
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 02.05.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 02.05.16 

klokka 17:45. Møtet ble avsluttet klokka 18:45.  

 

Det var 5 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Vidar Pettersen 

Janne Braarud Jensen  

 

Ikke møtt:  

Sandra Jentoft 

Svanhild Urholm  

Anneli Bentsen 

Svein Kristoffersen 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Det er kjøpt inn en ny hengelås til container med agility-utstyr. Den nye hengelåsen er 

en kodelås. Den gamle låsen er flyttet over til containeren med ekstra agilityhinder.  

 Klubbens økonomi ble kort oppsummert.  

 Innkjørselen fra Evenrødveien inn på brukshundklubbens område er hullete og må 

forbedres. Det vurderes å flytte innkjørselen, eller eventuelt få den asfaltert. Pris for 

eventuell asfaltering av innkjørselen undersøkes.  

 Den nye kunstgressbanen bør flates ut. Det ble foreslått å leie en veivals som kan flate 

ut banen. Eventuelt kan hull fylles på med grus for å få en mer jevn bane. René har fått 

ansvar for å gjøre vurderinger med hensyn til forbedring og vedlikehold av 

kunstgressbanen.  

 Svein har fått hovedansvar for arrangering av Hundens Dag 28. mai 2016. 

Agilityhindre kommer til å stå ute på gressbanen i forbindelse med nybegynnerkurs. 

Gabriele og Svein skal i samarbeid bestille eventuelle effekter til Hundens Dag.  



 NBF skal arrangere dommerutdanning. Det er kommet ønske fra to av klubbens 

medlemmer om at de ønsker å delta. Sekretær i klubben har fått ansvar for å få tak i 

søknadsskjema for deltakelse på dommerutdanning. Dersom flere medlemmer har 

ønske om å delta på dommerutdanningen kan styret kontaktes på e-post: 

styret@fredrikstadbrukshundklubb.net 

 Styret har bekreftet at løpetisper er velkomne på alle klubbens treninger, men det må 

vises hensyn til de andre hundene (for eksempel med tanke på vindretning).  

 Det vurderes å leie inn instruktør til brukstrening jevnlig; for eksempel én gang per 

måned. Dette kommer til å bli sett nærmere på i sammenheng med oppmøte på og 

interesse for brukstreningene.  

 Ingen av FOBHK sine NBF-representanter deltok på årsmøtet i NBF i år. Styret håper 

å kunne sende en representant til neste års årsmøte i NBF, da brukssporten antakelig 

vil være mer aktuell i klubben enn den er per i dag.  

 Styret har fått forespørsel om å støtte landslaget i agility økonomisk. Styret har avgjort 

at klubben foreløpig ikke kommer til å sende økonomisk støtte til landslaget i agility.  

 Det er 85 påmeldte til klubbens uoffisielle valpeutstilling Plankevalpen. Det er gjort 

avtale med dommere, og det meste angående utstillingen er ferdig planlagt og ordnet. 

Sløyfer skal deles ut fornuftig, ikke overflødig.  

 Klubben har også i år brukt relativt mye penger på å kjøpe inn sløyfer til planlagt 

arrangerte stevner. Det må gjøres en vurdering med tanke på sløyfeinnkjøp neste år; 

det kan være nødvendig å gå over til en billigere type sløyfer.  

 Muligheten for å få arrangert et konkurranselederkurs for lydighet er blitt undersøkt. 

Kursleder har ikke mulighet til å arrangere et eget kurs for FOBHK, men har planer 

om å arrangere et konkurranselederkurs for lydighet i regi av NKK Østfold. Det er 

ønske fra medlemmer i klubben om å delta på dette kurset, da det kommer til å bli et 

krav fra NKK f.o.m neste år for å være konkurranseleder i lydighet.  

o Konkurranselederkurset vil gå over 3 kvelder og én søndag, og vil bli fordelt 

på 3 – 4 klubber. FOBHK er blitt forespurt om å holde av en torsdag kveld til 

arrangering av kurs på klubbens treningsområde. NKK Østfold sitt mål er å 

utdanne én konkurranseleder i hver klubb før sommeren, og én til innen årets 

utgang.  

 Brev om styrets krav angående vasking av klubbhus innvendig er gjennomgått og 

endringer er foreslått. Sekretær skal nå skrive et andreutkast av brevet.  
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 Kasserer skal gjennomgå sine papirer og undersøke hvilke instruktører utdannet av 

klubben som skal motta tidligere skrevet brev.  

 Da Moss Og Omegn Hundeklubb ikke lenger har kapasitet til å arrangere årlig agility-

stevne 1. mai har styret godtatt at FOBHK kan arrangere agility-stevne denne dagen.  

 Det er blitt foreslått å ha et strømlinjeformet opplegg hvor bronsemerkekurs avløses av 

agilitykurs. Styret har vurdert at et bronsemerkekurs ikke er nødvendig for en 

ekvipasje for å kunne starte agility nybegynnerkurs. Instruktører på agility 

nybegynnerkurs kan forbeholde seg retten til å avvise ekvipasjer med aggressive eller 

på annen måte uberegnelige hunder, som kan være til ulempe for omgivelsene.  

 Avgifter i forbindelse med stiftelsen Evenrød ble gjennomgått.  

 Kasserer har ordnet «Vipps» for klubben.  

 Vannledningen til krana på utsida av klubbhuset har fryst i stykker. Det vil bli gjort 

tiltak for å finne ut hvor ledningen er ødelagt, slik at den kan repareres.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


