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Dato Møtetid fra – til Sted 

11.09.2019 18:00- Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N.Hamre , leder Tanja Røv, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

Innkalt: 
Anette Nesheim Hamre 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Ellen Leikvangen 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
 

 
Siv Omholt 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

89/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  ok 

90/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra 24/6 
 

  Ok 

91/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

92/2019 Hastesaker håndtert  

1. Medlemsavtale hos Dyreklinikken Sør. 
Vi har fått spørsmål om det er interessant med 
medlemsrabatt på fôr og utstyr hos Dyreklinikken Sør på 
Stoa. 
Typisk 15% rabatt, mot at man viser frem bevis på aktivt 
medlemskap på Min side hos Nkk. 
Til gjengjeld ønsker klinikken mulighet til å stille med en 
liten stand på våre stevner, når de har mulighet. 
 
ref: Ni stemmer for at dette er interessant. Randi tar 
saken videre med Dyreklinikken Sør for å se om vi kan få 
det til. 
 
 
 
Mvh 
Randi 

2. Hastesak til styret 27.aug i styrets FB gruppe: 
Agilitykomiteen ønsker å legge cuper og Blåbærkvelder 
på is i innesesongen. Dette skyldes at vi ønsker å dele 
treningskveldene slik at nybeg/vdg m/instruktører har en 
gruppe tirsdag og torsdag, og konk gruppe en gruppe 
tirsdag og torsdag. Cupene og kveldene har blitt så store 
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at vi ikke vil rekke å avvikle det på 2 timer pr kveld. Vi 
har også fått tilbakemeldinger om at folk ønsker 
treningskvelder i stedet for cuper. Komiteen ønsker 
heller å bruke lørdager/søndager når vi kan disponere 
hallen til treningskonkurranser og Blåbærkonkurranser. 
 
Forslag til vedtak: Styret godkjenner. 
 
Ref: 8 stemmer for, en blank 

3. Hastesak i FB gruppa fra agilitykomiteen 20.august: 
 
Ang salg av gamle hindre, kan dere godkjenne prisene ag 
komiteen foreslår her? Så kan vi legge de for salg så fort 
som mulig 
[https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2
/16/1f642.png] :) 
 
9 stk komplette trehopp, med duppeditt og pinne, kr 
350,- pr stk. 
 
5 stk trehopp uten duppeditt og pinne, kr 200,- pr stk. 
 
1 stk mur, kan deles i 3 str og har puter på toppen, kr 
500,-. 
 
2 stk lengedehopp à 5 elementer m kryss og 
markeringspinner, kr 500,- pr stk. 
 
2 stk delbare hjul ramme og justerbar høyde, ingen 
skader eller slitasje, ny pris 5950,- selges for 2000,- pr 
stk. 
 
Alle setter seg på liste med hva de ønsker, og event hvor 
mange, så loddtrekkes det pr hinder, på samme måte 
som vi gjorde sist vi solgte. 
 
Ref: Godkjent med 8 stemmer for, en blank og lagt ut i 
Aoh-agility. 
 

93/2019 Innkommen korrespondanse 
 
Brev fra NKK ang registreringsplikt i merverdiavgifts registeret  
Brev vedlagt mail til styrets medlemmer 

 

  
 

 

94/2019 Status økonomi 
Ref: kasserer informerer 

   

95/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 
• Søppeldunker og tømming 
- Klubbleder har snakket med leirkontoret, og det ser nå ut til at alt 
har ordnet seg. Vi setter ut den nye dunken når vi har fått merket 
den. 
-Siv O 
 
• Byttedag 

   

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png
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- Hyttekomiteen setter opp og annonserer byttedag. Om det blir på 
klubbhuset eller på Sørlandets hundehall, har vi ikke blitt enige om 
enda. 
-Siv O 

 
• Nøkkel liste  
- Siv har listen, og skal gå gjennom den, for å få en ny oppdatering av 
denne. De som da ikke sitter i styret eller komiteer, får deretter en 
melding om å levere til Hyttekomiteen.  
-Siv O 
• Bytte kode når? 
- Hyttekomiteen ønsker å bytte kode på døra 2 ganger i året. 
-Siv O 
ref: 2 ganger i året godkjennes av styret, 8 stemmer for 
 
 

 
96/2019 Fra komiteene 

 
LP/RL:  
- Lydighetskursene er godt i gang. To valpegrupper, en nybegynner, 
en videregående og en konkurransegruppe. 
- Nybegynnerkurs i rally er gjennomført. Vi har testet ut en halv helg 
pluss tre påfølgende tirsdager. Veldig greit opplegg, stor fremgang. 
Lørdagen leide vi oss inn i Sørlandets hundehall, pga skikkelig uvær 
med voldsomt regn og vind. 
- Vi har arrangert stevnehelg med LP lørdag og RL søndag. 27 
påmeldte til lp, 50 påmeldte til rl. Godt oppmøte og folk var flinke til 
å hjelpe til på begge stevnene. Arild Djupvik dømte LP og vi hadde 
konkurranseleder Bente Lyngaas. Positive kommentarer og 
tilbakemeldinger om begge to. Behagelige og hyggelige å gå i ringen 
for. 
Rallystevnet ble dømt av Nina Tandberg og Christine Røkaas. Gøyale 
baner og hyggelige damer å ha med å gjøre.  
Begge stevnene gikk omtrent knirkefritt, ingen store problemer. 
Vi måtte leie tilhenger på Joker, da vår var i bruk av 
rekruttsamlingen til agility norge. 
- Vi har hatt utfordringer mtp instruktører til kursgruppe i lydighet, 
inne frem til jul. Velger derfor å kjøre gruppa som 
egentreningsgruppe. Og prøve å få til kurs igjen, etter jul. 
- LP-cup 14.september, vansker med å finne dommere, vurderer å 
leie inn aut. dommer. 
- Vi jobber med forberedelsene til lp-stevnehelg i hallen, 12. og 13. 
oktober. 

 
Agility:  
 
-Onsdagskursene er startet opp. Fungerer greit. -Åpent agilitymøte 26 
aug. 15 stk. Positivt og fint møte. - Fra tir 4 sep, tester vi litt nytt på 
trening. Grunnet mange som ønsker å trene, har vi valgt å prøve å 
dele i 2 grupper. En gruppe klasse 1-2 , og en gruppe klasse 2-3. De 
bytter på å starte tidlig 18-19.30, og 19.30-21. Veldig positivt første 
treningskveld. - I innesesongen har vi tatt bort cup/ tyttebærkveld og 
Blåbærkveld. Dette fordi vi ikke klarer arrangere dette på 2 timer, 
noe vi må PGA innetrenings gruppene. - Søndag 15 desember vil vi 
arrangere cup/blåbær/ tyttebær. Ikke laga opplegg enda. - Hadde 

 T/Tmaskin: 
Komitelede
re 
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cup ved hytta tir 27. Ca 43 startende. Vellykka kveld. Elin og Turid 
dømte. Uka før måtte cupen avlyses underveis, PGA fryktelig dårlig 
vær, og problemer med å få bygd bane. -1 ledig plass på Jan Egil Eide 
kurset 5-6 oktober .Foreløpig 5 påmeldte til teorikvelden 4 okt - Vi 
har lagt ut hindera som skal selges. Stor interesse. Fristen gikk ut 3 
sep. Vi vil foreta loddtrekning en av dagene . - Laga oppdatert 
utstyrsliste. -Rekruttlandslaget takker for lånet av utstyr 24-25 aug. -
Merketaking vellykka. Ble delt ut: 13 bronsemerker. 11 sølvmerker, 
og 11 gullmerker. MVH Agilitykomiteen V / Bente Guttormsen 
 
 
 

Hytte:  
• Reparasjon av utebenkene. 

- Vi må skru i nye lenger skruer på de nye benkene. Siv – Vigdis gjør 
dette en dag de er utover. 
• Vann nøkkelen ute 
- Denne ønsker Hyttekomiteen at skal henge inne på badet. Siden vi 
kjøpte to nye er allerede den ene borte. 
-ref: Styret ønsker å feste denne på veggen med kjetting e.l 
 

 
 
Leder:  
 
-Leder har godkjent byttekveld som fikses i regi av hyttekomiteen. 
 
-Problematikk rundt tømming av søppel tatt opp med leirsenteret. 
 
-Ang Treat & Train maskinene: 
 
Det er satt inn batterier og de er klare for bruk 
[https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.
png] :) 
 
Skal vi si det sånn at de som har organisert trening/kurs på banene 
har førstepri på maskinene? Folk må selv ha godbiter, små tørre 
godbiter, ikke pølse etc. 
Ref: styret ønsker regler for bruk. Komitelederne går sammen ang 
dette 
 
-Beising av gjerde og rekkverk ferdigstilt 14.aug, det ble lekkert! 
-Leder godkjente leie av hallen til RLkurs lørdag 17/8 pga dårig vær 
 

Bruks: 
 
Spor kurset med Siv Omholt er i gang. Onsdags treninger har startet 
opp etter sommeren. 
Mette M. trakk seg fra å holde feltkurs i regi av AOH 
 
Victoria 

 
 
 

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png
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97/2019  Manglende styremedlem  
 
Hei, 
 
Viser til e-posten av 25. juni 2019. 
  
Dersom et styremedlem trekker seg så vil den som er valgt til vara trå 
inn i den resterende valgperioden. Altså hvis vedkommende var valgt 
i februar og på valg igjen i februar 2020, så vil varamedlemmet sitte 
som styremedlem fram til februar 2020. 

 
Hvis dere ikke har varamedlemmer kan dere avholde ekstraordinært 
årsmøte, jf. § 3-5. Styret er beslutningsdyktig med mer enn 3 
medlemmer, så det er sånn sett ikke noe hast, men styret bør til en 
hver tid være i samsvar med klubbens lover. 
  
Håper det var oppklarende, og ta gjerne kontakt dersom noe fortsatt 
er uklart. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Haakon Rognsaa Arnesen 
Jurist 
  
Organisasjonsavdelingen 
Norsk Kennel Klub 
mobil: + 47 476 88 151, e-post: haakon.arnesen@nkk.no 
 
Vedtak(gjort 12.08 på FB grunnet avlyst styremøte): Styret velger å 
ikke avholde ekstraordinært styremøte. Ny AGkomiteleder 
B.Guttormsen trer inn på styremøter uten stemmerett ved AG-saker. 
6 stemmer for, 3 blank 

 

   

98/2019 Trinn 1-instruktøreksamen 
 
Bakgrunn: Helgen uke 40 har vi eksamenshelg for Trinn-1-gjengen 
vår.  
 
Sak: Anne Linn Johannessen Moen har ikke anledning til å delta på 
eksamen pga personlige omstendigheter. 
Vi har ordnet med Sandefjord hundeklubb, som skal ha Trinn-1-kurs 
nå i høst, med samme instruktør som oss, at Anne Linn kan få ta 
eksamen hos dem før jul. 
Det koster 1000,- å få bli med på eksamen i Sandefjord. Så 
spørsmålet er hvordan skal vi ordne betalingen? 
-Randi T 
Ref:Klubben dekker utgiften til Sandefjord hundeklubb, i dette 
ekstraordinære tilfellet. Anne Linn må selv dekke kjøring og 
eventuelle andre utgifter. 8 stemmer for   
 

 Randi T  

99/2019 Rallystevner 2020 
 
Bakgrunn: Frist for å søke om neste års rallystevner er 31.oktober. 

 Randi T  

javascript:void(0);
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Sak: LP-/rl-komiteen ønsker å søke om disse stevnene i 2020: 
15. og 16. februar dobbeltstevne I hallen. 
31.juli og 1.august (+NM 2.aug) dobbeltstevne på Hove, om vi får 
godkjent NM-søknad. 
31.okt og 1.nov dobbeltstevne i hallen, om vi ikke får NM. 
-Randi T 
Ref: Vedatk: Styret gjør LP/RL ansvarlig oppmerksom på at 15+16 
kolliderer med ett annet NKK stevne. Komiteen må finne nye datoer 
og komme tilbake til saken. Kan hastebehandles på FB 
-31/10 og 1/11 godkjennes om man ikke får NM. 8 stemmer for 
 

100/2019  Søke om å avholde NM i rallylydighet 2020. 
 
Bakgrunn: Søknad om å arrangere NM i rallylydighet må sendes inn 
innen 1.oktober. 
 
Sak: Der er manko på arrangørklubber til NM i rallylydighet. 
Dommere og sentrale medlemmer i NRL har ytret ønsker om at Aoh 
søker om å arrangere i 2020. Vi har også mange medlemmer som 
ønsker seg dette her nede. 
Komiteen har veldig lyst. Dette er et stort arrangement og vi er 
avhengige av at folk stiller opp, slik som på stevnene våre ellers. Vi 
er også avhengige av å ha Hove leirsenter med på laget. 
Se mer detaljert info fra Vidar. 
-Randi T 
Ref:Vedtak: Styret godkjenner med 8 stemmer for at vi søker om å 
arrangere NM i rally 2020, hvis vi får nok oppslutning blant 

medlemmene mtp på jobbing under stevnene.  
 

 Randi T/ 

Vidar H 

 

101/2019 Representant til Brukerforum IT NKK 
 
 
NKKs BIT (Brukerforum IT) er en fin måte for klubbene for å påvirke 
IT-utviklingen i NKK.  
BIT ble opprettet i 2010 og har møte ca. 4 ganger i året.  
 
BIT består av 12 representanter. Hver gruppe i NKK velger sin 
representant med gruppe 4 og 6 slått sammen, totalt 9 
representanter. De lokale hundeklubber i NKK velger en 
representant. Administrasjonen har 2 representanter. NKKs 
administrasjon stiller med sekretær. 
 
Representanter velges fra de ulike gruppene demokratisk. Utskifting 
skjer etter initiativ fra gruppen representanten sitter for eller fra 
medlemmet selv. Nytt medlem må velges demokratisk og ha 
forankring i gruppene den representerer. 
 
Da det pr. dags dato ikke er noen representanter for de lokale 
hundeklubbene i NKKs BIT (Brukerforum IT) sendes denne 
spørreundersøkelsen ut til klubbene i gruppen slik at de lokale 
hundeklubbene kan få en representert i BIT. 
 
 
Mvh 
IT-utvikling NKK 

 Randi T  
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ref: Randi T undersøker videre og melder videre til styret ved 
interesse 

102/2019 Nosework kurs 
 
Bakgrunn: Brukskomiteen ønsker å avholde nosework-kurs da slike 
kurs ikke tilbys i området. Jeg har vært i kontakt med VIljas 
Hobbyrom i Lier som tilbyr introkurs i K9 Nose Work. De har Norges to 
første instruktører utdannet av K9 i Amerika. Jeg har vært på en 
drop-in time hos dem, og ble veldig imponert. Spurte om de kunne 
være interessert i å holde kurs for klubben og hva de trengte. De må 
ha to middels store rom inne. De kan ta 8-10 deltagere på en helg 
fordelt på to grupper. De pleier å ta 1800 kr pr. deltager på sine egne 
kurs. De har bobil. 

 
Forslag til vedtak: Brukskomiteen ønsker å leie inn to eksterne 
instruktører fra Viljas Hobbyrom til å holde et introkurs i nosework en 
helg til våren 2020. 
 
 
Ønsket effekt: Tilby noe nytt til medlemmene. 
 
Victoria Ugland 04.09.2019 
 
Ref: Styret er i utgangspunktet positive, men ønsker at komiteen 
jobber mer med detaljene og kommer tilbake til saken 

 

 Victoria U  

103/2019 Prosjektor klubbhytta 
 
Hei, 
 
Klubbens projektor har sett sine bedre dager :-/ Det er nå ikke mulig 
å justere slik at hele bilde er skarpt, er det i nede på bildet skarpt, 
er ikke det i midten og toppen skarpt, og motsatt. I tillegg er den 
ikke veldig lyssterk, som gjør at en må blende ned kraftig for å kunne 
se hva som er på lerretet. Oppløsningen er heller ikke optimal, men 
det kan vi overleve. 
 
Derfor er mitt ønske at klubben går til innkjøp av ny projektor. Min  
anbefaling er BenQ, som vi har brukt både på jobb og i Arendal 
Fotoklubb med stor suksess. 
 
De to modellene jeg har sett på er MH733 og MH750. 
Hovedforskjellen på de to er lysstyrke, og da også pris. MH733 lyser 
med 4000ANSI, mens MH750 lyser med 4500ANSI. Dagen projektor 
lyser med 1200ANSI. 
 
Pris for de to er hhv. 7 386,- og 9 870,- inkl mine rabatter hos  
Komplett.no. Dette er billigst ifølge prisjakt.no 
 
Projektoren vil kunne bruke eksisterende feste i taket, men festet 
må forflyttes, slik at projektoren er ca 2 meter unna lerret. 
 
Mer info: 
https://www.benq.eu/en-eu/projector/business/mh733.html 
https://www.benq.eu/en-eu/projector/business/mh750.html 

 Tanja  

https://www.benq.eu/en-eu/projector/business/mh733.html
https://www.benq.eu/en-eu/projector/business/mh750.html
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https://projectorcalculator.benq.com/ 
 
mvh 
Vidar Hoel 
 
Ref-vedtak:Styret godkjenner med 8 stemmer for ny prosjektor – 
MH750 til kr.9870,- med nødvendig utstyr 

104/2019 Innkjøp av nye tuneller 
 
Vi ønsker å gå til innkjøp av flere tuneller med full antiskli, som er 
anbefalingene i regelverket. 3 korte og 3 lange med tilhørende sekker 
fra Jan Egil Eide.  
 
-Bente G/AG komite 
 
Ref vedtak: Styret ønsker at AG komiteen innhenter prisforslag før 
vedtak gjøres. Videreføres neste møte 

 Tanja R  

105/2019 Inspirasjonshelg med Siv Svendsen 
 
Bakgrunn: I budsjettet er det satt av penger til videreutdanning av 
instruktørkorpset vårt. 
 
Sak: Jeg har vært i kontakt med Siv Svendsen angående en helg med 
litt inspirasjon og oppdatering for lp- og rallyinstruktørene våre. 
Hun kan tilby en helg med kursopplegg for instruktører, basert på den 
nye boken Best hver dag. 
Maks 20 deltakere, 6000,- per dag, teori og praksis i grupper, fra 
klokken 9 - 16, med en times lunsj. 
Jeg tror dette hadde vært midt i blinken å få til. Tanken er en helg, i 
løpet av vinteren, hvis vi finner tid som passer. 
Opplegget rundt boken kan gi mange nye verktøy og løsninger for 
instruktørene våre. 
Lp/rl-komiteen kommer frem til en liste over 20 aktive instruktører, 
som får kurset gratis av klubben. 
 
Ref -vedtak: Styret godkjenner-med 8 stemmerfor- utgifter på ca 
20000,- til videreutdanning av 20 aktive lp-/rl-instruktører. 12000,- 
til Siv Svendsen og eventuelt 5000,- til leie av hall, pluss eventuell 
felles lunsj. Randi jobber videre med detaljene. 

 Randi T  

106/2019 Eventuelt 
1. Hei!  

 
Sender som avtalt med Anette over ledige timer i 
Jodahallen i vinter. 
 
Mandag ledig frem til kl 18 og etter kl 21. 
Tirsdag ledig 11-14 og 16-17. 
Onsdag ledig frem til 17.30 og etter 20. 
Torsdag ledig frem til 17 og etter 21. 

Fredag ledig hele dagen       

 
Mvh 
Elin S. Gjeruldsen  
www.sportyspike.no 
 
ref: noe AG utstyr skal settes opp i hallen til AOHs 
medlemmer(vedtak fra -18). Styret jobber videre med 

 

 

 

1 Tanja 

2 Randi 

3komitene 

 

https://projectorcalculator.benq.com/
http://www.sportyspike.no/
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saken om det blir aktuelt å leie faste timer. Kommer an 
på hvordan det går med påmeldinger til innetreningene i 
Sørlandets Hundehall 

2. Klær 
-ref medlemmene ønsker seg klubbtøy. Hettejakker i 
bomull/fleece. Randi foreslår forhåndsbestilling der man 
kan velge farge og str selv, samme trykk. Randi jobber 
videre med saken, hører med Promarc osv 

3. Gjærde 
- ref gjærdet vi har til stevnebruk er tungt og 
tidkrevende å bruke. Det er også «usynlig» når det 
henger oppe. Hunder har kræsjet i det. Styret minner 
om at dette har vert undersøkt utallige ganger tidligere, 
og man har ikke funnet noe bedre alternativ. Man kan 
fks forsøke å legge til markering i nettingen 
(spay/ringbånd) 

 
 
 

 Til neste møte 
Premiebehodning/budsjett/lekelagekveld 
 
 
Neste møte er planlagt:21.10.2019 kl 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


