Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 21.08.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Kate Terjesen
Torunn Olsen
Cecilie Ørka
Thomas Elisenberg

Ikke til stede: Stine Renander Vetvik, Marte Uvaag, Sigrid Birgitta Pedersen
Sted:

Monserud

Sak 73/17 Referat fra styremøte 22.06.2017
Sak 63/17 Utstillingskomiteen:
Kariann Sundøy og Joanna Engevik ønsker å bidra i utstillingskomiteen.
Takk for at dere stiller opp, det er flott!
Sak 67/17 Valpeshow og valpeshowkomite:
Klubben ligger inne med valpeshow på terminlisten 26.11. Dette ble meldt inn til NKK
før styret hadde avklart om det var mulig å gjennomføre. Men nå i ettertid er det avklart
at følgende medlemmer stiller opp og tar ansvar for arrangementet:
- Kariann Sundøy
- Vibeke Kvisler
- Joanna Engevik
- Linda Stabbetorp Wæhle
Styret er veldig fornøyd med at dette løste seg med en slik god løsning.

Sak 74/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 21.08.17 har 227 stykker betalt klubbkontingent for 2017 J.

Sak 75/17 Halltrening i vinter, for gruppene og for miljøtrening
Styret ønsker å leie hallen på Gjølstad torsdager for miljøtreninger i ukene 41-47 i 2017
og ukene 2-12 i 2018 (unntatt vinterferien uke 8). Kostnaden tas av klubben, da klubben
har fått støtte til dette av Rakkestad kommune, og det vil da bli gratis for medlemmene.
Styret forhører seg med Gjølstad om aktuelle klokkeslett som vi kan leie hallen, og ut i
fra det se på muligheten av å fritrening/trene andre grener samme dag på tidspunkter
utenom miljøtreningstiden, enten før eller etter.

I tillegg er det diskusjoner i klubben om å inngå avtale Kjetil Harms om den kommende
hallen som han vurderer å etablere. Dette gjelder først og fremst agilitykomiteen. Det er
usikkert hvilken mulighet det er for andre komiteer i klubben å leie lokaler i samme hall.
Harms har sagt at han vil komme tilbake med mer informasjon i uke 34 om hvilke
muligheter som vil finnes når hallen er på plass.
Styret tar kontakt med Harms og forhører seg om planene for hallen.

Sak 76/17 Høstens treninger og kurs
Alle høstens organiserte treninger starter opp i uke 34, og planen er som følger:
Mandag

Tirsdag

Onsdag
Torsdag
Søndag

18-20, rally m/koordinator
18-20, valpekurs m/Heidi Ernst
18-20, valpekurs m/Anne Lise Storkjørren
18-20, utstillingstrening m/koordinator
18-20 bronsemerkekurs, m/Linda Ruud
18-20, lydighetstreninger med fellesøvelser ca. kl. 18:30
18-20, agility videregående m/koordinator
18-21, LP konkurransekurs med Hege Lindahl
18-20, miljøtrening m/koordinator
18.30-20.30, hverdagslydighetskurs m/ Tom-Erik Aardal
16-18, agility nybegynnertrening m/koordinator

Sak 77/17 Oppdatering om rekruttlandskamp 26.8 og LP stevne 3.9
Rekruttlandskamp 26.8:
Rekruttlandskamp LP mellom Norge og Sverige skal gjennomføres på Monserud.
Arrangementet holdes av LP-Norge, og de leier Monserud av RAHK. Dessverre er det
ingen fra klubben som er plukket ut til å delta. RAHK holder kiosk under stevne.
LP stevne 3.9:
Stevneplanleggingen er i rute.

Sak 78/17 Årsplan med viktige datoer
Ingen flere aktiviteter i år.
Sak 79/17 Eventuelt
Agilitytreninger med veiledning fra Tarjei er ønskelig å gjennomføre for agilitygruppa på
dagene 27.9, 11.10 og 8.11, samtidig med agilitytreningene. Kapasitet på ekvipasjer som
får veiledning er ca 6, og det er mulig for de som ønsker å se på. Styret mener at dette kan
gjennomføres ute på Monserud, men er vanskelig å gjennomføre under treningstiden til
ag gruppa da treningen er inne i hall, fordi hallleien er et spleiselag av de som trener. Og,

hallen er leid for formålet trening, noe som vil være problematisk for de som kun har
tenkt å trene uten veileding. Styret vil ta kontakt med agilitygruppa for å høre hvordan
dette kan løses slik at det blir en god ordning for alle. Styret er veldig positiv til
muligheten for jevnlig veiledning fra instruktør, og ser at dette vil styrke kompetansen til
utøvere i klubben. Løsningen må bare være gjennomførbar for alle i agilitygruppa.
Agilitykurs med Tarjei ønskes holdt 9.-10. desember kl. 10-16. Dette må gjennomføres i
regi av RAHK og rutiner for kursgjennomføring benyttes, dvs. skjema må fylles ut og
sendes til Torunn. Styret tar kontakt med agilitygruppa om dette.
Agilitygruppa ønsker å kjøpe to nye traller til utstyret da trallene som benyttes i dag er i
dårlig stand. Styret stiller seg bak dette ønske om å kjøpe inn to nye traller til
agilitygruppa.
Slalomen til rallygruppa er noe ustødig og bør utbedres. Styret undersøker muligheten for
dette.
Vi har kontakt med RYF og åpner for en ny fellesbestilling av grå jakker og t-skjorter.
Ryf bestiller inn flere store logoer til ryggtrykk, da vi kun har fire igjen.

Sak 80/17 Neste Styremøte
Tirsdag 26.09.17, kl. 18 på Monserud.

