
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 5 

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

14/10-2020 18:00-19.30 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Astrid Jahnsen, nestleder Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 

 
Meldt forfall 
Tanja Røv 
 
Ikke tilstedet 
Siv Omholt 

Innkalt: 
Randi Tjemsland 
Anette K. Johansson 
Ellen Leikvangen 
Tania Bråtlund 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Anette NH 
Bente Guttormsen 
 
 

 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

53/2020 Godkjenning av innkallingen 
 

  ok 

54/2020 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  ok 

55/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

56/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 

-ingen hastesaker 

 

  
  
 

 

57/2020 Innkommen korrespondanse 
-Div spørsmål ang kurs, SA og stevner sendt videre til respektive 
komiteer. 
-Henvendelse ang leie av RL utstyr, satt opp som sak 60/2020. 
 

 

  
 

 

58/2020 Status økonomi 
 

  Bra 

59/2020 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
 

   



 

Anette Nesheim Hamre 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

 
Agility:  
Cup 8 sep : 

Ca 30 hunder.  Løp banen 2 ganger. En flott kveld. 

Blåbær 9 sep: 

Topp kveld 

Stevnet sep : 

Dette ble jo veldig annerledes enn vi hadde tenkt, da det ble nye  

retningslinjer for antall mennesker samla. Det gikk fra 200 til 50 stk,  

1.5 døgn før stevnet. 

Komiteen heiv seg rundt, og vi arrangerte stevne.  

Ikke bare arrangerte vi, men vi gjorde det på beste måten.  

Vi har fått masse skryt, både underveis i stevnet, og i ettertid. 

Vi skal være kjempestolte.  Alle fikk løpe alle løpa sine. 

Det ble et par døgn med lite søvn på oss, men, vi klarte det ! 

Ca 500 påmeldte hunder pr dag. 

  

Innetrening : 

Mindre påmeldte enn tidligere. 

Tirsdag egentrening : 10 plasser og full 

Tirsdag kursgruppe : 12 plasser og full 

Torsdag kursgruppe : 6 plasser og full 

Torsdag konk gruppe : 6 plasser og 4 ledige plasser. 

 

Grunnen til at torsdag kursgruppe er full, er at vi bare har 1 instruktør. 

Kurs : 

Bodil Mehl Wiik kommer og holder kurs i SH 7-8 nov. 

12 plasser. Fullt og 2 på venteliste. 

  

For Agilitykomiteen 

Bente Guttormsen 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Hytte: 
 
 
Leder:  
Glad for at vi har klart å kjøre i gang første halvdel av innesesongen til tross 
for smitteutbrudd med påfølgende innskrenkning av smittevernsregler. 
Og at stevnekomiteen til agilityen klarte å gjennomføre stevnet, med 
uunnværlig hjelp fra medlemmene, takk for innsatsen alle sammen! 
 
-Tanja  

 

Bruks: 
 
Nosework kvelds kurset er ferdig. Bare positive tilbake meldinger på kurset. 
Flere har tatt initiativ til å invitere til Nosework treninger og mange ønsker å bli 
med. 
LGTen er fulltegnet. 17 ekvipasjer har meldt seg på og flere skal gå mer enn 
en test.  
Nosework helgkurset ble fulltegnet med en gang. Det er et par på venteliste. 
Feltkurs med Peder Christiansen 12-13 september er avholdt. Det var så 
populært at det har blitt satt opp et nytt kurs med Peder 21-22 november som 
er fulltegnet.  
Siv Svendsen inviter til felt treninger ukentlig på dagtid med godt oppmøtte. 
30 September ble det holdt et møtte på hytta for å diskutere endringer til NBF 
regelverket. Siv sender in tilbake melding til NBF.  

 
60/2020 Norsk Rhodesian Ridgeback klubb (NRRK) skal ha sin årlige 

rasespesial på 

Hove pinsa 2021.  I den sammenhengen planlegger vi 

offisielt 

rallylydighetsstevne lørdag 23. mai. 

 

Som raseklubb er vi spredt utover hele landet, og har 

derfor ikke eget 

rallyutstyr.  Sist vi hadde stevne var pinsa 2019 i 

Vestby, og vi fikk 

da låne utstyr fra Stovner Hundeklubb.  På grunn av 

avstanden håper vi å 

få låne utstyr noe nærmere Hove i 2021. 

 

Vi vil derfor gjerne søke AOH om lån av rallyutstyr nok 

til to baner.   

Stevnet vil foregå på gresset ved Gildestua, og vi vil 

bruke Gildestua 

til sekretariat mm. 

 

Med hensyn til søknadsfristen 31. oktober så håper vi på 

positivt svar 

fra dere før det. 

 

Kontaktpersoner er Annette H. Booth og Marit Holdhus 

Mehammer (begge 

varaer i NRRK-styret) 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Rhodesian Ridgeback klubb v/styret 

 

Vedtak: Enstemmig styret for å låne ut utstyr til 2 RL baner, på 
samme vilkår som ved ag utstyr, dvs erstatte skader. 

 Anette NH  
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

61/2020 Fra Knut Jørgen Bjuland 

Hei 
 
Jeg bor på en gård på løddesøl og der er to skogområder 
som kan brukes  
til rundering og felt. Den største er på 100 mål. 
 
Sist gang jeg var i kontakt med Aoh så fikk jeg ikke noen 
svar. Er dette intersant for AoH. Jeg driver ikke med 
rundering selv på grunn av min knær. 
 
Dette er den enn teigen,  
https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1
002&zoom=13.606567170446485&lat=6496269.11&lon=1
28011.85&markerLat=6496789.290064233&markerLon=12
7787.2240329889&panel=Seeiendom&sok=Geiteryggen&s
howSelection=true 
og det er den andre  
teigen,https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&la
yers=1002&zoom=13.606567170446485&lat=6496269.11
&lon=128011.85&markerLat=6495478.572949778&marker
Lon=127531.33318980408&panel=Seeiendom&sok=Vigel
andsveien&showSelection=true 
Hilsen 
 
Knut Jørgen Bjuland 

 
Jeg har snaket med Siv Svendsen om det og blitt enig med henne om at hun 
tar kontakt med Knut for å dra å se på området og se om det er noe for AOH. 
Komiteen er veldig positiv til nye områder å trene bruks. Ønsker gjerne å høre 
hva styre tenker. Victoria 
 

Styret er enstemmig positive. 
 

 Victoria  

61/2020 Båndtvang og bruks. 
Har fått tilbakemelding fra flere at det er veldig vanskelig å trene bruks i AOH 
når vi har så strenge båndtvangs regler. Mye strenger en i andre klubber. Det 
er vanskelig for noen å forstå hvorfor AG, rally og lydighet får trene med løse 
hunder når bruks ikke får lov. Har prøver å forklare at det noe som heter 
båndtvang i norge og at styret i AOH ikke kan gi unntak fra norsk lov. Det er 
mye folk på Hove, og FB gruppen til bruken er åpen for publikum. Så det er 
ikke mulig å invitere til treninger med løse hunder via den kanalen. Hva folk 
gjør andre steder på privaten legger ikke AOH seg borti så lenge de ikke har 
på seg klubbtøy. Ønsker vi å se på om vi kan endre litt på ordlyden 
i styrevedtaket vi har? Victoria 
 

Styret henviser til Våje som vi har fritak fra båndtvang hele året.  

 

 Victoria  

62/2020 Nosework cup. Jeg ønsker meg Nosework cup. 
Har snaket med Hove og vært å sett på to bygninger som kan brukes til rom 
og emballasje søk. Har plasser vi kan bruke til kjøretøy og utesøk. Hove skal 
ha 500kr. kvelden. for leie pr bygning. Hundehallen kan også brukes 
til emballasje søk. Medlemmene får betale når klubben må leie lokaler. 
Foreslår 50kr. -samme som de andre cupene. Victoria 

 
Vedtak: Styret støtter forslaget. 

 Victoria  

https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13.606567170446485&lat=6496269.11&lon=128011.85&markerLat=6496789.290064233&markerLon=127787.2240329889&panel=Seeiendom&sok=Geiteryggen&showSelection=true
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https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13.606567170446485&lat=6496269.11&lon=128011.85&markerLat=6496789.290064233&markerLon=127787.2240329889&panel=Seeiendom&sok=Geiteryggen&showSelection=true
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https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13.606567170446485&lat=6496269.11&lon=128011.85&markerLat=6495478.572949778&markerLon=127531.33318980408&panel=Seeiendom&sok=Vigelandsveien&showSelection=true
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

 

 

63/2020 Mette Madsen og Jannicke Schjøtt Christensen har spurt om de kan få bli med 
i brukskomiteen. Jeg er i grunnen positiv til at de blir med.  Da blir vi 7 i 
komiteen. Kan vi være 7 eller må noen gå ut hvis de skal in? Victoria 
 

Styret har vedtatt tidligere at det kan være 7 pers pr komite i 
klubben, leder av komiteene bestemmer hvem. 
 

   

64/2020 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 
- Søke om rallystevner 
Vedtak: Søker om å avholde RL stevne 13.14.feb 2021 og NM i RL 13.-
14.aug 2021. 
 
- Etteranmelding til stevner er ikke ønskelig. 
Komiteledere tar det videre. 

 

 Randi  

65/2020 Eventuelt 
 
Sak/eventuelt  
det mangler håndtak på døra til AGbua, at inngangsdør til LPbua 
(eller dørkarmen) har flyttet seg, så det er blitt en glippe der. Mus og 
utøy kommer lettere inn, og låsen er så vidt i lås. Også flere utelys 
som har gått, eller står og blinker. Fint om hyttekomiteen ser på det. 
Sjekk henglsene. Tanja  
 
-Ekstern interesse for å være hjelpeinsstruktør 
Henvendelse fra en som ønsker å bli Trinn 1, har meldt seg på Trinn 1 
kurs i april 2021, men trenger timer i en klubb, ønsker hos oss. 
Randi tar kontakt med vedkommende, vi er positive, må være 
medlem av AOH. 
 
 

 

 

 

Siv 
 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt:  
Torsdag 19.november kl 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Saksvedlegg 
 
Sak nr  


