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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

26/04-2022 18:00-20.00 Teams 

Møteleder Referent 

Anne Linn Moen, leder Aina J. Hansen, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
 

Anne Linn Moen 
Anette Nesheim Hamre 
Aina Hansen 
Ellen Leikvangen 
Victoria Ugland 
Siv Svendsen 
Trine Thorkildsen 
Gidske Houge 
Bente Trydal 
Tania Bråtlund 
 
 
 
 

 
 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 
 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
19/2022 Godkjenning av innkallingen 

 
Vedtak: Godkjent 

   
 
 

20/2022 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 

 Oppfølging av saker fra tidligere styremøter 
 

   

17/2022 Støtte til hunder som er på landslaget 
Videreføring av diskusjon fra forrige styremøte. Ved dialog med deltakere 
som har mottatt støtte i klubben og ved gjennomganger av tidligere 
dokumenter så fremstår det som om klubben ikke har et standard sett med 
regler. Styret ønsker dermed å få på plass dette. Nedenfor er et 
utgangspunkt. I tillegg undersøker alle komiteene hvilke mesterskap det kan 
være aktuelt å gi støtte til innenfor egen gren, utover de nevnt nedenfor.   
 
 
Vedtak:  
 
VM: 

- Klubben støtter deltakere med kr. 5000 per deltaker, uavhengig av 
antall hunder deltakeren stiller med. 

Nordisk:  
- Klubben støtter deltakere med kr. 3000 per deltaker, uavhengig av 

antall hunder deltakeren stiller med. 

  
Gidske, Siv, 
Bente, 
Victoria 
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NM: 

- Klubben støtter med kr. 1000 per deltaker, pluss kr. 500 for hver 
ekstra hund 

 
Saken tars opp igjen på neste styremøte. 
 

 Innmelding av nye saker til behandling i dagens styremøte: 
 

   

21/2022 Instruktører 
Ønsker å kartlegge hvilke behov for videre utdanning av klubbens 
instruktører hver gruppe har.  Fint hvis hver komité kan tenke gjennom hva 
de ønsker. Selv kunne jeg tenke meg å få avholdt et kurs om hvordan legge 
gode Nosework utlegg. Vi sliter med å få i gang jevnlige treninger i Nosework. 
Tenker er at deltager får kurset dekket mot at de binder seg til å organisere 
treninger. Fint om det kan settes opp en turnus sånn at det går på omgang. 
Sak sendt inn av Victoria 
 
Vedtak: AOH støtter et Nosework kurs. Deltakere som vil binde seg til å være 
instruktører i etterkant av kurset, vil få det dekket av klubben.   
 

  
Vicotria 

 

22/2022 Ønsker å søke styret om å få dekket dommerkurs i Nosework.  
Jeg har kommet med på dommerkurs som avholdes våren/sommeren 2022. 
Kurset koster ca. 5000kr. Regner med å være ferdig utdannet dommer til 
høsten. Det vil gjøre det lettere for klubben å holde stevner når man har en 
dommer som bor lokalt. 
Sak sendt inn av Victoria 
 
Vedtak: Styret henvender til tidligere styrevedtak, sak 91/2020, hvor 
dommerkurs dekkes med kr. 5000, etter godkjent eksamen. Hver gren 
kartlegger opptakskrav og utgifter til dommerkurs, og styret vil basert på det 
vurdere endringer i vedtatte satser.  
 

   

22/2022 Forlengelse av mur på utebanen 
I tråd med tidligere styrevedtak har hyttekomiteen innhentet tilbud på å 
forlenge muren som i dag er rundt gressbanen. Formålet er å hindre grus i å 
skli ned på gressbanen og inngangen til denne, og således få det finere på 
områdene våre.  
Rimeligste tilbud er kr. 36.250.  
 
Vedtak: da klubben ser seg om etter nye lokaler, brukes ikke penger til dette 
per dags dato.   

 Aina  

 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
 

  
  
 

 

23/2022 Leie av bane og utstyr 
Hei. Sender mail og forespørsel for Norsk chodsky pes klubb.  
Vi har samling på Hove helgen 02-04.09.2022, og ønsker å låne/leie utebanen 
på fredag og Rally utstyr på lørdagen. Lørdagen er det stevne, så fint hvis vi 
tenker stevne utstyret og muligens litt agilityutstyr.  
Håper dette går i orden.  
Mvh Siv Omholt 
 
Vedtak 18.4.22 via styrets facebookside: Styret godkjenner forespørselen, 
med en leiepris på kr. 700 for utstyret og kr. 300 for leie av banen. De må 
godkjenne at de er erstatningsansvarlig for utstyret.  

  
Aina 
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Oppdatering 26.04.2022: 
 
 

24/2022 Opprydning i AG boden 
Bente informerer om at de har startet opprydning i AG boden, og ber om lov 
til å fjerne noe av nåværende inventar (skap, en vask osv) og henge opp 
hyller og knagger istedenfor.  
 
Vedtak 18.4.22 via styrets facebookside: Styret godkjenner forespørselen. 

   

     

 Innkommende korrespondanse    

     

25/2022 Prosjekt aktiviteter med hund  Anne Linn  

 AOH er forespurt om vi ønsker et samarbeid om et prosjekt som ser på 
aktiviteter med hund og barn. Se eget vedlegg nederst i sakslisten for mer 
informasjon.  
 
Vedtak: Anne Linn ringer forskeren for mer informasjon.  
 
 

   

26/2022 Foreslå kandidater til kulturprisen 
 
Vi har mottatt følgende mail fra Arendal kommune:  
«Hei lag og foreninger, 
Nå er det på tide å foreslå kandidater til kommunens kulturpris og 
frivillighetspris! Forslagsfristen er 1.mai og dere finner forslagsskjema her: 
www.arendal.kommune.no/kulturprisen 
www.arendal.kommune.no/frivillighetsprisen 
 
Det er viktig med en god begrunnelse. Legg gjerne ved avisutklipp og annet 
som beskriver kandidaten. Men vi vil også gjerne få fram de som har jobbet i 
det stille og fortjener en utmerkelse, ikke bare de som har vært framme i 
media. 
Send gjerne inn på nytt selv om deres kandidat ikke har nådd opp før. 
Plutselig kan det være vedkommendes tur! 
Og fristen – den er altså 1.mai. 
  
Vedtak: Pt ikke aktuelt for AOH. 
 
 

   

27/2022 Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg 
Vi har mottatt følgende epost fra Arendal kommune:  
«Det kan nå søkes om tilskudd til større investeringer i foreningseide bygg og 
anlegg. (Unntak: kunstgressbaner, mekkeklubber/fritidsklubber, 
turstier/turområder og lysløyper. Her er det egne budsjettposter.) 
 
Det er ikke satt av faste midler på budsjettet. Eventuelle bevilgninger vil 
gjøres i bystyrets budsjettbehandling i desember og utbetales i 2023. 
 
Konkret kan det søkes om støtte til:  

·        Nybygg og nyanlegg 
·        Utvidelse av bygg og anlegg 
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·        Rehabilitering og ombygging (ikke ordinært vedlikehold) 
·        Utstyr og inventar   

Bystyret har vedtatt retningslinjer (pdf, 294 kb) for ordningen, som skal sikre 
en rettferdig behandling av søknadene. 
 
Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet 
hvert år, men kommunen KAN gi tilskudd dersom økonomien tillater det i 
bystyrets budsjettbehandling. Søknadsfrist for budsjettåret 2023 er 1.mai 
2022.  
Statlige spillemidler 
For idrettsanlegg og nærmiljøanlegg KAN det også være mulig å søke om 
spillemidler. Når det gjelder lokale kulturarenaer er det dessverre 
søknadsstopp for tiden. Les mer om spillemidler.» 
 
Vedtak: Pt ikke aktuelt for AOH. 
 
 

28/2022 Mail om eget agilityutstyr til Rallylydigheten 
Styret har mottatt en henvendelse fra Rallymiljøet om ønsket om eget 
agilityutstyr.  
 
Vedtak: Det er allerede vedtatt at Rallylydigheten skal få eget utstyr av 
agilitygruppen. Dette arbeides det med.  

 Anne 
Linn/Randi. 
Aina 
besvarer 
innsender av 
mailen 

 

29/2022 Status økonomi 
God.  
 

   

30/2022 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Nytt komitemedlem, Tove Melin.  
- Utetreningene er i gang, foreløpig litt labert oppmøte. Mellom 3 og 14 folk 
på trening. Vi regner med det tar seg litt opp, når det blir noe mer stabilt vær 
og folk ikke er på påskeferie.  
- Flere av lydighetskursene er startet opp, de siste starter nå i løpet av et par 
uker.  
- Nytt treningsutstyr er ankommet, ref sak tidligere i år, handlet hos 
Drammen hundepark.  
- Vi skal ha rallycup 28.april og lp-cup 5.mai. 
- Vi jobber med et opplegg for å få flere med som dommere på cupene.  
- Ledige plasser på nybegynnerkurs i rally 27.-29.mai. 
- Vi planlegger å kjøpe noe nytt rallyutstyr, ihht budsjettet. I hovedsak nye 
skiltholdere og etterhvert skilt, da det kommer nytt regelverk.  
- Vi ønsker å endre litt på regelverket for cupene våre, både mtp nye 
regelverk, og for å tilrettelegge bedre for flere. I første omgang har vi åpnet 
for at det er lov å belønne med både godbiter og leke, når man tar det som 
trening. Flere endringer kommer.   
 
Agility: 

 Vi jobber med ny uteplass. Veldig intressant plassen hos Knut 
Bjuland. Prisen ser foreløpig ut til å bli samme som hos Gudrun ( 
3000,- uten klipping, og 5000 ,- med klipping) Knut holder  på å 
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undersøke hvem som kan ta jobben med å så, og evt legge 
ferdigplen på selve banen. Pris ift dette kommer. 

 Stevne i helgen. Mye å gjøre   
 Vi er i gang med å rydde i bua, og skal selge unna litt utstyr. 
 Utetreningene har akkurat startet opp. Foreløpig ikke mange på 

trening. 
 Onsdagskursa er i gang fra i går. Teorikveld for nyb kurs gruppene. 

Trine og Jan Erik er i gang med sine kurs. Alle kurs er fulle. 
 Esther F J er gått ut av komiteen. Renate Rosvold er kommet inn. 

 
Hytte: 
Grusbanen er siden sist blitt oppgradert; ugress er fjernet og det er lagt på ny 
sadde, 0-4 mm. Den kan oppleves som litt for myk, men de er forventet at et 
godt regnfall vil hardne den. Hvis ikke, så har vi avtale med entreprenøren at 
de kommer tilbake og tromler området. Avventer tilbud på å jevnlig få fjernet 
ugress fra grusbanen.  
Hyttekomiteen hadde en gjennomgang av områdene før utesesongen ble 
igangsatt. Det ble sjekket at alt nødvendig innkjøp var utført, vi ryddet 
gressbanen for pinner ol. og raket vekk det verste løvet. Behovet for en 
løvblåser ble diskutert, men før vi går til mer innkjøp av utstyr, så ønsker vi å 
se hvordan området blir ivaretatt via de nye avtalene med Hove Drift.  
Toalettet skal nå være fikset. Det er kjøpt ny lås til søppeldunken, med 
samme kode som på toalettet og til bodene. Det er også kjøpt ny støvsuger.  
I fjor ble det bestemt i styret at Jan Erik skal skrape og male toppbordet på 
verandaen og på mønet på klubbhytta, det vil bli utført når været tillater det.  
 
Leder:  
 
Bruks: 
Info fra bruksen: 
Vi avholdt første feltcup 31 Mars på Hove. Det var veldig bra oppmøte og alle 
var positive og engasjerte. Konkurransemiljøet i bruks er tydelig på vei opp. 
 
Neste cup er 28 April, da skal vi være på et nytt område vi har fått lov å bruke 
på Tromøya i nærheten av Bjelland. 
Siste cup er 12 Mai, da blir vi på Våje. 
 
Onsdagstreningene er igang og vi bytter på å organisere treningene med et 
tema for hver gang for å få flere med. 
 
Åmli samlingen 6-8 Mai nærmer seg og vi har sett på terreng vi får bruke. 
Dette skal testes ut for å se om vi kan bruke det for å arrangere konkurranser 
i 2023. 
 
Info fra Nosework:  
Nosework Norge har godkjent søknad om å holde stevne 6. og 7. august. 
Dommere er booket. Skal ha stevnekomitémøte den 29. april.  
Først cup kveld av NW vår cupen er avholdt. 8 Deltager var med. De neste 
cup kveldene er under planlegging. 
Det er blitt holdt et par treninger, men håper på flere utover våren. 

 
 

Eventuelt 
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 Til neste møte 

 
 
Neste møte er planlagt: 9. juni klokken 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Vedlegg til sak 25/2022, vedrørende prosjekt om aktiviteter med hund  
 
«Hei, 
  
Jeg fant denne mailadressen deres på nettet, så derfor henvender jeg meg via denne til dere. 
  
Mitt navn er Bente Berget og jeg er forsker ved forskningsinstituttet NORCE, som har en avdeling i 
Kristiansand. Jeg har jobbet innen antrozoologi i lang tid og med ulike brukergrupper og dyrearter, spesielt 
med dyr på gård, men har også erfaringer med samspill mellom menneske og hund. Jeg er medlem av 
antrozoologigruppen ved UiA, hvor en av mine kollegaer er Elsebeth Krøger, som har hatt samarbeid med 
hundeklubben i Arendal om et prosjekt om tilbud med hund for inaktive barn. Jeg vet at det prosjektet har 
vært vellykket. 
  
I fjor sendte jeg, sammen med en annen kollega i NORCE og Steinar Østensen, en søknad tik Stiftelsen Dam 
om midler for å se nærmere på aktiviteter med hund for barn i Kristiansand området. Vi hadde tenkt å 
intervjue barna og hundeinstruktør (Østensen) og foreldre. Planen var også at barna skulle rekrutteres i 
samarbeid med skolen. Selve aktivitetene skulle foregå utenfor skoletiden. Vi fikk avslag på søknaden i 
forrige runde, men har lyst til å ta den frem igjen med bakgrunn i tilbakemeldingene fra Stiftelsen Dam. 
Tilbakemeldingene var at de syntes at søknaden var litt for forskningsrettet innen programmet Aktivitet. 
Nå er dette programmet i Stiftelsen Dam blitt nedlagt og erstattet av Helse, som kan romme aktiviteter 
som vårt prosjekt kan skilte under. Her er søknadsfristen i september, så vi har litt tid til å revidere den. 
  
I henhold til avslaget var det bla tilbakemelding på at vi hadde inkludert få barn og at det hadde vært viktig 
å få flere kennelklubber involvert for å få informasjon om deres erfaringer. 
  
Nå har vi ikke klart å få kontakt med Østensen, så da håper vi det hadde vært mulighet til å kunne få til et 
samarbeid med dere som sikkert også her oversikt over de lokal kennelklubbene i distriktet. 
  
Hvis dette virker interessant for dere er det fint om du sender meg en mail, så kan jeg gi mere utfyllende 
informasjon om prosjektideen. 
  
Mvh 
  
Bente Berget 
Bente Berget 
Forsker II 
Researcher II 
 
+47 934 23 402 
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