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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

24.6.2019 18:00-20.10 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N.Hamre , leder Tanja Røv, Sekretær 

Tilstede  
Meldt Forfall 

 
Anette Nesheim Hamre 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
 

 
Ellen Leikvangen 
Anette K. Johansson 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 
 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
74/2019 Godkjenning av innkallingen 

 
  godkj 

75/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
Ref: referater sendes fra nå av pr.mail til styrets medlemmer 
 

  Ikke 
godkj 

76/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

77/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 

1. Halvårsplaner for AG, LP, RL og bruks er lagt ut og 
godkjente i fb-gruppa. 
Ingen uplanlagte krasjer. Nå lagt ut på hjemmesiden. 

2. Randi har fått låne kantklipperen i noen dager. 

3. Ønsker å leie av Gildestua og gressplen til rallystevnet i 
august. Kostnad på 3900,-. 
Vedtak: Styret godkjenner leie av hus og bane. 

4. Ny klubbpc til lp/rl. 

Bakgrunn: Nåværende pc er blitt 5 år gammel og synger på 
siste verset. Tastaturet har begynt å tulle og batteriet er 
ødelagt. 
Pcen er meget godt brukt, og fungert meget bra til nå. 

Vedtak: Styret godkjenner kjøp av ny laptop til ca 6500,-. 
Randi har kjøpt inn ny laptop. 

------- 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
 

78/2019 Innkommen korrespondanse 
 

1. Oppnevning av FCI representanter 
Ref: AOH foreslår Thomas Thisen som FCI representant for 
AG. 7 stemmer for 
 

2. Hei, 
 
Jeg sender en mail på vegne av hverdagslydig.no som er en             
nettportal hvor man finner mininettkurs på alle øvelser man trenger 
for å få en lydig hund.  
 
Man finner øvelser som: gå pent i bånd, innkalling, ikke bjeffe på 
ringeklokka, hilse pent, plassen sin, kloklipp + mange fler! 
 
Man har også muligheten til å chatte med instruktøren om man skulle 
lure på noe.  
 
Vi ønsker å sponse alle stevnene/cupene deres med gratis 
abonnement til alle 1.plasser i alle klasser! Et vanlig abonnement 
koster 99,- kr pr. måned og man kjøper tilgang til 3 mnd. i slengen. 
Så premien vi sponser har en verdi på 297,-  
 
Vi tilbyr også et eget abonnement for hundeklubber om det er av 
interesse. Da kan klubben benytte alle innlæringsvideoene fritt om 
dere skulle ha treninger eller kurs hvor dere ønsker å ha fokus på de 
ulike øvelsene.  
 
Mvh 
Dagrun Brandvik 
Daglig leder 
Hverdagslydig.no  
 
Ref: AOHs styre takker nei til forespørselen. 7 stemmer for 
 
 
 

  
1 Anette 
NH 
2 Tanja 

 

79/2019 Status økonomi 
Ref: kasserer meldt forfall.  

   

80/2019 Fra komiteene 
 
LP/RL:  

- Nytt komitemedlem Astrid Jahnsen! 
- Kursene er avsluttet, vellykket kursavslutning med merketaking, 2 
klarte bronsemerket. 
- Vi holder på å planlegge høstens lp-kurs. Sliter med lav oppslutning 
fra utdannede instruktører. Kan hende vi må tenke litt alternativt for 
høstens kursgrupper (ref: styret godkjenner endringer for kursene 
pga liten oppslutning mtp instruktører. 7 stemmer for) 

   

http://hverdagslydig.no/
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- Vi planlegger stevnene i august.  
- Planlegger konkurransekurs med Roger Fredriksen, i hallen, før jul. 

Mvh 
Randi 

 
Agility:  
 
-Vi planlegger åpent agilitymøte  19 august kl 18. 
-Agilitykurset med Ami 13-14 Juli er fullt. 
- Rune Trydal, overtar Web ansvaret etter Jan Erik. 
-Vi er nå i gang med å søke Natur og Miljø. Fått  godkjent 
nybegynnerkurset , og 2 kurskvelder for de på det kurset. 
-Evalueringssjema for agilityen er laga, og brukt for de på 
nybegynnerkurset. 6 av 12 tilbakemeldinger. 
-Klubbmesterskap i hopp og ag avholdt, klubbmestre kåret i alle 
klasser det var deltagere, 35 ekvipasjer i hopp og 45 ekvipasjer i 
agility. 
 
MVH agilitykomiteen/ 
Bente  
 
Hytte: 
 
Leder:  
Bruksradioene lånt til Esther Dreier Jørgensen for bruk til å se etter 
sau i beiteområder i Fyresdal hvor det har vært observert ulv. 
Esther er ansvarlig for utstyret, også økonomisk. 
  
Gjerdet rundt grusbanen beises brunt og verandarekkverket beises 
rødt. 
Ok fra Lerisenteret. 
  
Svar ang regelendring i agility sendt inn 6.juni. 
  
1 sett nummerskilt 1-35 kjøpt inn fordi et nr i et annet sett knuste. 
  
Etter avtale tømmer leirsenteret vår søppeldunk i tillegg til den de 
har satt ut selv ved vårt gjerde, på oppfordring fra oss. 
Lerisenteret klipper gresset vårt. 
Vi betaler en liten vaktmesteravgift for disse tjenestene. 
  
Sandefjord Hundeklubb lånte gjerdet vårt til arrangering av NM. po 
  
Blomster kjøpt og levert til Norgesmester Agiltiy, Ami Koidl. 
  
Anette 
 
 
Bruks:  
Treninger i skogen er nå flyttet til onsdag. 
Bruks komiteen hadde møtte 4 juni. Halvårsplanen er ferdig. Det blir 
et feltkurs med Mette Madsen Falck helgen 21-22 september og et 
spor kurs med Siv Omholt som går over 4 onsdager i august og 
september. Det er også planlagt 3 søndager på Våje i august, 
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september og oktober. Det blir julefelt den 8 desember.  
 
Victoria 
 

81/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 

 
 

   

82/2019  Utleie av hindermateriell 
 
Hei 
  
Vi skal ha Rekruttsamling 24-25 august på Hove. 
I den forbindelse hadde vi håpet på å leie hindermatriell i fra dere i 
AOH. 
Vi skal være på kunstgresset J 
  
Vi er veldig takknemmelig for at vi har fått leie dette hos dere de 
siste årene og håper nå på at vi får leie dette i år også til samlingen i 
august. 
  
Ser frem til å høre fra dere. 
  
Mvh 
Christina 
Rekruttprosjektet 
 
Ref: AOH leier ut utstyr. OBS RL stevne som må beholde noen 
hinder, avtales internt 
 

 Tanja  

83/2019 Treat and train maskiner til trening 
 
Det er kommet inn et ønske om å kjøpe inn 2 stk : Treat & Train 
maskiner til klubben.  
Disse ønsker vi å bruke på treninger og kurs. Disse maskinene er 
fantastiske hjelpemidler i trening av både felt, slalom, 
fremadsending mm. Veldig mange av de aktive utøverene i klubben 
har kjøpt denne , og er kjempe fornøyde.  
Da vi så å si alltid er 2 grupper på treninger, og kurs, ønsker vi oss 2 
stk.  
 
Pris pr stk er  1399,- 
 
Ref:  Vedtak : AOH går til innkjøp av 2 stk, styret undersøker i 
tillegg pris på tennisballkaster. Inkludert i vedtaket forventes det at 
regler for bruk utarbeides. Utstyret skal kun brukes på organiserte 
treinger. Utstyret skal være tilgjengelig for alle grener. Utstyret må 
regelmessig vanskes for å hinder smitte fra utstyret.  
7 stemmer for 
 

 Anette NH  

84/2019 Utgifter til komitemøter 
 
Komiteen har 4000 kr  vi kan bruke. Vi i agilitykomiteen ønsker å 
bruke en del av disse på agilitymøtene, på noe å spise og drikke. Nå 
er vi så heldige at vi ofte er hjemme hos noen, og de da lager mat til 
oss. Vi er 8 stk i komiteen. Det er da ikke så lett å vise til kvittering.  
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De gangene noen lager mat og holder drikke, ønsker vi å sende inn 
utgiftskjema, på et satt beløp. 
Hvor høyt bør dette beløpet være? 
 
-Innsendt av AG.komitee v. Bente G 
 
Ref: vedtak :  Styret godkjenner ett beløp på inntil kr.500. 7 
stemmer for 
 

85/2019 Kost og losji 
 
Beløpet for kost og losji, når man har eksterne instruktører boende 
hjemme, er kr 500,- for helgen. 
Vi syns dette beløpet er for lite, å ønsker at det kan økes.  
De 500,- skal dekke 2 middager, 2 frokoster, og 2 lunher , pluss 
drikke, det ser vi at ikke er mulig. 
 I tilegg til at enn har mye ekstra jobb, ved det å ha de boende 
privat. 
 
 
MVH agilitykomiteen  
v/ Bente Guttormsen 
 
Ref Vedtak: Satsen for helgekurs økes fra kr 500 til kr 1500. 7 
stemmer for 
 

   

86/2019 Instruktør lønn sporkurs 
 
Håper å øke timelønn, da det er mye hardere å være instruktør på 
denne type kurs. 
 
-Siv O 
 
Ref Vedtak: Styret ønsker lik lønn for lik utdanning. Det skilles ikke 
på type kurs man holder. 7 stemmer mot 
 

   

87/2019 Frislipp på gressbanen 
 
Dette er en treningsbane, og det hadde vært fint om det ikke blir 
sluppet hunder som har mulighet til å gjøre fra seg. Det ødelegger for 
mange. 
 
-Siv O 
 
Ref: Det skal ikke forekomme frislipp på noen av AOHs 
treningsbaner. Det legges ut en påminner om dette på AOHs 
klubbsider på FB. 7 stemmer for 
 

 Randi T  

88/2019 Eventuelt 
1. RL komite 

Det legges merke til at LP/RL komiteen har høy 
arbeidsbelastning. Er der behov for en egen RL komite? 
Medlemmer er i utgangspunktet ikke misfornøyd med jobben 
som gjøres. Det foreslås ett åpent møte som holdes av LP/RL 
komite. 
Styret kommenterer at dersom en ny komite skal dannes må 
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grundig forarbeid gjøres mtp kompetente komitemedlemmer 
og leder. Dette foreligger ikke pr.dags dato. Styret tar opp 
igjen saken dersom det kommer inn forslag på 
komitemedlemmer og leder.  
 

2. AOHs fremtid på Hove 
 
Ett par av styrets medlemmer utrykker bekymring for den 
økte aktiviteten i Hove leir. 
Så ble det spurt om hva som var tenkt behov i forhold til 
bekymringen, et nytt område med inngjerdet 
treningsområde, eller et helt nytt klubbområde med hytte, 
bod og baner? 
Resten av styret minner om lange tradisjoner på Hove, 
utallige dugnadstimer og kostander er lagt ned på området. 
Hove oppleves som ett godt og trygt sted å være for AOH 
Saken avsluttes 
 

 
 
 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt: 06.08.19 kl 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksunderlag 
 
Sak 78/2019 
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Hei 
 
Nå er det tid for oppnevning av FCI-representanter, og vi ber derfor om innspill på 
representanter til følgende FCI-komiteer: 
FCI komité Representant i perioden 2017-2019 
FCIs commission for Agility Thomas Thiesen 
FCIs commission for Obedience Finn Terje Skyrud 
FCIs commission for Utility (RIK) Roar Kjønstad 
FCIs commission for Shows Leif Herman Wilberg 
FCIs commission for Show Judges Leif Herman Wilberg 
FCIs commission for Dog dancing Ingen representant ble oppnevnt 
FCIs commission for Rally Obedience Solveig Zetterstrøm 

 
Representanten må være forespurt og ha takket ja til vervet for å kunne foreslås. 
Dersom ny kandidat foreslås må det legges ved en CV/presentasjon av vedkommende 
for å kunne vurdere kandidaten. 
  
Som følge av at FCI har avvikende tidspunkt for oppnevning av sine representanter i 
forhold til NKKs praksis for dette, har vi fått utsettelse på innmelding av de norske 
representantene. Av denne årsak blir det kort svarfrist på å foreslå kandidater. 
Frist for innmelding av forslag 26. juni 2019. 
  
NKKs Aktivitetsavdeling 
E-post:jakt@nkk.no 
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