydighetskurset m Unni. Oppstart 29. august
3. Ny bane – status vs Asker kommune
Kommunene har ikke lykkes å komme med et konkret tilbud. Kun kortsiktig. De
«arbeider» videre med saken.
Det er grunn til å tro at vi blir værende på Vettre over vinteren 2020. Detaljer rundt
fotballbanen er ikke avklart med Kommunen.

4. Økonomi
Agility har sendt inn oversikt til utbetalting for treningsansvarlige.
Bruks og LP må gjøre det prompte.

5. Vester/jakker med klubblogo
Gry har ferie tom 17. august. Startet forberedelser til innsamling av vester/jakker for
sending til Helle Ibsen. Hun legger ut informasjon på Facebook-gruppen Asker
hundeklubb for medlemmer.
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6. Informasjon til medlemmene
a.
e-post
Ingenting spesielt. Kommer stadig henvendelser vedr kurs og innmeldinger, ellers
ingenting vesentlig. Noe fra NKK, bl.a. ekstraordinært møte for avd Oslo/Akershus
som dere har fått info om.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Ingenting nytt.

7. Styremøter
8. januar
14. februar
19. mars – årsmøte
4. april
14. mai
17. juni (på Egon)
19. august
Mandag 7. oktober kl. 18:30
Torsdag 7. november kl. 18:00
Onsdag 4. desember kl. 18:00 - budsjettmøte med pizza
Tirsdag 7. januar kl. 18:00 - årsmøte

8. Eventuelt
a.
Politiattest for instruktører for juniorer: Kristin skrevet notat som skal legges
ved søknad?
b.
Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette har vært i
kontakt med kommunen og sendt informasjon. Dette blir sendt videre til fylke. Vi
avventer vurderinger.
c.

Instruktørkurs trinn 1 initiert av Sigrid Bergquist – utgår.

d.

Info til Lise: dato, klokkeslett, første og siste fellestrening, kurs mm.
1. Bruks: mener å ha sendt alt nå
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2. LP: mener å ha sendt alt nå
3. AG: mangler
4. Bane: mangler
e.
Vintertrening:
1. LP: DHP (påmelding kommer snart)
2. Bruks: låven som i fjor
3. AG: ridehus i Lier
4. Junior: DHP
5. Rally: DHP
f.
Instruktørsamling:
1. Kristin finner en dato i oktober
g.
Tilskudd:
1. diverse - Mette følger opp
2. Natur og Miljø - påminnelse om å følge opp dette for grenene
h.
Litt drodling rundt hvordan vi kan reklamere for Asker hundeklubb. Vi tar opp
tråden igjen på neste styremøte.
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