
 

Tanja Røv 
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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb.  

Dato Møtetid fra – til 

11.06.2020 17:00-18.00 
Møteleder 
Tanja Røv, leder 
 
Innkalt: 
Anette Nesheim Hamre 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Ellen Leikvangen 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
Bente Guttormsen 
Tania Bråtlund 
 
Kopi av møtereferatet sendes til  
Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside.  

 
Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
18/2020 Godkjenning av innkallingen 

 
   

19/2020 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 
 

   

20/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

21/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
 Ref: Se eget «coronareferat» 

 

  
  
 

 

22/2020 Innkommen korrespondanse 
1. Forespørsel fra Innehaver Janniche Ånjesen ved Zoo1 

«Siden jeg er en av sponsor til Aoh, kunne jeg satt opp et lite 
skilt med "reklame/logo" ute ved treningsplassen deres på 
hove? På veggen eller på gjerde? « 
 
Ref: Etter forespøsel er oversendt Hove Leir v. Stalleland blir vi 
opplyst om at det er forbudt med reklame i leiren. Ånjesen 
informeres 

  
tanja 

 

23/2020 Status økonomi 
Ref: kasserer ikke tilstede 

   



Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
24/2020 Fra komiteene 

 
LP/RL: - Vi har måttet avlyse eller utsette/endre en del ting i vår, 
fra 
koronaepidemien: Vårkursene, cuper, instruktørsamling, 
klubbmesterskap 
og organiserte treninger. SA i Kragerø er utsatt til august. 
- NM i rallylydighet med Aoh som arrangør er utsatt til 2021. 
- Vi har fått flytte stevnet vårt fra månedskiftet juli/august til siste 
helgen i august og satser på et lite stevne med maks 60 deltakere 
per 
dag, på gressbanen ved klubbhytta. 
- Randi jobber med et teorihefte som kan sendes elektronisk til 
kursdeltakere på grunnleggende lydighetskurs. 
- Organiserte treninger startet 18.mai. Vi har hatt ansvarlige på 
trening som har notert ned oppmøte og håndtert utstyr og 
desinfisering. 
Treningene har fungert bra! 
- Vi fikk omsider i gang lydighetskurs og kjører en mini-versjon 
med 5 
kurskvelder denne våren/sommeren. Kursene er uten teorikveld 
og 
kursavslutning med merketaking. Vi har hatt litt få påmeldte, men 
har 
fått til grupper og alle påmeldte har fått bli med. Ca 40 deltakere 
og 
10 instruktører er i sving. 
- Vi har også en rallykursgruppe med 12 deltakere og to 
instruktører. 
- Vi jobber nå med å planlegge lp-stevne 22.august og rallystevner 
i 
slutten av august. 
Agility: 
Hytte: 
Leder: Vellykket Årsmøte ble avholdt på egen hytte den 28.2. Nytt 
styre ble valgt. Vi rakk akkurat årsmøtet før Covid-19 satt en stopper 
for all aktivitet i klubben. Konkurstrusler rammet også oss da NKK 
stod i fare. NKK søkte klubbene om lån, og vi som klubb med god 
økonomi valgte å låne bort 200000 NOK. Ettersom myndighetene 
lettet mer og mer på restriksjoner kunne vi endelig i Mai åpne for 
klubbtreninger og kurs med egne «Coronaregler». Varienrende 
oppmøte i grenene, men alt i alt har det fungert bra. 
Det har vert en utfordrende tid å debutere som leder i, men håper og 
tror på bedre tider fremover. En kommentar fra en utenforstående 
som har hatt AOH medlemmer på kurs har varmet godt; «mange 
misunner dere det flotte miljøet dere har. Dere heier på hverandre 
og støtter og hjelper hverandre». 
Bruks:Introkurs i K9 Nosework som skulle ha blitt holdt helgen 4-
5 april måtte avlyses på grunn av corona. Det har blitt åpnet for 
åpne bruks treninger igjen men det har så langt ikke avholdt noen. 
 
Victoria 
 
 
 

   



 

Tanja Røv 
referent Side 3 av 3 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
25/2020 Treninger på Hove 

Ref: Styret blir enige om at vi nå kan tillate egentreninger på våre 
treningsområder med klubbens utstyr. Regler for treninger og 
smittesporing utarbeides og legges ut på FB og hjemmeside 

   

 Til neste møte 
 
1. valg av sekretær 
 
 
Neste møte er planlagt: 03.07.20 kl 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


