
 

 

Styremøte  21.08.2012 

 

Til stede: Svein Kristoffersen, Svanhild Urholm, Hege Langvik, Janne 

Braarud Jensen, Steinar Jenssen og Monica Hansen. 

 

Ikke til stede: Lene Culbertson og Lars Erik Bye. 

 

 

1/12      Godkjenning av referat 

 

         Referatet er godkjent. 

 

 

2/12      Ting som har skjedd i klubben 

 

         Valpeshow:  Blitt litt mindre valper, på showet. 

                                Promotere tidligere neste gang. 

                               Sende reklame til klubber og dyrleger/ dyrebutikker. 

                               Selve dagen, var vellykket. 

                                

                               Overskudd:  ca 10 000 kr. 

 

 

        Fredrikstadcup:  Gikk veldig bra. 

                                       Mye flotte tilbakemeldinger. 

                                       Neste år ,blir det veldig tidlig. Blir revurdert om vi skal  

                                       stille opp,som vakter.   

                                       Inntekt:  17 000 kr. 

 

 

        Agility:  Videregående kurs med Per Eriksen og Maud. 

                        Dette kurset, gikk med overskudd. 

                        Videregående/ konkurransekurs med Kirsten Bjørnlykke og Geir        

                        Ottesen . Ble ikke noe overskudd, på dette kurset. 

                        Nybegynnerkurs med Torill Frøberg. Dette kurset, gikk med  

                        overskudd.  

                        Nytt møte, med agilityutøvere. Var ca 22 frammøtte. Satt  

                        sammen ny komite.  

                        Bare komiteen, som har treneransvar. 

 



 

       Lydighet:  Vært ganske stille. 

                          Hverdagslydighetskurs. Janne, Sandra og Monica,som har hatt  

                          kurset. 

                          Ikke vært noen møter. 

 

 

       Jysk:  Fikk bra tilbakemelding ,men de syntes vi brukte litt lang tid. 

                  Dårlig oppmøte, av medlemmene. 

 

 

3/12   Framtid i klubben 

 

            Monica og Janne, tar Ringsekretærkurs, til våren. 

            Organisasjonskurs, kommer også til våren. 

 

       Lydighet:  Stevne 7 Oktober. Dette trenger vi mannskap til. Stevnet, er  for  

                          alle klasser. Janne ta påmeldinger. 

                          Helgen 25-27 oktober, er det lydighetskurs, med Hege Johnsen, 

                          Dette kurset, er for våre konkurrerende medlemmer. 

 

                          Janne starter Bronsjemerkekurs 20 september. 

 

                          Monica starter valpekurs 17 september. Marie Andersen, skal  

                          være hjelpeinstruktør. 

            

                          Har fått leie ridehus, for vintertrening. 

                          Starter der 15 oktober og avslutter i slutten av mars. 

                          Tiden som vi har fått leie, er søndager 09.00-13.00. 

                          Til nå, er det 12 som har meldt sin interesse.  

                          Agilityen skal også trene der, så vi bytter på tid. 

                          Summen for leien, er 8000, som deles på utøverene. 

                          Pengene blir betalt inn til klubben, som betaler videre til eier. 

 

       

      Agility:   Svanhild og Monica, skal ha nybegynnerkurs 22-23 september. 

                     

                      Folk får prøve et par ganger, på trening, før de må ha kurs. 

                     

                      Må ha dugnad, for å ordne inne i klubbhus angående innetrening. 

                      Pris for innetrening, blir f.eks 1 hund,en dag i uken=100 kr.Du har   

                      da betalt for hele innesesongen. To dager= 200 kr osv.Har du to  

                      hunder en dag, blir det også 200 kr. 



 

                      

                     En del som er interessert i ridehustrening. Prisen blir delt med  

                     lydigheten. 

 

                     To nybegynnerkurs, i året. Ett på våren og ett på høsten. 

 

 

     IPO:    Prøve å starte på igjen. 

 

 

 4/12      Dugnader 

 

             Legge ut lister, på forhånd. De som er medlemmer, blir satt opp. 

             Prøve eventuelt bot, på de som ikke møter. De kan godt få andre til å  

             møte, hvis de ikke kan selv. Men dette må de selv ordne. 

 

            Forarbeidet til container. Trenger sand, sement og motorsag. 

            Lars Erik, er arbeidsleder, for dugnaden. 

            Datoen blir 11 september kl 18.00. 

 

 

5/12     Hundens dag 

 

             Prøve å få til Hundens dag, i juni 2013. 

             Ta opp dette, etter nyttår! 

 

 

6/12      Medlemslister 

 

              Svein får medlemslister pga dugnadslistene. 

 

 

7/12       Plasthall 
 

             Svein sjekker ut angående plasthaller. 

             Kanskje sette det opp, på den nye delen. 

 

8/12       Klubbklær 

 

             Svein sjekker opp ang vester, med logo. 

 



Ref.  Monica Hansen 

 

 

 

   

                           

                    

                


