Agenda styremøte 14.06.18
Tilstede:
Ellen Enger Muller, Torunn Olsen, Kate Terjesen, Marit Dramstad, Cecilie Ørka og
Kirsti Engedahl
Sak 41/18: Fra referat forrige møte:
· Sak 34/18 - Bra oppmøte med på 2 dagers dugnaden
· Sak 36/1 - Hundens dag søndag 10/6-18
En fantastisk dag med dugnadsånd i klubben. Besøksrekord med 186
personer inn før kl.13. Bruktmarked ble arrangert for andre gang, med
dobbelt så mange selgere som i fjor. Kiosken gikk strålende. Loddsalget
lavere enn forventet, erfaringen er at færre kjøper lodd da det er trekning til
slutt. Kanskje lynlotteri er bedre på et slikt arrangement.
Totalt sett: En fantastisk dag! Takk til alle!
· Sak 37/18 – Markens Grøde
Agilitygruppa stiller med 6 førere med hunder, lørdag 11/8-18 og deltar hele
dagen.
Sak 42/18 – Regnskap
Økonomien i klubben er bra.
Fått kr.30.000 i støtte fra Rakkestad kommune fordelt på kr.10.000 til aktiviteter
og kr.20.000 til drift.
Sak 43 /18 – Høstens kurs
Valp, hverdag, grunnkurs og bronsemerke legges ut i disse dager. Erfaringen fra
fellesteori er at den vi hadde i våres hang litt for høyt. Instruktørene ønsker å
møtes for å lage noe sammen, men finner ikke tid til dette innenfor oppstart av
kursene. Vi bruker derfor et opplegg Ellen har hatt ved et par anledninger, og
satser på å snekre noe felles til vinteren.
Andre kurs som er kommet inn:
Agilitykurs v./ Ina Himle 8/9 - 9/9-18 fra 10.00 – 16.00. Minimum 7 deltagere og
max 10 deltagere
Andre kurs det jobbes med:
Grunnleggende- og videregående spor
Lydighet klasse 1
Sak44/18 - Plasskrevende aktiviteter
Det er kommet forespørsel om vi kan «oppheve» vedtaket om at fritrening av

store, plasskrevende aktiviteter ikke kan finne sted utenom oppsatt treningstid i
tidsrommet mandag-torsdag kl.17.30-kl.20.00
Noe av bakgrunnen for vedtaket, var at rallygruppa opplevde en interessekonflikt
mellom deres treningsform som krever at hundene går ut i aktive øvelser for
deretter å falle rett tilbake i roøvelser og agility hvor det er futt og fart. Begge
gruppene ønsker grunnet utstyr å trene nært til containeren.
Vi opprettholder vedtaket slik det står i dag, frem til sommeren. Vi må legge opp et
løp som det er praktisk mulig å gjennomføre/håndheve, uten alt for mye arbeid.
I i forbindelse med avholdelse av kurs, vil det være en fordel om kursgruppa kan
parkere så nærme sin treningsplass som mulig (særlig med «ferske» hunder,
transportetappen kan være utfordrende). Det gjøres oppmerksom på at under
fritrening (all trening utenom fast treningstid) kan agility og rallyrelatertaktivitet i
dette tidsrom ikke kan kreve førsterett på plassen nærmest container, dersom de
som holder kurs/faste treninger av annen art anser det som hensiktsmessig selv å
bruke denne plassen.

For høstsesongen 2018 gjelder følgende:
Mandag fra kl. 18-20 er fast treningsdag for rallygruppa. På mandag fra kl17.30-20
skal det ikke fritrenes agility på Monserud. Årsak til dette er at rallygruppa opplever
agilitytreningen som en utfordring med tanke på hundenes aktivitets- og
energinivå.
Onsdag er fast treningsdag for agilitygruppa, fra kl.18-21. De har i dette
tidsrommet fortrinnsrett på bruk av plassen nærmest containeren, enten det skal
trenes på gress eller grus.
Det er viktig for alle som trener på plassen at de hundene som trener ikke løper
bort til andre under treningen. Vi åpner derfor for fritrening tirsdag og torsdag
også i tidsrommet 17.30-20, med noen begrensninger. For fritrening av agility
gjelder dette kun for ekvipasjer som har bronsemerke i agility, eller har startet i
offisielle konkurranser. For ordensskyld legger vi til at alle kan fritrene på plassen
vår på Monserud når dere måtte ønske det. Denne reguleringen av fritrening
gjelder kun i aktivitetenes kjernetid fra 17.30-20 på hverdager mandag-torsdag.
Ønsker gruppene å sette opp faste treningskvelder, som ikke allerede er «i
systemet», skal dette tas opp med styret. Styret forbeholder seg retten til å gjøre
endringer knyttet til dette på kort varsel, dersom det blir nødvendig.

Sak 45/18 - Utstyrsbehov
Vi går til innkjøp av kort tunell til rallygruppa, målehjul til agilitygruppa og vi
erstatter strømpinnene vi har i dag. Vi vil også kjøpe inn stoppeklokker som
erstatter de vi hadde som ble stjålet.
Sak 46/18 – Grillfest – 23/8-18
Tradisjonelt har vi hatt grillfest ved første miljøtrening etter sommerferien. Grillene
er tent og er varme fra kl.18.00, med forbehold om tørke. Alle tar med seg egen
grillmat. Ellers kiosk- og loddsalg. Aktiviteter: Hundesprint og «stå på det».
Et hyggelig og uhøytidelig «kick off» før høstens aktiviteter
Sak 47/18 -Årsplan viktige datoer:
Momsrefusjon 1/7-18, er i rute.
Sak 48/18 - Eventuelt:
· Fått en forespørsel om utlån av høyttaleranlegg. Styret setter opp en
leiekontrakt hvor det fremkommer at låntaker er ansvarlig for utstyret som
er lånt. Det betales et depositum på kr.3000 når utstyret hentes.
Depositumet betales tilbake når utstyret leveres tilbake i den stand som det
ble utlevert.
· Innetrening til vinteren:
Leie av hall på Gjølstad gård, torsdager fra kl.17-22. Gratis for medlemmer.
Miljøtrening fra kl.18 –20. og fritrening fra kl.17 til 18 og fra kl.20 til 22.
· Rakkestad hundeklubb har ikke ordningen gjestetrening. Det kan trenes 1-2
ganger gratis og ved ønske om å fortsette trene inngå medlemskap som
koster kr.300,- og 50,-kr pr. ekstra familiemedlem. Dersom man ikke er
medlem av annen klubb som samarbeider med NKK, kommer NKKavgiften i
tillegg.

Neste styremøte: 14/8-18 kl.18.00.

