
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 3 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

01/07-2021 18:00- Digitalt og fysisk 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
Ellen Leikvangen 

Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette Nesheim Hamre 
Anette K. Johansson 
Tania Bråtlund 
Bente Guttormsen 
Aina Hansen 
Gidske Houge 
Victoria Ugland 
 

 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

23/2021 Godkjenning av innkallingen 
 

  ok 

24/2021 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 

  ok 

25/2021 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

26/2021 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
-Tommel opp fra styret til Agilitykomiteen som ønsker å 
arrangere 3 dagers agilitystevne på Hove 16.-18.juli 2021. 
 

  
  
 

 

27/2021 Innkommende korrespondanse 
 

-Diverse mailer ang valpekurs videresendt til Randi. 
 
Mail fra Lp instruktør ang forsikring: 
Original Message -------- 
>> Subject: Forsikring for instruktører. 
>> Date: 2021-06-10 13:43 
>> From: Vigdis Støylen Andersen <vigdissa@online.no> 
>> To: <post@aoh.no> 
>> 
Hei til styret. 
Mandag 7.juni på nybegynnerkurset i klubben, var jeg så uheldig 
at jeg fikk slått inn en fortann. Dette skjedde mens jeg jobbet 
med en stor snill vill unghund, som plutselig reiste seg og slo 
skallen i tanna mi. 
Jeg dro rett til tannlege og har begynnt behandling, noe som kan 
bli svært kostbart. 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Det kan også se ut som flere tenner har tatt skade. Ennå kjenner 
jeg ikke omfanget av hva dette vil bli av behandlinger og utgifter. 
Jeg sendte en melding til Randi der ho sa at det var ingen 
forsikring i klubben for slikt.  
Mitt spørsmål og kanskje mening, er at det er vel ikke 
tilfredstillende at vi ikke har noe forsikring på oss i jobb. 
 
Mvh 
Vigdis Støylen Quipt 
 
Ikke ferdigbehandlet i styret, Anette KJ tar kontakt med Vigdis, 
og NKK ang det juridiske. 
Kostnadsoverslag? 
Hundeeiers forsikring, kan den dekke noe? 

 
28/2021 Status økonomi 

God 

   

29/2021 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Vårens lydighetskurs er avsluttet. 

- Vi har åpnet påmeldingen til høstens kurs.  

- Avholdt bronsemerkeprøve 28.juni, godt oppmøte, 8 klarte 
merket.  

- Greit oppmøte på treningene. Rallyen har vært ved hytta på 
tirsdager, da ingen trener agility.  

- Vi holder på å planlegge neste halvår, med klubbmesterskap i 
begge grener, cup og stevner.  

- RallyNM planlegges for fullt. Eukanuba stiller som hovedsponsor.  

- Vi må søke om 2022s lp-stevner innen 1.august. Vi jobber med å 
finne aktuelle datoer.  

- Det er kommet forslag til nye regelverk i både lydighet og rally. Vi 
legger dem ut og ber medlemmene om innspill.  

Agility: 
Har hatt et uhell med barn som har lekt i en tunell på Gjennestad, 
Gudrun tok kontakt med foreldrene og ny tunell er erstattet og betalt 
av foreldrene til barna. 
Vi selger nå 4 tuneller som ikke kan brukes på trening eller kong, av de 
aller eldste vi har. Budrunde på FB. 
Venter på godkjenning fra NKK ang stevne 16.-18.juli, maks 180 
starter på kunstgresset, 1 ring. Godkjenning kommet 01072021. 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Onsdagskurs avsluttet, meget vellykket, ny runde etter ferien. 
Klubbmesterskap i hopp og agility avviklet, meget vellykket på 
Gjennestad, dommerelever brukt som banetegnere og dommere. 
Opplegget med treninger på Gjennestad er svært vellykket, ny 
påmelding og alle er med videre, stor aktivitet. 
  

Hytte: 
Jeg har en sak jeg gjerne vil ha på agendaen, 

nemlig ny dugnad for å vaske lokalene våre 

utvendig. Jeg tenker overgangen august/september 

er bra, men vil gjerne ha innspill fra alle gruppe 

til dato, med tanke på planlagte kurs osv😃 

 

Mvh 

Aina 
 

Leder:  
 
 

Bruks: 
Det har blitt en god gruppe som har trent brukslydighet på 
schäferhund klubben sin bane hver uke i vår. Nosework cup vår cup 
er avsluttet. Det har vært opptil 14 påmeldte per kveld på det 
meste. Ekvipasjer fra klubben har startet i Nosework, spor og 
rundering med gode resultater. Komiteen driver å jobber med flere 
aktiviteter for høsten.  

 
30/2021 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 

 
Arbeidsgruppe for nye lokaliteter, Anne Dorte Halberg kan representere 
agilityen. Gidske/Tanja tar kontakt med henne. 

 

   

31/2021 Eventuelt 
 
Vi trenger ny sekretær,Anette må trekke seg. 
 
RL overtar treninger tirsdager på Hove fra kl 18.00 (høstsesongen 
2021) fra agilityen siden det ikke har vært organisert agility der siden 
trengingene på Gjennestad startet. Bente informerer i FB agility. 
 

 

 

 

 
 

 Til neste møte 
 
-Ny sekretær 
- Instruktøranvarliges rolle, kursansvarlig og problemhunder på 
kurs 
 
Neste møte er planlagt: Mandag 9.august 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


