
Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 05.08.15 

 

Tilstede: Hege Thoresen, Knut Heimen, Tommy Steve Berntsen, Åse Hansen, Hilde Johannessen, 

Tonje Sollied Johansen og Cathrine Samuelsen 

 

40/2015 Avlysning av MH 

Styret har avgjort at årets MH-beskrivelse må avlyses pga mangel av funksjonærer. NKK, dommere og 

deltagere er varslet. 

 

41/2015 Tjeneste dekken 

Klubben har bestilt inn (?) antall tjenestedekken for salg. 

 

42/2015 Oppmerksomhet til begravelse 

Styret har besluttet å gi en oppmerksomhet i forbindelse med begravelsen til Dan-Kjethil Wollvik, 

som er ektemannen til vårt aktive medlem, Camilla Jensen Wollvik. 

 

43/2015 LP stevne, juli 2015 

Stevnet ble meget bra gjennomført. Fornøyde deltagere og funksjonærer. Dommermiddagen ble 

gjennomført i klubbhusets lokaler. Det ble bestilt pizza og de som ønsket kunne delta mot at de 

betalte 100 kr for maten. Dette ble en svært sosial og hyggelig begivenhet. Regnskapet for stevnet er 

ikke ferdig, men mye tyder på at økonomien går i pluss.  

 

44/2015 Bruksstevne 22.-23. august 

Her behøves det en del mannskap. Pdd. Er det 3 sporleggere men det ønskes ytterligere 3. 

Stevneleder mangler og mannskap til kafé. En ser for seg at kaféen skal være åpen fra ca 13.00-16.00. 

I tillegg mangler det skyter.  

 

45/2015 Utstilling 29.-30. August 

Utstillingsleder: Lars Kristoffersen. Plassjef: Roy Nikolaisen. Dommere og skrivere er på plass. Det 

mangler personell til sekretariat, kafé og til inngang/parkering. Harrieth er ansvarlig for funksjonærer 

og personer som ønsker å hjelpe til bees melde seg til henne med navn og telefonnr. 

 

 

 



46/2015 Kurshøsten 2015 

 Åse har gjort en god jobb med å planlegge kurs. I høst er det foreløpig satt opp følgende kurs: 

- Valpkurs 

- Lettøvet agility handlingskurs 

- Hverdagslydighetskurs 

- Spor og feltkurs 

- Rallylydighetskurs 

- Grunnferdighetskurs 

 

47/2015 Dugnad 

Det er behov for dugnad på og ved klubbens lokaler og det planlegges to dugnadsdager i høst. I 

forbindelse med oppgradering av lillebanen skal det fjernes ugress ved hjelp av eddikvann. Klubben 

kjøper inn sand til nytt dekke på banen. Dette må spres utover i et jevnt lag. Gjerdestaur slåes ned og 

netting settes opp, vips så har vi en flott inngjerdet bane der vi trygt kan trene valper/unghunder 

eller hunder som må skjermes av en eller annen grunn☺  Brukshindgruppa har i tillegg fått ansvar for 

å male de ubehandlede bordene rundt vinduene på klubbhuset. Dette må gjøres i høst!   

 

48/2015 Kode til utstyrskontaineren 

Det bestemmes at de som har behov for koden skal få den. Det vil si personer som ønsker å bruke 

utstyret til trening kan kontakte ansvarlig på banen for å få koden.  

 

49/2015 Låsbart skap   

Det er enighet om at det er behov for et låsbart skap på klubbhuset. Alle i styret undersøker 

rundtomkring om det finnes noe som vi kan få eller få kjøpe billig.  

 

50/2015 Støtte til nasjonalt stevne/landslagdeltagelse 

Styret mottok en søknad om støtte til deltagelse for landslagsuttak i agility. Styret vedtar at det gis et 

stipend på 1500 kr til hvert uttaksstevne det ble deltatt på.  

Det ble også bestemt at ved deltagelse på NM i agility støttes det med et stipend på 500 kr til de som 

kvalifiserer seg til finalen. 

Styret vil behandle søknader fortløpende, dette gjelder for alle grener.   

 

  

 

Ref. 

Cathrine Samuelsen 



 

 


