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1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Banen trenger oppgradering/dugnad. Håper vi kan få samlet en liten
gruppe x 2 dugnader. I midten av mai? Vil se an hva som skjer og hvilke beskjeder vi
får fra Asker kommune om hvor lenge vi kan være på Vettre.

b) Agility
STATUS: Agilitygruppa ønsker å sette ut bom og møne, disse skal ikke flyttes eller
berøres på noen måte. Vi ønsker å åpne for fritrening på disse samt egne hinder i
små grupper, maks 5 personer.
Vi mener også at vi kan gjennomføre kursene våre. Vi organiserer det da slik at
instruktør + en deltager bygger bane (hvis to personer bygger bane, må de ikke
berøre de samme hindrene), disse må også justere høyde og sette opp pinner ved
evt. riv. Hindrene må vaskes etterpå. Den som rører hindrene må bruke antibac hele
tiden. Vi har ikke flere enn instruktør og en deltager på banen samtidig øvrige
deltagere på kurset får ikke være inne på banen. Vi har to porter til banen og kan
benytte en på vei inn og en på vei ut, de settes åpne slik at vi unngår berøring. Vi
sørger også for bruk av hansker og antibac.
Blåbærstevne er avlyst.
Det ble på styremøtet besluttet at det åpnes for fritrening – påmelding nødvendig –
maks 5 per gang. Henges opp lapper om at det IKKE er lov til å røre de hindrene
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som står der. Brudd på reglene vil få konsekvenser, f.eks. fritrening stenges.

c) LP
STATUS: Vi regner med å kunne gjennomføre våre kurs. Kun instruktør som tar på
rute, hinder mm. (instruktørs utstyr) og er ansvarlig for rengjøring av disse. Alle må
være friske så klart og håndtere eget utstyr. Maks 4 kursdeltagere, eller dele inn slik
at alle får tildelt tid en til en. Påmeldte som ønsker å trekke seg fra kurs får selvsagt
lov til det. Må også sjekke m instruktør om de er komfortable med å holde kurs. Der
det er påmeldt fler enn 4 deles deltagerne inn i to grupper som får tildelt bestemte
klokkeslett.
Kun to påmeldte til bronsemerkekurs – overført til Vibeke sitt LP1/2-kurs.
Hverdagslydighet åpnes for maks 4 deltagere i tillegg til treningsansvarlig – enten
ikke noe utstyr i det hele tatt på banen, eller bruke eget utstyr til egen hund. Hvis
utstyr tas ut må det rengjøres grundig av treningsansvarlig.

d) Rally
STATUS: Kurs nybegynner første helg etter påske blir med stor sannsynlighet avlyst.
Deltagere ble varslet før påske om dette og at de vil få tilbakebetalt kursavgift minus
gebyr til Deltager. De har videre fått beskjed om at endelig avgjørelse tas etter dette
styremøtet og i samråd med Lise, som er instruktør. Etter de siste retningslinjene ser
vi det slik at det bør avlyses grunnet håndtering av utstyr.
Videregående kurs i mai har pt 6 påmeldte og der gjelder egentlig de samme
problemer i forhold til håndtering av utstyr.
Med begge kurs avlyst, så betyr det et stort tap i inntekt så om det lar seg gjøre med
refusjon utenfra så hadde det vært fint.
Oppstart av fellestreninger var planlagt nå over påske. Det er utsatt. Kan evt åpnes
for trening uten skilt, evt eget utstyr. Maks 5 på fritrening – trenger ikke
treningsansvarlig. Komitémøte i begynnelsen av mai – beslutter ingenting før dette.

e) Bruks
STATUS: Har til nå avlyst ett runderingskurs og avventer med de andre kursene til
etter styremøtet. Dropper feltcup. Cecilie avlyser sine 2 kurs.
Stevnet 6. juni blir avlyst.
Vårens vakreste er avlyst (tilbakebetaler kr. 470,-).
Åpner for brukstrening på torsdager – maks 5 med påmelding.
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Tiltaksplan for kurs/treninger i Bruks.
● Asker Hundeklubb bruks har med bakgrunn i NKK og Folkehelseinstituttet
(FHI) råd utarbeidet tiltaksplan for gjennomføring av treninger og kurs i
klubbens regi.
● Alle kurs og treninger holdes utendørs.
● Beskrivelse av kurset/ treningen:
○ Spor
○ Rundering
○ Felt
○ Lydighet
● Tiltak for å ivareta smittefaren.
○ Hold minimum 2 meters avstand til andre under hele kurset eller
treningen.
○ Minn hverandre på å holde avstand.
○ Husk god håndhygiene. Sørg for at du har med deg på kurs eller
trening.
■
■
■
■

Vann og såpe
Antibak
Våtservietter
Tørkepapir

○ Gode nysevaner. Nys i papir som kan kastes umiddelbart. Benytt
hundepose som lukket pose. Husk å ha med egnet papir.
○ Nys i albuen hvis du ikke har tilgang på papir.
● Hvilke tiltak er satt i verk for i vareta smittefaren ved selve treningen og
pauser.
○ Informasjon sendt ut til kursdeltagere eller de som skal trene før
oppstart av kurs eller trening. Dette blir gjort på e-post eller sms.
○ Instruktør eller treningsansvarlig har med plakat i A4 som minner om
avstand og god nyse og håndhygiene.
○ Instruktør eller treningsansvarlig informerer om hvordan man forholder
seg til andres hunder
■ Det er kun eier av hunden som berører sin hund.
○ I spor er det kun 1 og 1 hund. På kurs er det kun instruktøren som er
med ekvipasjen i skogen. De andre venter på stamplass med god
avstand eller legger spor i skogen.
○ Pinner i sporet. Den som går sporet og legger ut pinner har på seg
engangshanske som kastes etter bruk
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○ Hundefører som mottar pinner fra sin hund har på seg engangshanske
og putter pinnene i lukket pose. Hanskene kastes etter bruk.
○ I rundering belønner hundefører selv hunden på påvis. Må figuranten
belønne brukes det engangshansker.
○ Er det bruk av løsbitt bruker figuranten engangshansker.
○ All bruk av engangshansker kastes umiddelbart etter bruk og i lukket
pose.
○ I Felt benyttes egne gjenstander som hundefører legger ut selv og
mottar fra sin hund.
○ Lydighetstrening. Benytt eget utstyr. Skal hinder eller kjegler benyttes
er det kun treningsansvarlig som berører dette. Treningsansvarlig har
ansvaret for å rengjøre, sprite ned utstyret. Apporter lånes ikke ut.
○ Lydighetstrening på klubbens bane skal det ikke være mer enn 5
ekvipasjer på banen samtidig.

f) Junior
STATUS: Ikke status. Utsetter oppstart av kursene på onsdager.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Ny beskjed kommer fra ApD første dag etter påske. Har all grunn til å tro at
det foreløpig ikke åpnes for kurs. På grunn at det ikke er påmelding til hver kursdag,
er det umulig å vite hvor mange som kommer.

h) Kurs
STATUS:

Valpekurs: Oppstart 14. april (Siri Hagen & Ellen Staurset) 1 påmeldt –
kansellert.
Hverdagslydighet: Oppstart 16. april (Unni Lilleskjæret) 1 påmeldt –
kansellert.
Unghundkurs: Oppstart 20. april (Anne Kristin Mellgren) 5 påmeldte.
Nina snakker m AKMellgren om hun er villig til å kjøre kurset. De
påmeldte må få informasjon så snart som mulig.
Aktiviseringskurset – siste kursdag var 5. mars. De siste 7 gangene
utsettes til høsten. Dersom noen ønsker å trekke seg fra de resterende
kurskveldene, vil de ikke få kompensasjon. Avtaler oppstart igjen i
august.

Lise utarbeider forslag til tekst om koronareglene som etter godkjennelse fra
styret, legges ut på hjemmesiden.
3. Økonomi
Klubben har totalt 2,1 mill på konto pr.12. april. Det meste av medlemskontingenten
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og treningsavgiftene kommer inn på konto i januar og februar. Selv om det blir lite
inntekter i 1. halvår sammenlignet med 2019 har klubben har en solid egenkapital og
meget god likviditet.
4. Treningsbanen
Har ikke hørt mer fra Asker kommune. Kristin sender en hyggelig påminnelse til
kommunen slik at vi vet mer om vi kan trene på Vettre frem til sommeren.

5. Årsmøte
Utsatt til 18. august pga koronasituasjonen. Åpner for at forslag fra medlemmene kan
sendes inn til dette utsatte møtet. Nina sender ut info om dette og gir informasjon om
ny tidsfrist.
Styret skriver eget forslag om at leder velges for ett år for å komme i utakt m
sekretær.

6.

Korona-situasjonen – kurs og treninger
OPPSUMMERING AV NKKs SISTE RETNINGSLINJER
Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer
Følgende arrangementer er forbudt:

a. kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes
b. idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor
personer fysisk møtes.
Under følger de anbefalingene fra NKK til klubber, forbund og regioner som ønsker å starte opp
aktiviteter.
Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet.
Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte.
Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal
følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal
være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.
Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning
av 1. april 2020

Felles anbefalinger for aktiviteter
Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

● Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på
●
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relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra
egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt
smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger.
I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

● Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

● Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av
aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

● Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer
enn 5 personer som deltar i en gruppe.

● Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder,
●
●
●
●
●
●

utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets
veiledning for nærkontakt med dyr (link)
Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret.
Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan
dette kan løses og håndheves.
Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på
Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise
til og fra idrettsaktiviteten.
Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at
aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det er opp til hver enkelt klubb/forbund å selvstendig vurdere om dere kan etterleve anbefalingene for
aktiviteter dere ønsker å starte opp.

a. Vårens kurs
Hvilke kurs avlyses – alle grener – SE OVER
Hvilke kurs avholdes og hvordan – alle grener – SE OVER
Refusjon av kursavgifter – Refunderer generelt kursavgifter minus
gebyr til deltager.no.
b. Treninger i vår
Hvordan gjør vi det med organiserte treninger – SE OVER
Hvordan gjør vi det med egentreninger – SE OVER
Hva gjør vi med treningsavgifter? Purrer ikke på de som trener på
Vettre – banen er veldig dårlig. Vil senere vurdere om de som har betalt
får gratis trening neste år. Agility har purret og bedt de som har
problemer m å betale gi beskjed.
Styret besluttet å ikke søke om midler fra kompensasjonsordningen til
frivillighetssektoren for avlyste aktiviteter (kurs/stevner) for perioden 5. mars – 30.
april, med søknadsfrist 21. april. Dette må gjennomgås senere for evt øvrige
kansellerte aktiviteter for senere perioder.
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7. Informasjon til/fra medlemmene
a.
e-post
Ikke noe spesielt. Noen henvendelser m spørsmål om kurs og treninger.
VELDIG mange epost fra NKK derimot, tilknyttet korona-situasjonen.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

8. Styremøter
5. februar kl. 18:30
4. mars kl 18.30 – årsmøteforberedelser
14. april kl 18.00
18. mai kl 19.00
18. juni kl 18.30
10. august kl 18.30

9. Eventuelt
a) GDPR – E-læringsverktøy før utgangen av 2019 – ikke hørt noe mer fra NKK.
Må ha personvernerklæring på hjemmesiden vår – NKK hjelper oss m dette.
b) 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 vurderingen.
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