
Referat
Styremøte Asker Hundeklubb

Dato/tid : 18.06.2020 Kl.18.30 – 20.10
Sted : Klubbhuset på Dikemark
Tilstede : Kristin Gudem, Ellen Staurset, Siri Hagen, Anniken

Sæther, Linda H. Thrygg, Lise Fredriksen, Mette Dahl,
Nina Berg

Forfall : Anne Kari Bodin, Tøri Krohn
Ansvarlig : Kristin Gudem
Referent : Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene

a) Banekomitéen/Vettre/Dikemark
STATUS: Vettre - Flyttingen fra Vettre 10.06.2020 har gått utmerket uten
problemer. Foruten brakkene, har de også fraktet til Dikemark alt vi har ønsket. Det
gjenstår noe søppel som vi får fjernet senere. Vi har også fått beskjed om at vi kan
bruke banen utover i juli/august.

Dikemark - Brakkene er satt der hvor de skal stå på et solid fundament. Har ikke fått
sjekket inventaret i brakkene mht eventuelle ødeleggelser. Både Klubbhuset og
Utstyrsbrakka har fått solid tram foran inngangsdørene. Snekkeren har gjort en god
jobb under Anders’/Asker Kommunes ledelse.
Lysstolper er satt opp. Lysarmaturer og el.tilknytning tar litt tid. Venter på
godkjennelse fra Hafslund. Det er også bestilt ytterligere 2 lysarmaturer for å bedre
lyset på banen.
Innkjøringen står foreløpig åpen til vi kan få montert en bom.
Vask og rydding gjenstår å få gjort snart.
MD har bedt om prisoverslag for å få snekret en platting foran inngangsdøren til
Klubbhuset. 

b) Agility
STATUS: Siste uke med fellestreninger nå. Smittevernregler og berøring av AG
hindre – helt ok å lempe litt på kravene. Færrest mulig berører hindrene, ikke krav
om bare én.
NKK har sendt ut en høring som må besvares innen lørdag 20. juni. Agilitykomitéen
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svarer på vegne av klubben. Noen mindre uenigheter mellom AG-komiteen og
juniorkomiteen, vedr. minimumstr. på banen og avstand mellom hindrene. Styret var
med på diskusjonen. Synes man skal svare at det bør være forskjell på avstand
mellom hindrene mellom små-medium-stor, selv om dette ikke står i utkastet på
høring. Det bør også være en minimumsstr på banen. Det med at dommer ikke kan
starte på samme stevne som han/hun skal dømme bør opprettholdes.

c) LP
STATUS: Kurs er i ferd med å avsluttes. Bronsemerkeprøve skal avholdes 20. juni. 
Høstens kurs er satt med instruktører.

d) Rally
STATUS: Treninger går som "vanlig". Gruppeantall er økt til 8 pers. Siste trening før
ferie er 16. juni på DIF. Første trening etter sommerferien er tirsdag 25. juni kl 18:30 -
21:00. Vi planlegger med tanke for at det blir treninger som før Covid-19 med
treningsansvarlig, tilgang til utstyr osv. Er det fortsatt restriksjoner fortsetter vi med
grupper, som nå.
Kurs er under planlegging og vintertrening i DHP er booket.

e) Bruks
STATUS: Har skogdag i Hønefoss søndag 28. juni. Feltcup tirsdag 30. juni. Feltcup
fortsetter også til høsten. Høstens kurs er mer eller mindre på plass.
Valpestige er bestilt og betalt.

f) Junior
STATUS: På grunn av korona-karantenen var vi nødt til å avlyse vårens juniorkurs og
sommerleiren, men vi klarte å gjennomføre et helgekurs 6.-7. juni med strenge
smitteverntiltak. Kurset var veldig bra! Selv med litt regn var det mange fornøyde
barn og hunder som endelig fikk trene litt igjen.
Vi håper å starte opp med ukentlige onsdagskurs som normalt ved skolestart (uke
34/35) til høsten.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Siste kursdag 10.06.2020 på Vettre.
Etter at myndighetene ga klarsignal for at vi kunne starte opp igjen, har det vært lite
oppmøte. 4-5 hver uke.
Har gitt administrasjonen hos APD beskjed at vi starter opp til høsten på Dikemark.

h) Kurs
STATUS: Høstens grunnleggende kurs er klare, og blir som følger:
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Kurs Oppstartdato Instruktør Sted
Valpekurs dagtid 05.08.2020 Therese Wyller DIF-banen
Unghundkurs 11.08.2020 Siri Hagen/Ellen

Staurset
Dikemark
omr./DIF-ban
en

Hverdagslydighet 20.08.2020 Unni M. Lilleskjæret Litt overalt
Valpekurs 24.08.2020 Jorunn Ludvigsen Nesbru

vgs/DIF-bane
n

Vårens aktivitetskurs sluttføres til høsten. Prøver å få sluttført to ggr i skogen med
Arnt først.

3. Fordeling av kurssteder høsten 2020

Kurs Ukedag Kl.slett Instruktør Sted
Valpekurs dagtid Onsdag (1

tirsd+1 torsd)
13.30-15.00 Therese DIF-banen

Unghundkurs Tirsdag 18.00-19.30 Siri/Ellen Dikemark
omr./DIF-b
anen

Valpekurs Mandag 18.00-19.30 Jorunn Nesbru
vgs./
DIF-banen

LP kl 1-2 dagtid Tirsdag 10.00-11.30 Linda DIF-banen
LP kl 1-2 Tirsdag 18.00-19.30 Wibeke Rud
LP kl 3-FCI3 Torsdag (fra

24/9)
18.00-19.30 Kristin DIF-banen

Bronsemerkekurs Tirsdag 18.00-19.30 Sigrid Nesbru
vgs./
DIF-banen
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Tøri informerer om at Mona Paus’ mann som er involvert i Hvalstrand Vel (grusbane
med lys). Er det mulig at denne kan disponeres av Asker hk.? Nina hører m
Mona/mannen til Mona.

Linda hører med Nesbru vgs om muligheter på mandager og tirsdager.

4. Økonomi
Gikk ikke gjennom, men ser ut til at vi går med overskudd. Er ikke gjort
tilbakebetalinger på kansellerte kurs ennå.

5. Status treningsbanen – Vettre - Dikemark
Se pkt 2a.
Avtale med Asker Kommune: Vi er svært fornøyd med avtalen med Kommunen.

● Langtidsavtale på 20 år.

● Flytting til fremtidig permanent sted uten anførsel for AHK. Også alle
nødvendige off. godkjennelser.

● Leiepris:  kr. 0,-  Også tiden på Dikemark.

PS! Gikk gjennom hva som trengs av investeringer til banen/klubbhuset på
Dikemark:

Mette har spurt snekkere om platting. Ønsker markise. Nye hagemøbler etter hvert.

Kjøpe stige m oppheng. Inngjerdet omr. langs brakkene, der hunder kan være.
Hundehus på baksiden av utstyrsboden.

Skal lages rampe fra utstyrsbrakka og opp på banen.

Kommer gjerde mot barnehagen. Må ordne med mer gjerde rundt banen – det må
nok bekostes av oss (Vel’et ønsker gjerde rundt hele banen. De har hatt møte m
Kommunen – kanskje det har løst seg).

Barnehagen, kajakklubben og hundeklubben kan spleise på bom oppe ved
barnehagen, hvis ikke kommunen dekker det. Da må vi ha egen bom foran banen
med lås – denne bestilles uansett nå (Siri). Handicap-parkering ved klubbhuset.

Mottatt div eposter fra barnehage/DIF stilet til Asker kommune, Asker hundeklubb m
fl vedr banen og utfordringene dette medfører.

Vil oppfordre medlemmene våre på FB om å bruke «Meld feil»-lenken på Asker
kommunes hjemmesider når søppelkassene blir fulle, sånn at de blir tømt.

Litt hjelp til uka ved brakkene med å få ryddet litt før sommeren. Torsd. 25. juni kl
20.30.
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6. Årsmøte 18. august
Ikke mye å legge til. Ny innkalling med sakspapirer sendes ut senest 2 uker før møtet
(4. august).
Siste forberedelser på neste styremøte 10. august.
Tvilsomt at det er mulig å låne Blakstad el andre skoler. Siri sjekker vedr.
Leikvollhallen.

7. Informasjon til/fra medlemmene

a. e-post
En del forespørsler om kurs.
Mottatt div eposter fra barnehage/DIF stilet til Asker kommune, Asker hundeklubb m
fl vedr banen og utfordringene dette medfører.

b. Hjemmeside/Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendt ut 16. juni med informasjon om høstens kurs og om ny
treningsbane på Dikemark, mm.

8. Styremøter

5. februar kl. 18:30
4. mars kl 18.30 – årsmøteforberedelser
14. april kl 18.00
Kort tlf møte 20. april (korona-status)
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.

c) Søknader fra Anne Halvorsen og Eli Borchsenius om å få lov til å være
instruktører for AHK Bruks – nybegynnerkurs i spor. Styret behandler disse.
Godkjenner dem for ett år. Nina svarer.

d) «Vårens vakreste» ble avlyst – blir påmeldingsavgiften refundert? Det
kommer.

e) Fra ACBrenne: «Vi har noen juniorer som konkurrerer og trenger å få trent
jevnlig. Har spurt Kristin om styret kan vurdere å la Juniorgruppa fritrene i
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sommer med følgende regler: 

1. En voksen må være ansvarlig for smittevern og gjennomføring av treningen. 
2. Treningen skal annonseres på Facebook gruppen til Juniorgruppa, og det skal
føres deltakerliste.
3. Færrest mulig skal berøre utstyret.
4. Utstyr skal kun berøres med hansker.
5. Bruk håndsprit og hold minst 1 meters avstand, også ved henting av utstyr.
6. Hold deg hjemme ved tegn på sykdom eller pålagt karantene.

Alle agilitygrupper jeg vet om har startet opp treninger med tilsvarende
smitteverntiltak, og det holdes stevner ukentlig. Derfor må våre
konkurranseutøvere kunne få mulighet til å trene.

Vi har veldig kompetente foreldre, der flere jobber i helsevesenet eller er
instruktørutdannet som f.eks. Linda Thrygg, Cathrin Dahle, Birgit Borhaug m.fl.,
så jeg mener at det bør være like greit om en av foreldrene leder treninger som at
jeg gjør det».

Styret godkjenner dette med følgende krav: Føres deltagerliste (oppbevares i 2
uker), voksen ansvarlig og utstyr og hender sprites før og etter trening (hansker er
unødvendig). Tegn på sykdom er for vag – hvis du hoster/nyser skal du ikke
komme.
Kristin svarer AC Brenne.

f) Asker kommune har sendt ut på høring Forskrift om hundehold i Asker
kommune. Er helt uproblematisk.

NB!! Til neste møte – hver komité lager en oversikt over sine instruktører. Styret
går gjennom hvem som er instruktører; hvem som er godkjent og hvem som ikke
er det.
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