Kristiansand Hundeklubb
Styremøte 05.Jun 2020
Til stede: Synnøve, Katrin, Maiken, Anne Mari og Anne Mette
Ikke til stede: Rakel

Sak nr:

Tekst:

Ansvarlig:

Sand i sekker.

Rakel

Klistermerker til pokaler. Logo til sekker, finner file til
gjennomsiktiglogo – sjekk med Xpress print eller Premium
sentralen.no i Arendal.

Anne Mette

Søknad om nytt Agility utstyr 8 lite line hopp hinder 1400kr,
5 m ca 3000kr + 3 m tunnel2800 kr, flere sekker kr 299,- med
logo, + logo til tidligere til sekker.

Maiken bestiller/ og
avtaler henting med
Rakel

2 ekstra hopp pinner, Lengde hopp, tidtakersystem, tispeteppe
Hjemmesiden
Holde hjemmesiden oppdatert til enhver tid.
AG og LP Komiteen holder kalenderen og KHK siden oppdatert med
hver av sine aktiviteter.
Inntil videre kan dere bruke sign in for Synnøve
Avtale med Steffen om ny dato for opplæring

UiA Studentskipnad App–oppdateringer av appen med kurs og
treninger i klubben.

Facebooksida
Vi trenger et festet innlegg med retningslinjer:
- ikke politiske innlegg
- tillatt med hunder som er savnet/funnet
- Kardemommeloven gjelder
- admin sletter upassende innlegg og kommentarer
- få en mere sprudlende Facebook side
- Ha en som legger ut resultater fra Agility, LP til EN person, slik at
vedkommende kan legge det ut for klubbens medlemmer Når man
legger ur, så vil Kristiansand Hundeklubb arrangere tur… Ikke JEG..
og at man skriver under med navnet sitt.
Sjekke om vi kan ha en gruppe slik at det er lett å nå oss.

Lydighetsutstyr – neseprøver gjenstår å bestille, kan bestilles
hos Flakkefoss kennel
LP ruter og kjegler- bestiller opp nytt

Styret

Maiken – tar
oppdatering til
høsten

Rakel tar for AG

Irene tar ansvar for
LP

Rakel
Irene/Lydighetskomi
teen
Irene/Lydighetskomi
teen

Nøkler
Rakel
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Vi fyller ut nøkkelskjema, og legger det i arkivskapet i kiosken.
Merker hver nøkkel med sprittusj. Ekstranøkler legges i
sikringsskapet. Katrin har overtatt nøkkel nr 7 etter Kine.

Agilitykomiteen- setter opp nytt helgekurs i AG til våren med
Ole Kristoffer Sagløkken – Maiken finner en helg til høsten.

Maiken

Nettbrett / PC med simkort til stevne – sjekk pris. Ved bruk av
PC og ha et mobilt bredbånd i tillegg. Vi sjekker litt rundt på
priser.

Synnøve

Kursbevis – Rakel sender kursbevisene til Anne Mette

Anne Mette

Musefeller i boden
Legge ut musefeller i boden
Lydighetsstevne 2020
Utsatt til 27.sept 2020
Stevnekomiteen består av: Trine, Irene og Anne Mette
Agilitystevne 2020
Avlyst i år
Utsatt til neste år 19.-20. juni.
Stevnekomité består av: Marit, Karoline, Beate og Maiken

Anne Mari

Klubbmesterskap i Lydighet- dato 25.juni.
Sjekker om Terje Haugen kan være ledig til dommer, avtaler pris.
Klubbmesterskap 50 kr pr hund/ Bronsemerket 100kr

Synnøve

Synnøve- ta opp
tråden igjen til
høsten

Anne Mette

Hundeeiermerket for valper - Gratis
AM bestiller pokaler
Irene ordner premie fra Agder Forsenter
Vi ordner muffins, kaffe og brus. Synnøve lager muffins, Katrin
lager kake i muffinsform.
Betales med Vipps
Instruktør
Sette opp Karoline H Tønnessen som instruktør på hjemmesiden
Brukshundkomitee
Setter opp egen treninger fredag 16:00-18:00, oppstart 21.mai.
Katrin kontakter Marthe.
Synnøve legger det inn i kalenderen
Lp-stevne 2021

Synnøve

Katrin/ Marthe
Synnøve

Søkt om nytt stevne i 2021

Info

Agility Stevne 2021
Søkt om nytt stevne i 2021

Info

Passeringstrening - på Strømme. Sjekker med litt med Steinar

Avventer til høsten
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Utstillingstrening – høre om noen som kunne tenke seg å holde
kurs, eks Steinar.

Synnøve tar det til
høsten

Instruktørmøte – avtale nytt instruktør møte før vårens kurs er
over.
Det ble avtalt 2 valpekurs, et nybegynner kurs og Bronsemerke
kurs.
Vi setter opp kursene så snart som mulig

Synnøve

Googlemaps – å finne frem til Hundeklubben på google maps

Rakel

«Båndholdere» er ødelagt, de er bøyde. De MÅ fikses til stevne i
juni (LP). Vi setter vekk de to som er bøyde. Sjekker dette innen
til neste stevne. Sjekker pris på Stevne gjerde.

Anne Marie
kontakter de på
Dalane

Flishugger - få skjært ned greiner foran lykta.

Rakel/ Anne Mari

Tar kontakt med eier for nedskjæring av trær

Synnøve

Utejakker/Vest med logo + med de forskjellige grenene lydighet,
agility, lydighets, rally og bruks

Rakel

Bestille opp nye t-Shirts i Agility/Lydighet, Bruks og Rally til
høsten

Info

Plenklipp – lage en rotasjonplan med Anne Mari, Rakel og
Maiken

Anne Mari, Rakel og
Maiken

Søppeltømming – lage en rotasjonplan på Anne Mette, Katrin og
Synnøve

Synnøve

Dorthe sjekker hva som kreves for å bli instruktør for Rally
lydighet

Dorthe

Tyttebærstevne i Agility – høsten – hører med Ester

Agility komiteen

Sommeravslutning – grillfest 22. August kl 18:00– ta med sitt
egen grillmat og drikke. Lage Quiz. Klubben holder grill og
grillkull. Premier til Quizen.

Synnøve legger ut
på FB

Inntrenging i garasjeanlegg - Underlag til Agility. Ha utstyret
stående. Hør med grunn eier for pris.

Rakel/Synnøve

Lydighetskomiteen skal leie inn LP- kjendis til våren 2021
Shaping kurs – hører med Ole Kristoffer om han kan ha et
shaping kurs på fredagen før Agility kurset

Maiken

Røyking på grusbanen – lage en plakat om å plukke om
snaipene/ snus prosjoner. Maiken lager plakaten som hun
sender til Synnøve for prints.

Maiken
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Utleie av banen – skrive kontrakt til ang utleie til Siv Larsen til
Rally lydighet worksshop.
Anne Mette ordner med underskrift

Synnøve

Sponsing under COVID 19 – det er blitt søkt om dekning av tapte
utgifter under nedstegning a COVID-19 – kansellering av kurs,
redusering av antall deltakere pr kurs. Vi har fått dekning på
NOK 36000,-

Synnøve

Søkt fond i spareskillingsbanken vi har søkt om å få
sponsorering på NOK10000 til TIDTAKER til Agility

Synnøve

Agility trening – onsdagstreninger med Jan Erik som veileder

Rakel

Gammelt Agility utstyr – ved salg av gammelt utstyr, så blir det
lagt ut til AG komiteen og styre, samt instruktører- hvis det e er
flere som er interessert så blir det loddtrekning. Hvis det ikke er
interessert så går vi videre ut til medlemmer osv.

Info

Års referatet – det er blitt forspurt om å sende ut års referatet
til medlemmene

Synnøve

Eks på seminarer som kan holdes når det blir mulig å samle flere

Info
Synnøve

Belønnings seminar med Siv Svendsen- Synnøve sjekker
Hundens språk – (Lundkvist hundeskole Anne Mette finner
ut av instruktører)
Bruk av sele – Rakel sjekker

Anne Mette

Anne Mette

Aktivisering av hunder – Siv Svendsen
forebygging av skader – Anicura
Banebyggingskurs evt. juni– Maiken sjekker med Ester, må
evt. ha power point

Åpen dag- Hundens dag på torvet. Utsatt til høsten
Barn og hund -

Nytt styremøte tirsdag 11. August kl 18:00
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Maiken

Info

