
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 7 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

25/10-2022 19.00- Teams 

Møteleder Referent 

Anne Linn Moen, leder Anette Nesheim Hamre, sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
 

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

Tania Bråtlund ikke tilstedet 
 
 

Møtereferatet sendes pr mail til styremedlemmene og publiseres på klubbens hjemmeside etter 
godkjenning. 

 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

49/2022 Godkjenning av innkallingen 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 
 

50/2022 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 

/2022 Oppfølging av tidligere saker 
 

   

 Innmelding av nye saker til behandling i dagens styremøte: 
 

   

51/2022 
 
 
 
 
 
 
52/2022 
 
 
 
 
 
 

Egen Facebook side til Nosework 
Ønsket effekt: Nosework og NBF bruks er to vidt forskjellige hunde 
sporter. Det er naturlig at de har vær sin Facebook side. Sånn det 
er nå blir postene lett blandet og forsvinner langt ned på siden. 
  
Vedtak: Nosework får sin egen Facebook side, Victoria lager. 
 
Instruktørlønn: Instruerer man som hjelpeinstruktør så blir man 
betalt hjelpeinstruktørlønn. Det foreslås at instruerer man en 
gruppe alene blir man betalt som hovedinstruktør (full lønn). 
Uavhengig av NKK trinn1 kurs.  
Vedtak: Styret er enige om at instruktør med ansvar for egen 
gruppe får full instruktørlønn uavhengig av NKK trinn 1, dette 
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53/2022 

gjelder i en overgangsperiode frem til vi får utdannet flere 
instruktører. 
 
Nytt RL regelverk 

Det har kommet nytt regelverk til rally som trer i kraft ved nyttår. 

LP/RL komiteen ønsker å kjøpe inn nytt utstyr (4 x skilt + 

nummerskilt til de nye holderne våre). Prisen er 6.514 til sammen. 

Med dette kjøpet vil vi ligge litt over avsatt budsjett til utstyr.  

Budsjettposten er 10.000 kr for 2022, og vi har vel brukt litt over 

halvparten til nå.  

Vedtak: Styret er positive til at det kjøpes inn utstyr som etterspurt.  

 

 Hastesaker håndtert og infosaker til styret   
  
 

 

    
 

 

     

54/2022 Innkommende korrespondanse 
 

   

 Re: Lån/ leie av område  

From Andresen, Geir-Olav 

To Arendal og Omegn Hundeklubb  

Date 2022-10-16 12:11 

Summary Headers Plain text  
Hei 
Tenker banene. 
Men om det ikke er mye ekstra fir hytta også, så åpner vi for det. 
Vi rydder og vasker selvfølgelig etter oss. 
 
Flere av de som et med og arrangerer er medlemmer i AOH. 
 
Geir-Olav  
 
Få Outlook for Android 

 
From: Arendal og Omegn Hundeklubb <post@aoh.no> 
Sent: Sunday, October 16, 2022 11:56:40 AM 
To: Andresen, Geir-Olav <geir-olav.andresen@sameyde.vgs.no> 
Subject: Re: Lån/ leie av område  
  
Hei og takk for mail :) 
Vi skal ha styremøte neste uke og setter dette opp som sak da. 
Så lenge det ikke kolliderer med klubbens egne aktiviteter pleier vi 
å  

   

mailto:geir-olav.andresen@sameyde.vgs.no
mailto:post@aoh.no
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1187&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#headers
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1187&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#all-headers
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1187&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview
https://aka.ms/AAb9ysg


 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 3 av 7 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

leie ut til en liten sum. 
Er det klubbhytte og baner dere ønsker å leie? 
 

--- 

Med vennlig hilsen 
Arendal og Omegn Hundeklubb 
Anette Nesheim Hamre 
Sekretær 
 
On 2022-10-14 19:32, Andresen, Geir-Olav wrote: 
> Hei 
>  
>  Norsk Retrieverklubb, raseråd Toller skal arrangere 
> Tollerlagfestival St. Hansehelgen i 2023. 
>  
>  Er det mulig å låne området ved klubbhuset søndag 25 juni i 
2023? 
>  
>  
>  Geir-Olav Andresen 
 
Vedtak: Styret godkjenner, 500,- pr dag klubbhytte, 300,- pr bane 
pr dag. Sekretær svarer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Subject: Søknad om Konge- og eller NKK pokal for prøvesesongen 

2023 

Date: 2022-10-24 08:47 

From: Eva Pedersen <Eva.Pedersen@nkk.no> 

To: Eva Pedersen <Eva.Pedersen@nkk.no> 

 

Til klubber og  Forbund 

 

Søknad om Konge- og eller NKK pokal for 2023 

 

Fra sesongen 2003 bestemte Det Kongelige Slott at NKK og 

hundesporten skulle tildeles kun én Kongepokal pr. år. 

 

NKKs hovedstyre vedtok i møte IV/03, at med én Kongepokal til 

utdeling, så skulle den utlyses for alle arrangører av terminfestede 

Norgesmesterskap. 

 

De av våre klubber som er arrangører av offisielle 

Norgesmesterskap i 2023, kan søke om Konge- og eller NKK pokal. 

 

Søknadene vil bli behandlet av NKKs administrasjon.  NKKs pokal 

vil også bli tildelt blant disse søkerne. 

 

Frist for å søke om pokaler er 15. november 2022. 
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Hilsen 

 

EVA PEDERSEN 

 

Saksbehandler Aktivitetsavdelingen 

 

mobil: 98 69 70 21, epost: eva.pedersen@nkk.no 

 

Vedtak: I forbindelse med NM i agility ønsker vi å søke om 

Kongepokalen. Anne Linn tar ansvar og tar det videre i NM 

komiteen. 

 

______________________________________________________ 

Spørreundersøkelse - areal- og anleggsbehov for 

organisert og uorganisert aktivitet  

From Aas, Vidar  

  

Date 2022-10-18 15:39 

Summary Headers Plain text  

Hei lag og foreninger, 

 

I forbindelse med rullering av kommuneplan og kulturplan ønsker 

kommunen å få oversikt over behov/ønsker for nye arealer og 

anlegg for kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter.  

 

Vi håper derfor flest mulig vil svare på våre to spørreskjemaer 

innen 1.desember: 

Kartlegging av behov for organiserte lag og foreninger (arcgis.com) 

Kartlegging av behov for uorganiserte aktiviteter (arcgis.com) 

 

Det er lov å svare på begge spørreskjemaene ☺   

 

Les mer om arbeidet med kommuneplanens arealdel: 

Ny kommuneplan - arealdel - Arendal kommune 

 

Les mer om arbeidet med ny kulturplan: 

Ny kulturplan 2023-2026 - Arendal kommune 

 

Mvh Vidar Aas 

Arendal kommune  

mailto:eva.pedersen@nkk.no
mailto:Vidar.Aas@arendal.kommune.no
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1198&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#headers
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1198&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#all-headers
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1198&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview
https://survey123.arcgis.com/share/e2e6ee247a374808b5a3c7f4cfc8226d
https://survey123.arcgis.com/share/e1f61c4b9ae2406cbe9e79322039f80b
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/kommuneplan-arealdel/
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/kulturplan-2023-2026/
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Kulturenheten  

Vedtak: Anne Linn svarer på spørreskjema. 

55/2022 Status økonomi 
 
Over en million på bok. 

   

56/2022 Fra komiteene 
 
LP/RL:  

• Utetreninger og kurs er i avsluttende fase.  

• Innetreningene kommer i gang denne uka. Per 27. september 

er det påmeldt 8 og 12 stk på egentrening rally, 11 stk på 

kursgruppe rally, 7 og 9 stk på egentrening lp og 11 stk på 

kursgruppe lp.   

• RL-cup og LP-cup ble avholdt 29.08 og 05.09 med greit 

oppmøte.  

• RL-stevnet er gjennomført. Arrangementet gikk veldig bra. 

Vi fikk mye skryt av både dommere og deltakere. Randi ble 

Agdermester. Stevne sin andre dag var også tellende for 

rally-cuppen.  

• Sørlandsappellen ble avholdt søndag 2. oktober på klubbens 

områder. Det er påmeldt flere fra klubben, de fleste tar dette 

som en god treningsmulighet.  

• Det planlegges dobbelt LP-stevne 15.-16. oktober og 

bronsemerke-prøve 16. oktober. Foreløpig er det påmeldt 

hhv. 17, 16 og 4 stk. Satser på at vi runder ca. 20 deltakende 

hver av dagene. Søndagen blir tellende for LP-cuppen.   

• Ny person i komiteen er Elin Søisdal Gjeruldsen.  

 
Agility: 
23 august – klubbmesterskap i hopp 

Arrangert av Nina. Dommer for kvelden var Anne Linn og hun 

hadde en laget en super bane som ble veldig godt mottatt av 

deltagerne. Deltagerne koste seg med kaffe og kake mellom løpene. 

Vinnerne fikk en flott bukett med roser. Resultatene er publisert på 

FB gruppa til AOH Agility. 

31 august – blåbær 

Arrangert av Mailinn. Godt oppmøte og god stemming. Veldig 

mange gode blåbærhunder som blir gøy å følge med på fremover. 

6 september – konkurransetreningskveld 

Arrangert av Mailinn. Mange som ønsket å prøve seg på 

banetrening og alle hjalp til med ulike oppgaver. Gøy å se 

fremgangen på mange av de ferskeste ekvipasjene. 

17.-18. september – Arendalsstevnet 

Stevnet var fulltegnet og det var meldt fint vær så alt lå til rette for 

en fantastisk helg. Og helgen ble fantastisk på alle måter. Vi hadde 

dyktige dommere som leverte supre baner og vi fikk masse skryt for 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 6 av 7 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

det i etterkant. Vi fikk også skryt for et flott gjennomført 

arrangement. Klubbens egne medlemmer var flinke til å bidra til at 

hjulene gikk rundt. Det eneste lille minuset var forsinkelse pga 

utfordringer av ulik art når det gjaldt tidtageranlegget. 

Innetrening 

Kurset med nivå kl 0-1 er fulltegnet. Kurset med nivå kl 1-2 har to 

ledige plasser. Konkurransegruppa har 3 ledige plasser. Det vil si at 

det kun er 4 påmeldt til kurset med nivå kl 1-2 og 

konkurransegruppa. 

NM agility 2023 

13.-14.juni 2023, et samarbeid mellom Aoh, Ølen, Vindafjord og 

Etne Hundeklubb og Stovner Hundeklubb, på Hove, Aoh er 

hovedarrangør. 

 
Hytte: 
Sølvi, leder av hyttekomiteen har påpekt at det er hull i mønet på 
hytta og ønsker at en snekker skal se på det. Ok for styret. 
 
Leder:  
 
Bruks: 
Full innetreningsgruppe. 
 
Nosework: 
Vi har hatt et infomøte hvor vi ble enig om å fokusere på å holde 

cuper og mer jevnlige treninger og ta en pause fra å holde 

konkurranser. Kjøretøy cup avholdt 9. september. Naomi Sund 

kommer å holder kurs for oss helgen 22/23 oktober, fulltegnet. 

Cup også i oktober. 
 

 
 

Eventuelt 

Betalingsløsning ift å melde på kur 

Dette er allerede diskutert litt i gruppa og siden mange var 
positive til det har jeg lagt ved litt informasjon til en 
betalingsløsning. Den ser enkel ut og Hadeland bruker den 
allerede og er fornøyd. Da slipper vi å bruke tid på å følge opp 
medlemmer som ikke betaler I tide og det blir veldig oversiktlig 
ift innbetaling per kurs. www.deltager.no 

Styret positive og vi sjekker videre ang deltager.no 

-Legge inn utlån av hytta og arrangementer i kalender- Bente 
legger inn i kalenderen. 

 

 
 
 

  

http://www.deltager.no/
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Trine og Anette i møte med leirsenteret i dag, Trauma ønsker 
dessverre ikke å leie ut kunstgressbanen til hundebruk igjen, de har 
sagt ja til agilitystevne 21.-23 april 2023 og NM i agility 14.-16.juni 
2023. Hove vil gjerne tilrettelegge annet område til oss, de foreslo 
ved drivhuset, flaggstanga, Gildestua eller shæferhundklubben, 
men dette er ikke egnet til agilitystevner i april og september slik vi 
ser det. 

 

 Til neste møte 
Årsmøtet, digitalt eller fysisk, dato?  

 
Neste møte er planlagt: Tirsdag 6.desember 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


