
Styremøtereferat 10.02.22 
 

Tilstede: Lars Reppesgård, Anita Løvheim, Svein Børresen, Connie Akerholt-Varpe, Gry Live Gulliksen, 
Michelle Foldnes 
Ikke tilstede: Elin Henriksen Halmrast og Hans-Kristian Halmrast. 
 
1. Trening på plassen. Det har blitt mye aktivitet ute, det er veldig positivt. Det er mange på treninger, 

det byr på både gleder og utfordringer. For noen hunder/førere kan det bli overveldende. Plassen er 
stor, så det skal være plass til alle. De som har behov for mer avstand må kommunisere det til andre 
slik at man ikke står helt inntil banen når de hundene trener. Fellestreninger er åpne for alle 
uavhengig av nivå på både hund og fører. 
1.1. Det er et ønske, spesielt fra agilitygruppa om å ha banen stående ute over lengre tid. 

Utfordringen med det er plenklipping. Klippingen forgår på dugnad og må tas når bhovet er det 
og de har mulighet. De som klipper fast vil da klippe rundt agilitybanen. Hvis banen skal stå 
oppe må de som bygger om banen klippe, Hans-Kristian kan lære opp flere til å bruke den gule 
klipperen. 

2. Stillingsinstrukser. Styret lager stillingsinstrukser til alle verv, det er da enklere å vite hvilke oppgaver 
som hører under de ulike vervene, og forutsigbart for de som kanskje ønsker å tre inn i noen verv. 

3. Hinderparken må oppgraderes ved behov. Denne gangen er det bruksgruppa og agilitygruppa som 
har behov for litt nytt utstyr.  
3.1. Agilitygruppa trenger 2 nye hjul, styret har bestemt at disse skal være manuelle, de trenger også 

nye tuneller som tilfredsstiller nytt regelverk fra 1.01.23. Hans-Kristian henter inn anbud og 
legger fram for styret før det bestilles. Hvis leverandør har mulighet håper vi at det er på plass 
til stevnet i august.  

3.2. Rallygruppa overtar 2 lange og 2 korte tuneller. Resten må vi vurdere å selge 
3.3. Bruksgruppa trenger bruksstige. Det er usikkert om de også trenger noe annet, Marit henter inn 

tilbud og legger fram for styret før noe bestilles.  
3.4. Smellergruppa ligger latent nå, men utstyret tar mye plass. Vi tar selvfølgelig vare på innkjøpt 

utstyr, mens kommoder og annet stasj enten må hentes av noen som vil ha det, eller kastes. 
4. Program åpning av Åsrum 12-15 

4.1. Snorklipping av varaordfører i Larvik 
4.2. Vi håper at alle gruppene kan finne noe de kan vise frem. Det er bare positivt med flere som 

stiller fra hver gren. Det er også fint om det kan være en som kommenterer det som skjer under 
oppvisningen. 

4.3. Åpen kiosk 
4.4. Annonser deles ut i postkasser, dyrebutikker, veterinærer mm 

5. Vafler, må tilsettes smør, kardemomme og vaniljesukker for å få den smakfull 
5.1. Behov for større toastjern og vaffeljern.  

6. Treningsavgift, styret har sett på ulike forslag for treningsavgift. Det blir ikke innført enda, men kan 
bli behov for det på sikt da det koster å holde plassen i orden. 

7. Bookingsystem klubbhytta. For å unngå dobbeltbookinger av klubbhytta. Connie, Michelle og Elin har 
tilgang til denne.  

8. Kaffe. Det går veldig mye kaffe og det koster selvfølgelig. Vi ser oss derfor nødt til å ta betaling for 
kaffen.  
8.1. 300 kr i året- vippses til 11014.  
8.2. 10 kr pr kopp vippses til 11014 



8.3. Vi oppfordrer alle til å ha med egen kopp, husk å merke den med navn. Det er satt av et eget 
skap inne i klubbhytta til personlige kopper. 

8.4. Det er også mulighet til å kjøpe brus- 15 kr pr brus vippses til 11014 
9. Eventuelt 

9.1. Lagring – må finne en løsning raskt slik at vi kan kjøpe opp litt beholdning  
 


