
Hei 

Sandefjord Hundeklubb fikk i dag publisert ett «åpent brev» på klubben sine sider på Facebook 

Det er viktig for oss som nå sitter i styret at klubben føles gjennomsiktig for medlemmene og at der 

er en lav treskel for tilbakemeldinger. 

Vi skal prøve å svare opp så best vi kan på spørsmålene/bekymringene som kom frem i innlegget. 

Hall 

Hallen «vår» på pindsle ble borte for oss da huseier ønsket å leie ut til andre leietakere.  

Det er sterkt beklagelig da denne hallen var en viktig del av vår aktivitet gjennom hele året. 

Å klare å skaffe en ny hall er ikke lett. Vi jobber hele tiden med løsninger, men mulighetene som vi 

har fått er i prisklassen 80-90 000 kr pr mnd.  

Å inngå en leieavtale med slike priser er ikke noe vi som klubb klarer å håndtere. 

Det jobbes med mange løsninger på tvers i klubben, men dersom noe sitter på idèer eller plasser så si 

gjerne ifra, vi er avhengige av innspill. 

Åsrum 

Plassen vår på Åsrum er en fantastisk plass, området har krevd utallige arbeidstimer for å få i stand 

slik det ser ut i dag.  

Etter årsmøte ble det klart for styret at plassen vi er på ikke var søkt om. 

Det vil si at alt som var gjort siden 2018 hva gjelder planering og oppsett av brakker ikke var 

godkjent. Dette resulterte i en full stopp i arbeidene våre. Styret tok ikke sjansen på å legge mer av 

klubbens penger inn i plassen i redsel for at vi skulle miste dette. 

Som alle kanskje vet er det å søke til kommunen en tidkrevende prosess. Enda mere tid går det når 

området vi skal etablere oss i ligger i ett NLF-området. 

Det nye styret skrev søknad om Dispensasjon fra PBL §19 til kommunen om å avrette og etablere 

brakkeriggen på plassen, 

Søknaden hadde en behandlingstid på 12 uker.  

Svaret var Avslag.  

Vi fikk nye tre uker på å klage på Avslaget. Dette ble gjort, og kommunen valgte å stå i sin avgjørelse 

om avslag. 

Neste steg var da politisk behandling i planutvalget i Larvik Kommune. 

Behandlingen i planutvalget gikk i vår favør, og det ble enstemmig vedtatt godkjenning av søknad. 

Saken er nå hos Statsforvalteren for uttalelse, dette håper vi er avgjort eller ferdig i løpet av denne 

eller neste uke. 

Som dere skjønner av denne oppsummeringen har dette pågått siden mars i år og pågår enda. 



Styret ble enige om å avvente «offentliggjøring» av denne informasjon for å ikke skape uro/utrygghet 

i klubben. Vi håper det er forståelse for dette, dersom det oppfattes som galt beklager vi det, men alt 

vi har gjort eller gjør er med grunnlag «hva er best for klubben» 

Dugnader 

Nå vi har avholdt dugnader er dette med arbeidsoppgaver noe vi må trene på. 

At man opplever å bli møtt med negative tilbakemeldinger og negativ ånd er trist å høre og ikke en 

oppfatning vi håper mange deler. 

Som forklaring, ikke unnskyldning, er at arbeidsoppgaver har vært vanskelig å fordele da vi ikke har 

turt å gjøre de store tingene grunnet usikkerheten rundt plassen. 

Generelt har vi inntrykk av at det oppgaver nok til alle når de er der og har lyst til å bidra. 

Kritikk og sure tilbakemeldinger er ikke noe vi kjenner til eller kjenner oss igjen i, men ønsker gjerne 

tilbakemeldinger slik at vi kan ta tak i dette. 

Hvordan kan vi sammen endre den negative spiralen klubben har kommet inn i og få 

snudd dette til en positiv spiral? 

Dette er ett viktig spørsmål,  

Først så er det ikke lett å tak i noen man ikke vet er der, at klubben oppfattes å være i en negativ 

spiral er ikke noe som vi var klar over. 

En klubb vill alltid bevege seg i bølge daler, Covid-19 har definitivt vært en dyp dal for oss alle enten 

det er klubb eller privat, 

Til dette ønsker vi å påpeke alle de positive tingene som har skjedd i klubben siden aktiviteten kom i 

gang igjen. Selv om det føles ut som det går sakte skjer det hele tiden ting på Åsrum og klubbhuset 

blir mer og mer ferdig. Samtidig med dette har det vært holdt mange kurser på plassen noe vi tenker 

er bra for både rekrutteringen og aktiviteten. Vi ser også at det er flere og flere som kommer på 

fellestreninger i de forskjellige gruppene. Dette er kjempebra. Vi har og håper på forståelse for at det 

tar tid å bygge opp igjen aktivitet etter at Covid-19 har gjort sitt for de flestes motivasjon. Som et 

ledd i å bygge motivasjon og samhold har styret også fått inn klubbklær. Vi håper de faller i smak og 

at flere ønsker å kjøpe dette. 

 

Videre ønsker vi også å berømme alle som var med på å bidra til at vi fikk avhold utstillingen vår i 

starten av sommeren. Som kjent måtte vi på bare få timers varsel flytte utstillingen fra Åsrum til 

Stokke grunnet Covid-19 restriksjoner i Larvik kommune. Dette viste hvilken rå gjeng Sandefjord 

hundeklubb er som får til bra arrangement. Også NM i lydighet har vi arrangert, noe som også ble en 

suksess. Dette får vi bare til med fine medlemmer som ønsker å stille på dugnad. Takk til alle som 

bidrar        

 

En ting er sikker Sandefjord Hundeklubb ble etablert i 1962 å vil bestå i en mannsalder til.. 

Vi skaper ikke ett godt miljø med en god klubb, vi skaper en god klubb med ett godt miljø!!!! 

Håper dette oppklarer litt. 

 



Dersom det er mer,  huk tak i en av oss dersom dere ser oss på plassen, skriv gjerne en mail til oss 

eller ta opp telefon å slå av en prat. 

Telefon nr til Lars er: 91614725 

 

Hilsen Styret SHK. 

 

 

 

 

 

  


