
Referat fra styremøte Horten hundeklubb  

Torsdag 13.06.13 kl.2000 på m/bevertning. 

_______________________________________________________ 

Tilstedet: Terje Henriksen, Henning Johansen, Ranja Askjer, Paul Erik Bergmann, Erik Jess, Birthe 

Thoresen, Morten Rudi Moe og Kristin Agerbo Larsen 

1. Mottatt post. 

- Brev fra Hanne Aarsten-Dornish – ros, samt forslag om fast ringtrening, helgkurs og 

utstillingstrening.  

o Skal prøve med ringtrening hver torsdag i tillegg til egentrening. Mulighet for 

konkurransetrening ved en cup der utøverne gjennomfører 1-3 øvelser siste 

torsdag i måneden mot et mindre beløp. For eksempel 10 kr. Oppstart høsten 

2013. 

- Brev fra NKK der de oppfordrer til opplysning av dommere til stevne, spesielt viktig for 

deltaker i klasse elite som står for championat.  

o Dette blir opplyst på vår hjemmeside. 

2. Økonomi og medlemmer. 

- Klubben har god økonomi med en kontantbeholdning på ca 80 000. Oppgjøret for stevne 

våren 2013 har ikke kommet inn på konto ennå. Utgifter til hinder til rallylydighetsgruppa 

har ikke blitt fakturert ennå. Pengene fra kiosken er ikke satt inn på konto ca. 7000 kr. 

o Kiosken selger for ca 200-300 kr pr kveld. Dette er gode penger som kommer 

klubbens medlemmer til gode. Vi må passe på å fylle opp ”vaffellista”. Birthe 

undersøker muligheten for at rallylydighetsgruppa også starter med kaffe salg. 

- Klubben har 90 betalende medlemmer. Det har kommet spørsmål om reduksjon i 

medlemsprisen når det kun er et halvt år igjen. 

o Vi gir ikke reduksjon i prisen for høsthalvåret. 

- Birthe har knyttet kontakt med ”lydig.no”, de skal trene sammen og vil oppfordre 

kursdeltakere til å melde seg inn i Horten Hundeklubb for å fortsette treningen. 

3. Valpekurs. 

- Lise Storelid kan avholde valpekurs for 2500 kr. Oppstart 19.aug.2013 med maks 10 

deltagere. 

o Enstemmig vedtatt. Legger ut informasjon og påmelding på klubbens 

hjemmeside mail til Terje Henriksen.  

 

4. Klubbmesterskap / Håkon Ruud’s stevne. 

o Klubbmesterskapet slås sammen med Håkon Ruud’s minnestevne, vinnerne av 

klassene får da navnet på minneblanketten. 

o Avholdes 7.september. Undersøker muligheten for å skaffe en ekstern dommer.  

5. Stevne september 2013. Dommere. 

o Klasse 1 og 3: Terje Haugen 

o Klasse 2 og elite: Per Gylland 

 



6. Kurs, Terje Østlie? 

- Vi ønsker kurs med eksterne instruktører med og uten overnatting. Klubben kan 

eventuelt bidra noe økonomisk.  

o Moribus Hundesenter – Terje Haugen. Han kan komme til oss en helg pris. 

3500kr/pers + reise og opphold 

o Østlies Hundesenter – Terje Østli. Helgeopphold. 4000 kr inkl. kost og losji. 

Min.10 deltagere. Torsdag – søndag. Mentalkurs/bruks/lydighet. Høsten 2014. 

o Helgekurs på sletta- konkurranselydighet. – undersøker mulighet for instruktør.  

7. Hjemmesiden. 

- Mange positive tilbakemeldinger på ny hjemmeside. Ser noen behov og muligheter på 

forbedringer. 

o Snart mulighet for innlogging med mulighet for redigering av tekst. 

o Menyvalg  

o Bilder – her kommer det et program som automatisk konvertere bilder slik at de 

ikke tar for stor plass. På denne måten blir hjemme siden raskere. 

o E-post til klubben fra bla. NKK skal bli videresendt til Terje Henriksen. 

o Treningstiden for de ulike gruppene må komme tydeligere frem. Utheves. 

o Resultater kommer i egen fane. 

o Vi trenger mer bilder fra de ulike gruppene. 

o Referater fra styremøter skal legges ut. 

o Skrive mer om aktivitetene i de ulike gruppene. 

o Skal fikse lenkene til sponsorene slik at disse åpnes i eget vindu. 

o Automatisk påmelding til –  ulike kurs. Ved påmelding sendes en kvittering på 

mottatt påmelding automatisk. 

8. Instruktør/er høsten 2013. 

- Skal vi ha instruktør hver mandag, annenhver mandag en gang i måneden? Terje har 

vært i kontakt med Liv McDowell hun kommer til mandag, der skal det diskuteres betalig 

og hvor ofte hun har mulighet til å komme. Eventuelt dele til med Inger Karin Altrichter 

Fra Holmestrand som vi er fornøyd med. 

o Vi ønsker instruktør hver mandag. Det skal legges ut en plan på hjemmesiden 

hvilken instruktør som kommer. 

9. Eventuelt. 

- Sommerfest 

o Arrangeres etter klubbstevne.  

- ”stand” på Hortensdagen og/eller Løvøyadagen 

o Herr kan vi vise fram noe av det vi holder på med. 

o Spørre Øyvind Løken med tjenestehund. 

- Rallylydighetsstevne  

o Lydighetsgruppa tar kioskjobben. 3 august. 

- Vester med arrangør på ryggen bestilles. 20 stk. 

 

Referent: Kristin Larsen 


