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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

21/10/19 18:00-19.40 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N.Hamre , leder Tanja Røv, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

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

 
Siv Omholt 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

107/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  godkj 

108/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkj 

109/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

110/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
 
1.Helge Rene Urholm stemt inn som BIT representant for klubber (IT 

NKK). 
 

2.Godkjent egenandel for jubelumsfest, 200 for medlemmer og 300 

for ikke medlemmer. 
  

3.Ami ønsker å tilby en dag med trening hvor den enkelte selv 

bestemmer hvor mye/ lite de vil donere . All inntekt går uavkortet til 
Barnekreft foreningen. Vi i komiteen syns dette er et utrolig flott 
initiativ og gir også god publisitet for AOH. 
Datoen er 27 oktober, og vi er ute på Hove. Vi må finne en måte å 
administrere dette på, ift betaling. 
MVH Bente Guttormsen 
Forslag til vedtak : Styret godkjenner 
Godkjent med 9 av 9 stemmer. 
Blir 27.okt med treningsgrupper, og 28.okt med treningskonkurranse, 
alt fult. 

  
4.Søknad om å avholde NM i Rally godkjent. 
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111/2019 Innkommen korrespondanse 
 
Vi viser til tidligere høring i år vedr. revidering av NKKs 
fellesbestemmelser. 
I forlengelse av denne høring er det vedtatt at man i kap. 2 Instruks 
for NKKs representant skal implementere et punkt som sammenfaller 
med RS-vedtak sak 5i/17 - Omorganisering i NKKs disiplinærorganer - 
forslag NKKs Hovedstyre, vedtak 2. Dette for at reaksjoner mot hund 
skal sammenfalle med de nye bestemmelsene i NKKs lover. 
Det er i tillegg opprettet et nytt kapittel 3. Instruks for prøveleder, 
dette for å presisere/tydeliggjøre prøveleders oppgaver ved 
avholdelse av prøver. 
  
Disse to kapitlene ligger vedlagt for uttalelse. 
  
Da det er avgjørende å få klart fellesbestemmelsene så snart som 
mulig vil det denne gang bli en kort høringsfrist, slik at 
fellesbestemmelsene kan bli klare og tas i bruk til kommende sesong. 
Høringsfristen er 4. november 2019, og svar sendes til jakt@nkk.no 
 
-se saksunderlag 
 
Ref: styret er enige i forslaget fra NKK, 9 stemmer for 

  
 
 

 

  
 

 

112/2019 Status økonomi 
Ref: kasserer informerer 

   

113/2019 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
 
- Kursgruppene ble avsluttet omsider. Vi måtte sette opp ekstra 
kvelder,pga hundesykdommen og usikkerheten rundt den. Kursene 
ble kjørt over 6kvelden, denne høsten, dette har gitt litt utfordringer 
og hvis vi skal fortsette med det, må vi tenke nytt mtp 
kursavslutningen. Komiteen evaluerer, frem til neste høst. 
- Innetreningene er i full gang! Gruppene fungerer bra, et par ledige 
plasser på et par grupper. 
- Vi har fått positivt svar på søknaden om å arrangere NM i 
rallylydighet i 2020! Vi har takket ja! 
- 12. og 13. oktober arrangerte vi lydighetsstevne i hundehallen, to 
klasser per dag, pluss bronsemerkeprøve på lørdagen. Dommerne var 
Frid Mikkola og Lene Berntsen, som også fungerte som 
konkurranseledere for hverandre. Vi fikk mange positive 
tilbakemeldinger og er selv strålende fornøyde med helgen. Vi hadde 
37 påmeldte, som er litt lite, men vi håper på høyere antall neste år. 
 
Oppdatering fra instruktøransvarlig: 
- Trinn 1-kurset er ferdig og vi har fått 11 nye trinn 1 instruktører! 
Sistemann skal ta eksamen senere i høst. 
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- Randi jobber med instruktørhelg med Siv Svendsen. Foreløpig god 
oppslutning til både kursplasser med hund og observatører! 

 
Agility:  
 
Fått mail fra NKK, ift å søke om å være uttakstevne for 
verdensmesterskap og nordisk mesterskap i agility 2020. Vi i 
komiteen er enige om at vi ikke søker om dette. Grunnet mye jobb, 
og utfordring med vær og underlag på et utendørstevne som vårt, i 
april og september.   
 
Jan Egil Eide holdt agility kurs i Sørlandets Hundehall, 5-6 okt . Han 
hadde å teorikveld 4 oktober, i Hunde og Vennehallen ( AOH leide) 12 
stk på teorien. 
 
Innetreningene er i gang. Fulle grupper. Fikk med alle som ønsket, 
innen fristen gikk ut. 12 på den ene nyb/videreg med instruktør, og 
13 på den andre. 10 på hver av konk gruppene .  
 
Vi har flyttet opp, 1 lang tunell med sekker, , 6 hopphinder og 
slalom, i Jodahallen. Det er til medlemmene som ønsker trene. 
Samme regler som ellers ift å låne utstyret. 
 
12 påmeldte til agilitykurs med Simoen Noel. 9-10 november i 
Sørlandets hundehall. 1 på venteliste. 
Da cup og tyttebærkveld i sep ble avlyst , grunnet hundesykdommen, 
deler vi ut pokaler etter 3 runder i stedet for 4. 
 
Fikk tatt igjen den ene onsdagskurskvelden, som de mista pga 
hundesykdommen. 
 
Stevnet vårt ble dessverre avlyst, som dere vet. For Agilitykomiteen 
Bente guttormsen 
 

Hytte: 
 
 
Leder:  
6 hopp, 1 slalom, tunell og sekker satt i Jodahallen til bruk for 
klubbens medlemmer. 
Ag stevnet 28.-29.september avlyst pga hundesykdommen. 
Alle aktiviteter ble avlyst pga hundesykdommen, tilbake i normalt 
virke og alle som ønsket fikk erstattet tapte kurskvelder. 
Ny prosjektor montert. 

 

Bruks: 
Spor kurset med Siv Omholt er ferdig. Med litt flytting av datoer ble 
alle kveldene gjenomført. Søndag 13 oktober ble det endelig søndags 
trening på Våje med godt oppmøtte. Det har ikke blitt så mange 
treninger i høst med hundesykdommen og nå med at vi har flyttet 
inn. 
 
Victoria 
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114/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 

1. klubbtøy 
- Jeg har sendt mail til Promarc angående nytt innkjøp av 

klubbklær,venter på svar. 
Prøver er lånt ut fra Promarc, 6stk hettegensere i forskjellige 
prisklasser/farger og kvaliteter. Styret plukker ut to 
forskjellige-i samme kvalitet. En hettejakke og en 
hettegenser.  
-Randi T 

 
2. Jubilemunsfest/julebort 

- Medlemsfesten/julebordet har foreløpig 14 påmeldte. Vi 
sender ut invitasjon på mail, det blir annonsert i Agderposten 
og vi poster detaljert meny og åpner på lavterskel-påmelding 
via fb-kommentarfelt, og håper å få med noen flere 
medlemmer. 
-Randi T 
 

 

 1 Randi 
2komite 

 

115/2019 Eventuelt 
1 Dugnad/rydding ved hytta/conteiner 
ref: leder undersøker om avfallet kan levers Hove leir. Hva gjøres 
med spesialavfall (malingsbokser). Hyttekomite finner dato og 
innkaller til dugnad 
 
2 Adm av FB innlegg 
ref: klubbmedlemmer er usikre på hva som er lov å dele på klubbens 
FB sider. Admin ser på eksisterende grupperegler og ser om noe kan 
presiseres bedre 
 
 

 

 

1 Siv O 
2Randi 

 

 

 Til neste møte 
 
Oppfølgingssak fra AGkomite: 
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 
 
 
Neste møte er planlagt: 28/11/19 kl 18 
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