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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 16.10.2019 Kl.18.30 – 20.50 

Sted : Jobben til Siri, Hvalstad 

Tilstede : Ellen Staurset, Tøri Krohn, Nina Berg, Siri Hagen, 
Anniken Sæther, Linda H. Thrygg, Mette Dahl, Lise 
Fredriksen 

Forfall : Kristin Gudem, Anne Kari Bodin 

Ansvarlig : Tøri Krohn 

Referent : Nina Berg 

   

Vedlegg:  
 

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent møtereferat fra 17. juni og 19. august. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS: På grunn av Mattilsynet sine anbefalinger har ikke banen vært i bruk før i 

uke 39. 
 

b) Agility  

STATUS: Den ene skjøten på den nye bommen har gått opp i limingen, vi har 
reklamert og får ny. Vi har også bestilt nytt hjul.  
Da vi bestilte ny grus ble den ikke ordentlig fordelt fra leverandør. Dugnad hvor vi fikk 
hjelp av en med dumper 7. oktober.  
Har forskjøvet kursene pga hundesykdommen, siste kurskveld blir 21. oktober. 
Vi har leid ridehuset fra uke 45 (4. november) og flytter inn etter det.  
 

c) LP 

STATUS: Endelig er kursene i gang igjen etter hundesykdommen. Stevnet vårt ble 
av den grunnen dessverre avlyst.  
På grunn av høst og tidlig mørkt må banen på Vettre deles mellom treninger og 
kurs. Ble først bestemt at treninger konkurranse-LP skulle være på tirsdager og dele 
bane med rally, men dette ble besluttet flyttet tilbake som vanlig etter 
hverdagslydigheten på mandager. 
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Hverdagslydigheten vil også bli noe forlenget med treningsansvarlig. Satser på at 
treninger med treningsansvarlig foregår til midten av november. 
Innetreningen i Drammen hundepark er i gang (oppstart 13/10). Svært dårlig 
påmelding førte til utsatt påmeldingsfrist. Totalt 12 påmeldte (maks per gang er 20). 
Drop-in mulig. 
 

d) Rally 

STATUS: Ikke noe spesielt å melde. Vært to treninger siden banen ble åpnet. Siste 
utetrening med treningsansvarlig blir 19. november.  
Begynner innetrening 3. nov i Drammen hundepark – påmeldt 13 stk (25 plasser). 
En av de nye vil gjerne være med i komiteen. 
 

e) Bruks 

STATUS: Cecilie har kjørt to brukskurs i høst, veldig positive tilbakemeldinger.  
Vi har stevne til helgen 19/10 rundering klasse A og B. 
Vi er i full gang med planlegging av vårens kurs. 
Ingen innetrening planlagt for bruks i vinter. 
 

f) Junior 

STATUS: Ingen statusoppdatering. 
 
 

g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Etter 3 ukers opphold, startet vi opp kurset 9. okt.  
Mette har møtt opp hver onsdag til tross for hundesykdommen, om noen ikke hadde 
fått med seg Mattilsynet's info. Det var noen. 
 
 

h) Kurs 

STATUS: Kursene har hatt pause en stund pga. hundesykdommen og Mattilsynets 
anbefalinger, og er derfor forsinket. 
Vurderer å utvide kurstilbudet. Siri har kommet med godt forslag; for å fange opp 
flere som kjøper seg valp og få dem som medlem i klubben, vil vi vurdere å leie 
lokale for å kjøre valpe-/unghundkurs i vinter med kontinuerlig påmelding og drop-in. 
Må diskuteres på instruktørsamling 7. november. 
Må bl.a diskutere pris. 
Bør også diskutere valpekurs på dagtid?  
 

3. Hundesykdom 
På grunn av hundesykdommen som raste i september, ble etter anbefalinger fra 
Mattilsynet (MT) og Veterinærinstituttet (VI), alle kurs og treninger avlyst. Også 
banen ble stengt for all trening, inkl. uorganisert trening. 
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Etter ny informasjon fra MT og VI der det framgikk at dette trolig ikke var særlig 
smittsomt mellom hunder, hadde styret møte 26. sept. hvor vi ble enige om at kurs 
og organisert trening kunne gjenopptas fra uke 40 og fritrening fra 27. sept., med 
visse restriksjoner. Kursene måtte få førsteretten til banen. Deler banen der mulig. 
 
Mandag: Bronsemerkekurs + Hverdagslydighet-/LP-trening. 
Tirsdag: Rallylydighet + Bruks. 
Onsdag: Juniorer – hele banen. 
Torsdag: Konkurransekurs LP. 
Valpe-/unghundkurs avholdes på DIF-banen. 
 

Sent kvelden 26. september opphevet MT og VI rådet om å unngå nærkontakt 
mellom hunder, og vi var tilbake til normalen.  
 

4. Ny bane – status vs Asker kommune 
Ingenting nytt. 
 
 

5. Økonomi  
a) Status: Resultat 31.8 – mye bedre enn i fjor, men vi har gjort noen 

periodiseringer, så om det er så mye som det ser ut, er ikke sikkert. Men nå 
spiser vi av kontiene. 
 

b) Refusjon av påmeldingsavgift LP-stevne: Refunderte full påmeldingsavgift til alle 
påmeldte. Ikke fått noe refundert fra NKK ennå.  
 

 

6. Vester/jakker med klubblogo 
Gry la ut informasjon på Facebook, men kun 2 vester ble sendt for påsying av logo. 
Dersom dette er antallet også ved neste forsendelse foreslås å droppe dette. 
 

7. Informasjon til medlemmene 

a. e-post 
Ingenting spesielt. Har vært mye info fra NKK i forbindelse med hundesykdommen 
og refusjon at påmeldingsavgifter til stevner. 
Stadig forespørsler om kurs, spesielt valpekurs. 
 

b. Hjemmeside/Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev bør ut snart – bl.a reklamere for drop-in på innetreningene, reklamere for 
klubbmesterskap, … Lise sender. Må ha info fra grenene fort.  

8. Styremøter 

 
Mandag 7. oktober kl. 18:30 – flyttet til 16. oktober 
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Torsdag 7. november kl. 18:00-19.00 (instruktørmøte etterpå) 

Onsdag 4. desember kl. 18:00 - budsjettmøte med pizza. Flyttes til 3. desember   

Tirsdag 7. januar kl. 18:00 - årsmøteplanlegging 

 

9. Eventuelt 
 

a. Tøri: Rally har blitt tatt ut til kontroll hos Studieforbundet, Natur & Miljø på sin 
søknad om dekn. av fellestrening. Støtte trukket. Ikke svarfrist.  
Lurte på hvordan kurset er annonsert, hva er innholdet, mm… 
Tøri tar dette med Kristin. Styret ønsker å være informert før svar sendes til 
Studieforbundet, kan avklares via epost. Kan diskuteres på neste møte også. 
 
b. Anniken sender info til Kristin om hvem som er instruktør, slik at disse også får 
tilgang til FB gruppen AHK Instruktører. 
 
c. Valg av representant til BIT for Lokale hundeklubber – Agility kommet med 
forlag – Helge René Urholm. Nina sender svar til NKK  
 
d. På neste møte bør vi begynne å diskutere hvem som blir med i styret neste år 
– Lise ga beskjed om at hun trekker seg. 
 
e. Politiattest for instruktører for juniorer: Kristin skrevet notat som skal legges 
ved søknad?  
 
f. Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette har vært i 
kontakt med kommunen og sendt informasjon. Dette blir sendt videre til fylket. Vi 
avventer vurderinger. 
 
g. Instruktørsamling 7. november etter styremøtet (styremøtet reduseres til 1 
times varighet) kl 19. Oppfordre alle instruktører til å møte – kan ikke si at det er 
obligatorisk. Se også pkt i. 
 
h. Tilskudd – har søkt kommunen om kr 12 000  
 
i. Hvordan kan vi reklamere for Asker hundeklubb? Være til stede for 
valpekjøpere, flere kurs (også på vinteren), kontinuerlige «treninger» med 
instruktøren for å komme i gang. Mister mange fordi vi ikke har kontinuerlige kurs. 
 
j. Treningsmiljøet i grenene – hvordan er det?? Er det dårlige treningsmiljøer vil 
ikke nye bli med på treninger. Er litt mange satellitter – ikke godt samhold. Hos agility 
er miljøet blitt bedre.  
Litt liten driv blant komitemedlemmer og styremedlemmer?? Kanskje man bør sitte i 
komiteen kun i noen få sesonger og så bytte.  
 
k. Bør vi ha juleavslutning for alle grener? Siri foreslo pakkefelt og grilling i 
skogen 


