
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 6 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

25/08-2022 20.30 Teams 

Møteleder Referent 

Anne Linn Moen, leder Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
 

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

Tania Bråtlund ikke tilstede 
 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

38/2022 Godkjenning av innkallingen 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 
 

39/2022 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 

 Oppfølging av saker fra tidligere styremøter 
 

   

34/2022 Aina trekker seg som leder av Hyttekomiteen og en ny leder må på 
plass. Ingen av komiteens nåværende medlemmer ønsker å ta på 
seg vervet.. 
 
Styret bør ha en dialog med gjenstående medlemmer av 
Hyttekomiteen, ny leder er ikke på plass, komiteen bør selv velge 
medlemmer. 
 
Edit 24.aug:  
Sølvi Eide Olsen har takket ja til å være ny leder, MaySylvi 
Reisersen og Elisabeth Høst Denstad går inn i komiteen som nye 
medlemmer. 
Anne Linn snakker med hyttekom om gressbanen. 
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 Innmelding av nye saker til behandling i dagens styremøte: 
 

   

40/2022 
 
 
 
 
 
41/2022 

Gjennomgang av klubbens kurspriser, prisene bør være like, nå 
praktiseres forskjellige priser. 
 
Vedtak: Trine og Gidske ser nærmere på prisjustering og likhet. 
 
 
Fordeling av treningstider til innetreningen 22/23  
 
Vedtak: Beholde fordelingen som i fjor. 
Konkret:  
Lp mandager 18-22,  
Rl tirsdager 14-16 
Bruks tirsdager 16-18 
Ag tirsdager 18-22 
Rl onsdager 18-22 
Ag torsdager 18-20, 
Lp torsdager 20-22 
 
 

  
 

 

42/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On 2022-07-15 17:45, MaySylvi Reiersen wrote: 
Til styret i Aoh 
                               Arendal15.07.2022 
 
17. juni 2023 skal Norsk Tibetansk Terrier Klubb arrangere sin årlige 
Rasespesial. 
  
Dersom det er mulig vil vi gjerne leie AOH sitt område på Hove, 
gressbane og hytte. Vi ønsker å ha mulighet til å rigge litt utstyr og 
å kunne sette opp telt på fredag kveld samt å kunne ha sosialt 
samvær på hytta lørdag kveld.  
Vi vil selvfølgelig rydde området og vaske hytta etter bruk, dette 
må da bli på søndag. 
 
Håper på snarlig tilbakemelding. Takk. 
 
Vennlig hilsen 
MaySylvi Reiersen 
 
For utstillingskomiteen Norsk Tibetansk Terrier Klubb 
 
Vedtak: Pga mulig NM i agility på Hove samme helg kan det være at 
grusen ikke er ledig, vi må ta høyde for at vi må hente utstyr etc 
fredag. Anette svarer pr mail. 
29.aug, svar fra MaySylvi, de ønsker å leie, kr 500.- pr dag for hytta, 
300,- pr dag for banen. 
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43/2022 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt gjerde til stevner 
Gjerde vi har nå trengs å oppgraderes, ag ønsker å lage av 
kompostbinger festet til treklossene vi har til det gamle gjerdet, Jan 
kan frese spor. Antatt pris blir 5000-6000,- + Jans arbeidssatser. 
 
Vedtak: Styret godkjenner 
 

   

  
Hastesaker håndtert og infosaker til styret 

  
  
 

 

45/2022 Jan Erik Einarsen vasker takrenner og tak på klubbhytta, vil også 
vaske vegger der det er grønske, takrenner og tak 1500,- litt ekstra 
for vask av vegger. 
 
Vedtak: Styret godkjent, til fremtidige jobber må utstyr som kjøpes 
inn godkjennes av styret på forhånd. 

  
 

 

     

46/2022 Innkommende korrespondanse 
 

   

 Fra: Norsk Kennel Klub Agder <agder.region@klubb.nkk.no> 
Sendt: onsdag 10. august 2022 10:55:26 (UTC+01:00) Amsterdam, 
Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 
Til: Arendal Og Omegn Hundeklubb <arendal@klubb.nkk.no> 
Emne: NKK Utstilling 2023 

Hei 
 
I år som i fjor blir det dobbel utstilling i Sørlandshallen. Dette 
medfører mye jobb og behov for mange som ønsker å jobbe 
dugnad.  
Vi tar derfor kontakt med hundeklubbene i Agder for å høre om 
dere har lyst å bidra. 
Ønsker klubben å bli med send oss antall personer som vil delta. 
Så sender vi ett tilbud om betaling. Betaling vil skje direkte til 
klubbene ikke privatpersoner. 
Svar ønskes innen 10.09.22 
Håper mange har lyst å bli med slik at vi igjen kan arrangere 
utstilling på sørlandet. 
 
Mvh 
 
Wenche Glendrange 
Leder NKK Region Agder 
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Vedtak: Vi legger ut forespørsel på AOH face til våre medlemmer, 
sekretær legger ut. 
 

47/2022 Status økonomi 
Stødig og god, en drøy million på bok. 
 

   

48/2022 Fra komiteene 
 
LP/RL:  

• Treningene er i gang etter sommerferien.  

• Planlegging av LP-stevnet 21. august er i rute. Det er få 

påmeldte, så påmeldingsfristen er utvidet.  

• Planlegging av RL-stevnet 24.-25. september er i rute.  

• Det er satt opp to valpekurs og ett hverdagslydighet 

videregående. Valpekursene ble fort fulle. Det har vært 

vanskelig å få instruktører nok til å sette opp nødvendig 

antall kurs.  

• Det planlegges RL-cup 29. august og LP-cup 5. september.  

• Vi ønsker å se på mulighet for å arrangere barn og hund 

klasser på stevner/cup, og mulig også treninger. På 

treninger tenker vi at allsidighet kunne være bra å få til, 

kanskje kunne dette vært en mulighet for grenene på tvers? 

 
Agility: 
3 onsdagskurs i full gang, 2 grupper 0-1, 1 gruppe 1-2. 
Km i agility avholdt i juni og Km i hopp avholdt i august, meget 
vellykket og stort oppmøte i alle klasser (rekrutt, kl 1, kl 2 og kl 3). 
Stevnet i september er fullt, kun noen svært få plasser ledig 
lørdagen. Åpnet for juniorløp på stevnet. 
Kurs med Bodil Mehl-Wiik på Mykland, 12 ekvipasjer, meget 
vellykket. 
4 av klubbens egne ekvipasjer gjordet en super innsats til Nordisk, 
Trine Thorkildsen med 2 hunder i large, Esther Falck Jacobsen i 
large og Christl Faltner i small, alle var med i finalen. Alle ble 
kvalifisert for finaleløp, enten individuelt eller med lag. Laget til 
Trine tok bronse i finalen. Hun løp med begge hundene på samme 
lag. 
 
Masse ag utstyr lagt ut på auksjon, alle objekter gikk langt over 
minstepris, enorm interesse! Alle har fremvist kvittering, Ellen har 
fått liste. Inn kr 34.500,-, minsteprisene totalt var 14.000,-. 
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Bente har trukket seg som leder og Hilde har gått ut av komiteen, 
Trine ny leder og Mailinn Bie-Evensen, Renate Rosvold og Kirsten 
Jensen har kommet inn som nye. 
 
Hytte: 
 
Leder:  
 
Bruks: 
 
Nosework: 
Klubben har holdt sitt andre doble stevne i Nosework. Flere flinke 

ekvipasjer fra klubben fikk titler. Mange positive tilbakemeldinger 

fra dommere og deltagere. Alle plassene ble revet bort mye raskere 

enn forventet. Stevnet var fulltegnet på under en time.  

 

Vi forsetter med cuper og treninger utover høsten. 
Nosework info 
 

 
 

Eventuelt 
Har klubben en avtale med et hotell om overnatting? Eller burde vi 
ha det? Her er et tips fra Kirsten fra en tidligere samtale: Spre 
forespørselen bredt, henvend dere til ledelse, ikke 
resepsjonsansvarlig, be om tilbud som frivillig organisasjon og spør 
om sponsing mot aktiv markedsføring under arrangement og på 
hjemmesider. Forespørselen bør komme fra klubbens styre og  
gjelde for alle sportsgrenene. Gidske 
-Styret mener det ikke er nødvendig med egen avtale for vår bruk, 
hotell velges etter ønske og behov. 
 
Styret i Nkk oppdatert, styrereferat fra og med årsmøtet og frem til 
nå lagt ut, samt årsmøteprotokoll. Sekretær. 
 
Ag sender mulig inn søknad om å avholde NM i agility 17.-18.juni, 
frist for søknad 30.sept, skal tas opp i ag komiteen. Ok for styret. 
 
Sende oppdatert satser for mesterskapsstøtte til Vidar til aoh.no. 
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. 
NM: 
- Klubben støtter med kr. 1000 per deltaker, pluss kr. 500 for hver 
ekstra hund 
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Kriterier for søkand om støtte til mesterskap er at man deltar som 
Aoher og hvis man løper lag er det for Aoh. 
 
Støtte til dommerutdanning: opprettholder felles sum for alle 
grener 5000,-, kriterier som tidligere. 
 

 Til neste møte 
 
Neste møte er planlagt:  
Tirsdag 4.oktober, kl 19.00, Teams 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


