
Referat styremøte med gruppeledere 4.04.2022 

 

Tilstede fra styret: Lars Reppesgård, Anita Løvheim, Connie Akerholt-Varpe, Elin Henriksen 

Halmrast, Gry Live Gulliksen, Michelle Foldnes, Svein Børresen, Hans- Kristian Halmrast 

 

Tilstede fra gruppeledere: Heidi Brunes, Margareth Mathisen, Beate Carlsen, Terje Hundstad, 

Marit Bjelland.  

 

Ikke tilstede: Jon-Atle Andresen, Svenn-Christer Hauge 

 

Til 

Saksliste: 

 

1. Presentasjon av styret og gruppeledere. Kort presentasjon av de som er tilstede, hvem det er 

og hvilket verv de har. 

2. Innspill gruppeledere: 

2.1. Hundeparken, jobber videre med brønnøysundregisteret for å registrere hundeparken som 

en egen organisasjon. Enklere økonomisk.  

2.2. Stige til bruks har gått i stykker, sjekke opp behovet for ny. Må ha til konkurranser. Marit 

sjekker opp priser.  

2.3. Utstillingsgruppa trenger flere instruktører. Bør være minst 2 stykker pr trening. Minst en 

pr trening bør ha erfaring og resultater å vise til. Hjelpeinstruktør kan ta tann/helsesjekk. 

Flytter til et tidligere tidspunkt kl 18 

2.4. Lydigheten ønsker seg speil og skjul, med kikkehull (fellesøvelser) 

2.5. Sjekke opp om utstyret til agility er godkjent for stevner jmf med nytt regelverk.  

2.6. For å bli klubbmester må man delta på et klubbmesterskap. I tillegg foreslås det å innføre 

årets hund i de ulike grenene. Michelle sjekker opp systemet som andre klubber bruker 

og setter opp et forslag. Vi diskuterer videre på neste styremøte. Aktivitetsleder får 

ansvaret for å få inn resultater og regne ut.  

2.7. Det har kommet tak til agilityboden, det må legges på.  

2.8. Det må også lages en bod til utstillingstrening, rally og lydighetsutstyr 

2.9. Dommere til rally for 2023 er booket. Kontrakter er sendt ut. 

2.10. Innkjøp av kioskvarer:  

2.10.1. Vi bør få inn en avtaler med tanke å innkjøp,  

2.10.1.1. Grans er allerede i boks.  

2.10.1.2. Vaffelrøre, ulike alternativer sjekkes opp 

2.10.1.3. Kanda? 

2.10.1.4. Andre dagligvarer? 

2.10.2. Fryseboks- Beate sjekker opp pris med komplett 

2.10.3. Kanda?  

2.10.4. Kaker bakes på dugnad 

3. Forventninger fra styret om gruppeledere 

3.1. Kommunikasjon 

3.2. Aktivitetsleder er ansvarlig for gruppelederne, kurs skal gå gjennom aktivitetsleder.  

4. Fellestreninger  

4.1. Agility mandager 17.30-19.30 

4.2. Lydighet mandager fra ca 18. Fellesøvelser kl 18.30 



4.3. Rally tirsdag 18-20 

4.4. Ringtrening onsdager 

4.5. Bruks søndager i skogen (vinter) tirsdager. Sjekk innlegg i gruppa på facebook.  

5. Åpning av Åsrum – bidrag fra gruppene 

5.1. Oppvisning fra gruppene, i ulike ferdighetsnivå slik at man viser både nybegynnere og 

«eliten». Lage en tidsplan slik at de ulike gruppene ikke har oppvisning samtidig. 

Enklere for besøkende å planlegge besøk ut fra hvilke grener de er interessert i. 

5.1.1. Utstilling – innføring, oppvisning 

5.1.2. Agility 

5.1.3. Rally 

5.1.4. Lydighet 

5.1.5. Gjeting 

5.1.6. IGP 

5.1.7. Styrketrening hund 

5.2. Fylle opp plassen  

5.3. Speaker  

5.4. Invitere naboer og bønder, informere avisa (op og sb). Connie sjekker opp.  

5.5. Annonser må ut til alle steder hvor vi kan tenkes å nå hundeeiere.  

5.6. Stander-  

5.6.1. Donasjonstelt – til inntekt til Ukraina 

5.6.2. Dyrebutikker m.m  

5.7. Åpen kiosk 

6. Eventuelt 

6.1. Alle kurs skal foregå på Åsrum. Kurs bør ikke settes opp på samme dag som de ulike 

grenene har fellestreninger.  

 

 

Styresaker.  

 

1. Sesongen 2022. Aktiviteter  

2. Sjekk av utstyr (telt etc. sette av en dag) 

2.1. 2-3 fungerende hvite telt. 6 telt totalt. De står nå på klubben. Telt 1 og 2 (merket) 

fungerer. Bør være 6 stykker for å slå opp teltene.  

2.2. De grønne er i orden.  

3. Premier sesong 2022 

3.1. Royal Canin har ikke midler til å sponse mer i år. Søknad må sendes inn tidligere 

3.2. Eukanuba, venter på tilbakemelding. Kommer etter påske.  

3.3. Utstilling bør ha forpremier til den store ringen 

3.4. Gry Live og Anita har skaffet mange premier til alle grener. 

3.5.  
4. Skilt på området og langs vei 

4.1. Det er søkt fylkeskommunen om skilt langs veien ned til området 

4.2. Skilt med plukk opp etter hunden- Postkasser med hundeposer ved skiltet. 

4.3. Informasjonsskilt om regler på plassen.  

5. Gjenstående arbeid brakke 

5.1. Male ferdig stevnetoalett 

5.2. Elektrisitet i sekretariater 



5.3. LED-stripe i det store rommet. Kan kjøpes i 25m og 10m med dimmer. Limes opp i 

taklistene. 

5.4. Male lister på kjøkkenet.  

5.5. Prosjekter til neste vinter. Tak i sekretariat og stevnetoalett. 

5.6. Skap til oppbevaring inne- Anita sjekker opp 

6. Prosjekter ute.  

6.1. Flytte garasjer fra gamle klubben 

6.2. Bod til rally, lydighet, ringtrening 

6.3. Svein har kontroll.  

6.3.1. Vi må har mer grus til parkeringsplassen.  

7. Etablere ny mannskapskomite? 

7.1. Gruppeleder tar ansvar for mannskap til egne stevner.  

8. Treningsavgift må innføres, også for utetrening. Det koster å holde plassen og hinder ved like. 

Når vi får hall må det med stor sannsylighet innføres en noe høyere avgift en vi har hatt 

tidligere 

8.1. Connie setter opp forslag til regelverk.  

9. Hall. Styret har ikke gitt opp. Alle er enige om at vi må ha hall på plass før vintersesongen 

2022. 

10. Borgertog 

10.1. Melder på. Connie sjekker opp påmeldingsfrist. Jubileum.  

11. Eventuelt  

11.1. Kurs. Sette opp prisen til 1800-2300. Neste annonserte kurs 

11.2. Klubbklær kommet ønsker om flere farger. Vi åpner for alle farger. Viktigere at 

folk promoterer klubben en fargen på klærne.  

11.2.1. Har kommet innspill fra andre aktører en proffsport. Vi henter inn anbud.  

11.3. Arrangørvester til stevner. Merket med Arrangør (1 med stevneleder?). 

Tilgjengelig poncho for parkering  

11.4. Fellesdugnad ute, klippe/rydde, rake, rydde grøfta. Ta med ryddesag, raker, 

kantklipper. Lørdag 23. april.  

11.5. Det er kjøpt inn 8 nye nettbrett. Michelle setter de opp.  
 


