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Referat komitemøte 12. september 2018 

Tilstede: Styret og komiteer for hytte, spor, lydighet, utstilling og  

rallylydighet. 

Forfall: Jaktkomiteen 

Styreleder Terje E. ønsket velkommen til høstens komitemøte.   

Hytte – og kioskkomiteen 

Hytta blir jevnlig renholdt, men har opplevd utfordringer når det gjelder 
lukt på toalettet. Dette har blitt utbedret ved hjelp av tømming, barking og 
påfyll av sanitærveske. Veien opp til Stikkaåsen har blitt utbedret med 
pukk og grus. På gressplenen er det planlagt fyllmasse/grus for utjevning 
av hull og ujevnheter. Det har vært vurdert kjemikaliebasert ugressfjerner 
på grusbanen, men har så langt gått for rasping av grus. Ugressfjerner skal 
ikke brukes på plasser hvor det ferdes husdyr. Det kom innspill med at 
andre klubber har samme problem, og brukt ugressfjerner. Skal være mulig 
å utføre ved informasjon til medlemmene på et tidlig tidspunkt.  

Blodsporkomiteen 

Fra 1.1.2019 er det nye sporregler. I høst er det planlagt nybegynnerkurs, 
og to treningshelger. Det er også igangsatt en bevegelig prøve.  

Lydighetskomiteen 

Komiteen har nylig avholdt høstens stevne med 45 ekvipasjer. I tillegg er 
det Lydighetscup, og torsdagstreninger. 3. cupkveld vil være klubbmester-
skap. Et Lydighetskurs er planlagt i høst.  

Utstillingskomiteen 

Komiteen arrangerte avdelingens utstilling i april med 200 påmeldte. På 
grunn av praktiske detaljer, er ikke utstillingen ferdigmeldt. Det er rettet 
opp, og ligger nå hos NKK. Handlerkurset ble avlyst, men det planlegges 
et nytt. Komiteen har hatt jevnlige utstillingstreninger.  
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Jaktkomiteen 

Ingen tilstede.  

Kurskomiteen 

I 2018 har det blitt avholdt 36 kurs med til sammen 279 deltakere. 79 av 
disse har vært på jaktkurs. Instruktørene har vært egne og innleide. Evalue-
ringen fra deltakere har utelukkende vært bra.  

Rallylydighetskomiteen 

Det har vært økende antall deltakere på treninger. Kurs er planlagt, og cup 
vil arrangeres på nyåret.  

Treningstider kurs og Rallylydighetstreninger på mandager.  

Terje E. la frem styrets forslag til tidspunkter. Rallylydighetskomiteen og 
Kurskomiteen avtaler seg i mellom. Et styremedlem innkalles.  

Økonomi 

Havårsrapport ble fremlagt. Det ble kommentert at inntekt fra medlems-
kontingent er høy, og tyder på bra rekruttering. Økonomien er generelt bra, 
men det ble uttrykt ønske om at Vipps brukes mer.  

Temakvelder/Foredrag 

Terje E. presenterte styrets arbeid med å kontakte eksterne tilbydere for 
foredrag/kurs i klubben. Komitemøtet konkluderte med at man heller skul-
le bruke interne ressurser fremfor eksterne. Ved behov kan klubben låne 
lokaler av fylkeskommunens skoler gjennom sin tilknytning til Natur og 
Miljø.  

Hjemmesiden 

Webmaster Karianne oppfordret alle til å sende inn mer for publisering på 
hjemmesiden. Det kan være for eksempel resultater fra stevner, utstillinger 
og prøver fra klubbens medlemmer.  
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Nøkkeloversikt 

Komitemøtet ytret ønske om oppdatering av oversikt på hvem som skal 
ha/har nøkler i klubben. Det har forekommet tilfeller hvor bommen, og 
hytta, har vært ulåst. Styret følger opp dette.  

Hundens Dag 

Komitemøtet diskuterte hva som kreves for Hundens Dag. Kan det ev 
kombineres med en familiedag? Ansett som positivt, men bør opprette en 
komite, hvor et medlem er fra styret.  

Hyttedugnad 

Det ble oppfordret til en struktur for vask av hytta.  

Toalettsystem 

Spørsmålet om bedre toalettsystem ble tatt opp på nytt. Terje E. har vært i 
kontakt med en lokal leverandør som anbefaler forbrenningssystem. 

Kostnadsmessig vil dette ligge på rundt 130000,-   

 

  


