
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 4 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 
Dato Møtetid fra – til Sted 

08/09-2020 17:00-19.30 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Randi Tjemsland for Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Ellen Leikvangen 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
 
 

 
Anette NH 
Bente Guttormsen 
Tania Bråtlund 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

43/2020 Godkjenning av innkallingen 
 

  Ok 

44/2020 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  Ok 

45/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

46/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 

-ingen hastesaker 

 

  
  
 

 

47/2020 Innkommen korrespondanse 
-kun spørsmål ang lp kurs, håndtert av Randi. 
 

 

  
 

 

48/2020 Status økonomi 
Kasserer forteller, ok økonomi. 

   

49/2020 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Kursene er i gang, torsdager, fulle grupper i utgangspunktet, noe frafall etter 
oppstart, vanskelig å fylle plassene igjen.  
- Offisielt LP-stevne avholdt 22.august. Arild Berntsen dømte. Meget vellykket 
stevne med mange flotte prestasjoner fra klubbens medlemmer! Folk er flinke 
til å hjelpe til med rigging og rydding!  
- Offisielt dobbelt RL-stevne avholdt 29. og 30.august. Anneli Kilen dømte. 
Igjen et vellykket stevne, med mange flotte prestasjoner fra klubben! Mange 
flinke folk i jobb hele dagen! Hilvi gjør en kjempejobb med å holde styr på 
hjelperne og å hanke inn nok folk! 
- Vi jobber med cuprunder og klubbmesterskap i ukene som kommer. Vi prøver 
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oss på klubbmesterskap fordelt over to ukedager, i både lp og rally. 
- Vi har bestilt nye weatherwriters, da flere av de vi har er blitt ødelagt. 
- Bente Ailin Grip overtar som SA-representant for klubben. 
- Kirsten Hegland har dessverre måttet trukket seg fra komiteen. 
Randi Tjemsland 
 
 

 
Agility:  
Kurset med Marusa i september er avlyst pga usikkerheten rundt 
Covid 19. 
Klubbmesterskapet 11 og 18 august var veldig vellykka.  Mange som 
møtte opp, og vi kåret klubbmestere i de fleste klasser . 
Stevnet i September ble fort fylt opp. 
Innetrening :  Vi legger ut følgende : 
Tir 18-20 Egentrening 10 plasser. 
Tir 20-22 Kurs med instruktør 12 plasser. Begge  instruktørene er på 
plass.  
Tor 18-20 Konk Trening. 
Tor 20-22 konk trening. 
  
Vi prøver også å få til en gruppe på dagtid : kurs med instruktør. 
  
Cup tir 8 september. 
Blåbær 9 september. 
  
Torsdagstreningene vil bli på jordet bak Gildestua framover. Helt ned 
mot veien,. Har snakka med Nina på Hove om dette. 
  
For agilitykomiteen 
Bente Guttormsen 
 

Hytte: 

Oppdatering fra hyttekomiteen.  
Dugnaden vi arrangerte gikk over all forventning. 31 
medlemmer møtte opp, og vi fikk gjort alt vi planla.  
 
Ønske.  
Vi ønsker at klubben kan sette opp en mur ved "stubben". 
Det renner mye sand og stein ned på banen.  
 
For hyttekomiteen  
Siv Omholt  
 
 
Leder:  
Markisen er reparert mandag 31.8. 
Den andre er desverre også i ferd med å knekke. Stanga som tilhører skal nå 
oppbevares inne på klubbhytta, slik at ikke alle har tilgang.  
 
Jeg har sett at folk som deltar på stevnene våre fra andre klubber skryter av 
velholdte arrangementer, flott! 
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Coronarestriksjoner ser ut til å ha kommet for å bli en stund, vi må bare 
forsette å holde avstand og skrive lister. 
 
Tanja Røv 

 
Bruks: 
 
Siv Svendsen har kommet inn i kommiteén. 

Nosework ettermiddags kurset fulltegnet med en gang. 

Kurset har startet og går bra. 

Søknaden til Nosework Norge om å holde LGT er godkjent og 

lokaler på Hove er booket. Så da blir det LGT og helg kurs 

23-25 oktober. 

Påmelding for LGT er åpen. 

Feltkurs med Peder Christiansen 12-13 September er 

fulltegnet. 

 

Victoria Ugland 
 

50/2020 1. Endringer i regelverket til Sørlandsappellen 
Bakgrunn: Jeg fremmet ønske om å endre litt på regelverket rundt trening i 
ringen, ved sist SA-utvalgmøte. 
Sammen kom utvalget frem til et forslag som jeg er meget fornøyd med. Dette 

gjør ting mye enklere for både arrangør og deltakere. 
 
Regelendring: 
Premiering: i dag har vi 1/3 premiering ved stevne . Sammenlagt i cup er det 
mester + de tre neste. 
Utvalget ønsker at premiering blir som for cup. 
Begrunnelse: Da kan vi være mer fleksible når det gjelder valg av deltager 
som konkurrerer eller vil trene. Dette må i dag avgjøres ved påmelding. 
Ønskelig å endre dette til klassestart ved stevne. 
Alternativt kan vi endre bare tidspunkt for å melde trening/konkurranse til 
klassestart. Ulempen er at det da kan ha blitt kjøpt inn premier som ikke 
benyttes. Dette punktet skal diskuteres i klubbene og helst før start av neste 
runde. 
 
Forslag til vedtak: 

Styret i AOH ønsker alternativ 1, lik premiering på stevne og cup: 1. - 4. plass, 
og i tillegg at deltakerne kan vente til klassen skal starte, med å avgjøre om de 
skal trene eller konkurrere. 

 
Ref: 7 stemmer for. 

 Randi  

51/2020  Innetreningene 
Bakgrunn: Vi må prate kort om innetreningene, så vi kan legge ut 
påmeldingen. 
I utgangspunktet er der ingen større endringer, i hvertfall ikke i prisen, så det 
meste bør kunne videreføres, fra i vinter. 
LP-kursgruppa mangler foreløpig instruktører. Ok å kjøre som 
egentreningsgruppe, om vi ikke får tak i? 
At vi da deler i rekrutt, kl1 og kl2 + kl2, kl3 og fci3. 
 
Har vi noe minimunsantall før en gruppe ikke kan gjennomføres? 
 
Forslag til vedtak: 
Styret støtter LP-/RL-komiteens forslag for sine grupper. 
En gruppe bør ha minst 6 deltakere for å gjennomføres. 
 
Ref: LP-kursgruppa har fått instruktører, Elin og Lise.  
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Ellers kjører vi gruppene som tidligere, mtp fordeling av tid og priser. 
En gruppe må ha minst seks deltakere for å gjennomføres. 

52/2020 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 

 

 

   

53/2020 Eventuelt 
 

1. Flere medlemsklubber i Sørlandsappellen (egentlig kun en infosak) 
Bakgrunn: SA-utvalget har fått en henvendelse fra Kvinesdal, Farsund og 
Flekkefjord hundeklubb, angående deltakelse i SA. Utvalget er positive til flere 
deltakere på stevnene og bestemmer at medlemmene fra hundeklubbene få bli 
med på sesongen 20/21, som en test, så de kan se hvordan det fungerer og 
hvor stor interessen er. 
Hvis det viser seg at de ønsker å bli med og arrangere stevner selv, bør 
stevnene samarbeides om og lokasjon bør være så nærme Kristiansand som 
mulig. 
Hvis de ønsker å bli med som fullverdige klubber, må vi ha en mer formell 
henvendelse, som kan sendes styrene i hundeklubbene. 
Ref: Ok 
 
 

2. Hvordan stiller styret seg til å arrangere nosework konkurranse til våren? 
Ref: Styret er positive 
 
3. Medlemsmøte 
Ref: Utsettes foreløpig pga korona. Vi legger ut en mulighet for å sende inn 
tilbakemeldinger til styret, anonymt. 
 
4. Disiplinærsak 
Ref: Styret diskuter. Tanja tar tråden videre med styreleder i NRL.  
 

 

 

 

1.Randi 

2.Bruks-

komieen 

 

 

 Til neste møte 
 
-  Søke om rallystevner 
- Etteranmelding til stevner 
 
Neste møte er planlagt:  
Onsdag 14.oktober kl 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Saksvedlegg 
 
Sak nr  


