
Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 15.03.15 

 

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

Samuelsen, Tonje Sollied Johansen, Hilde Johannessen 

 

54/2015 Prøver og stevner 2016 

LP og AG stevner for 2016 er satt (se tidligere referat). Datoer for Rallylydighet 2016 jobbes med i 

skrivende stund, frist for innmelding til NKK 32.10.15. Det er viktig at det ikke kolliderer med andre 

rally-prøver i regionen, ansvarlig sørger for dette.  

Når det gjelder bruksprøver er det inngått ett samarbeid med andre arrangerende klubber i Nord-

Norge om å få til ei uke med diverse prøver. Her kan en se for seg en «turne» med en prøve for hver 

dag på forskjellige steder, eller å samle alt på ett sted midt i regionen der alle prøvene blir avholdt 

over flere dager. Hege jobber videre med dette opp mot de andre klubbene.  

Det bestemmes at Tromsø hundeklubb ikke arrangerer MH de neste årene framover pga. lite 

etterspørsel. Saken tas opp om interessen melder seg.  

 

55/2015 Skille ut agility som egen undergruppe 

Det legges fram et forslag om å skille ut agility som egen undergruppe på lik linje med de andre 

undergruppene som finnes i Tromsø hundeklubb. Dette forslaget begrunnes med at agility er en 

relativt kostbar gren med dyrt utstyr som stadig trenger fornyelse. En annen begrunnelse som 

kommer fram er at brukshundgruppa har svært mange medlemmer og det kan oppleves vanskelig å 

nå ut til alle medlemmene med informasjon. Ved å skille ut i egen gruppe vil dette bli noe enklere. 

Det reises imidlertid en bekymring om agilitygruppa vil bli mer sårbar ved en utskillelse. For å styrke 

agilitygruppa ved en eventuell utskillelse reises det forslag om at rally også kan bli med i ei slik 

undergruppe da de deler hindremateriell og følgelig kostnadene med å vedlikeholde disse. Det 

argumenteres for at gruppa vil bli større og dermed stå mer stødig om begge grenene inngår i denne. 

Ansvarlig for disse to grenene innkaller «sine medlemmer» til et møte der det diskuteres om det er 

interesse for at styret skal jobbe videre med saken. I så fall må det utarbeides svært detaljert 

beskrivelse av den nye gruppa både med tanke på drift og økonomi. Styret vil så legge fram et forslag 

til medlemmene i forkant av årsmøtet 2016 hvor dette må legges fram som egen sak og stemmes 

over i årsmøtet.  

 

56/2016 agilityutstyr 

Det er behov for innkjøp av flere nye tuneller og en ny slalom.  Styret ønsket konkret tilbud før det 

avgjøres om innkjøp skal gjennomføres. Tonje jobber videre med tilbud. 

Styret har mottatt spørsmål om å selge de gamle felthinderne. Disse er per i dag ubrukelige og farlige 

slik de står. Det har vært gjort forsøk på å reparere bommen uten at dette har lyktes. Styret sier nei 

til salg av felthinderne i første omgang. Det bestemmes da at det skal gjøres et nytt forsøk på å 



reparere de, og styret er da villig til å ta de kostnader dette vil medføre. Tonje undersøker om 

Breivang vgs. Har mulighet til å ta oppdraget med sveising av disse.  

 

 

Ref. Cathrine Samuelsen 

 

  


