
Referat  
Medlemsmøte Bardu Hund 3 februar 2016 
 

Det var møtt 15 medlemmer til årets første medlemsmøte i Bardu hund med agenda om å gå 

gjennom handlingsplan for 2016 og arrangement for 2017. 

Sak 1 Banen/Hallen 
• Ordne gjerde rundt banen 

• Sette opp nye lysmaster på banen 

• Ferdigstille bodene 

 Dugnad og ansvarsfordeling kan vente til ut på våren når forholdene for å gjøre et arbeid er tilstede. 

Saken tas ifm styremøte nærmere sommeren. 

Sak 2 Treninger 
Felles for alle ukentlige aktiviteter er at det oppfordres til å ha en halv times fellestur fra kl 1800 i 

forkant av treningene som starter klokken 1830. Trivselsagenter har i oppgave å låse opp, ta i mot 

nye brukere og påse at logg for hallen føres og at betalinger gjøres. Trivselsagenter vurderer ut fra 

aktivitet hvordan ansvar skal fordeles blant de som trener og organisering vurderes etter et par 

måneder for å vurdere behov for trening i forhold til belastning på trivselsagenter. Trivselsagentene 

vil ha mulighet til å låne nøkkel til hallen dersom de ikke har halvårsavtale med nøkkel. Kontakt 

hallkomiteen for nærmere retningslinjer. 

• Onsdagstreninger gjennomføres i tidsrommet 1830-2000. Trivselsagenter er hallstyret.  

• Rally/lp trening gjennomføres tirsdager i tidsrommet 1830-2000. Trivselsagent er Inger. 

• Agility trening gjennomføres på torsdager i tidsrommet 1830-2030. Trivselsagenter er Per Eirik og 

Ragnvald. Treninger gjennomføres annenhver uke inntil flere agenter er tilgjengelig. 

• Fellesturer på Setermoen 

Sak 3 Kurs 
Et godt utvalg av aktiviteter i klubben er viktig for å trekke flere medlemmer til oss og selvfølgelig for 

å gi våre nåværende medlemmer mulighet til å bli enda flinkere hundeeiere og kanskje også ønske å 

være instruktører på egne kurs for klubben. Et generelt høyt kompetansenivå blant klubbens 

medlemmer vil også trekke oppmerksomhet til klubben og underbygge vår ambisjon om å 

ekspandere. Det er ganske dyrt å hente inn eksterne instruktører men vi ønsker å få til mye 

aktiviteter slik at klubben kan vokse og trives. For alle kursaktiviteter er det et krav at vi ikke går med 

underskudd, alt av inntekt er et lykkelig tilskudd til vår kasse. De som er ansvarlig for de forskjellige 

kurs skal sette opp et budsjett som legges fram for styret for godkjenning. De skal også føle et 

spesielt ansvar for å spre det gode ord slik at vi får nok deltakere til kursene, her vil styret og andre 

medlemmer støtte ved behov. 



Ringsekretærkurs 

Vi ønsker å ha kompetansen i klubben nå når vi skal begynne å arrangere konkurranser, i tillegg 

tenker vi at det er et attraktivt kurs for de som ønsker å lære mer om hva ringsekretærs oppgaver er 

når de selv er i ilden. Ragnvald skal høre med aktuelle eksterne kursdeltakere 

Utstillings/handlingskurs 

For alle som tenker å delta på eksteriør utstilling er det viktig å ha kjennskap og ferdigheter som får 

frem det beste i og med hunden i utstillingsringen. Et utstillings/handlings kurs kan være avgjørende 

når du skal konkurrere med de beste hundene. Annie vil se hva vi kan få til med egne instruktører. 

Valp/unghundkurs 

Å lære valpen grunnleggende hverdagslydighet og sosialisering er av stor betydning for eiers og 

hundens trivsel. Emma og Hilde P. skal jobbe med å få til et valpe kurs så snart som mulig. Vi har 

foreløpig ingen unghund kurs på agendaen men vil se hva vi kan få til. 

Hverdagslydighet kurs (HMT kurs) 

Hilde E skal snakke med Tone og prøve å få til et introduksjons kurs i hverdagslydighet. 

Spor/sporleggerkurs 

Siv Heide vil jobbe for å få til et spor- og sporlegger kurs med hjelp av en ekstern instruktør. Kurset er 

spesielt interessant da vi skal arrangere konkurranse i «ordinær blodspor prøve»  i slutten av juni i år. 

Smeller/Noseworkkurs 

Et «smeller» kurs er for de som vil trene hundens luktdiskriminerings evne. Tone kan se om vi kan få 

til et kurs. 

Agility kurs nybegynner/lett øvet 

Det ryktes at kanskje Tone kan være interessert i å følge opp dette kurset.  

Bronsjemerke/Lp kurs - konkurranse rettet 

Dette er et kurs for de som driver med lydighetstrening. Ragnvald vil jobbe med dette kurset. 

Rally lydigetkurs 

Vi skal medio august gjennomføre en konkurranse innen rally lydighet og det er derfor spesielt 

interessant å kunne arrangere et kurs for nybegynnere. Hilde P. vil ta denne jobben. 

Sak 4 Konkurranser 2016 og 2017 
Også konkurranse aktivitet vil sette Bardu Hund på kartet og i år har vi fått to konkurranser. De som 

er ansvarlig for konkurransene skal også legge fram et budsjett til godkjenning av styret. 

Ordinær blodspor prøve 

Vi skal arrangere prøven den 25 juni i år. Prøven gjennomføres i Bekkebotn og den ansvarlige er Siv 

som har kommet langt med planleggingen. 

Dobbel rally lydighet 

Vi skal den 13-14 august arrangere konkurranse «Dobbel rally lydighet». De som planlegger frem mot 

konkurransen er Inger, Anne-Britt og Ragnvald. Ragnvald har allerede gjort noen forberedelser.    



 

Vi vil for 2017 søke de samme konkurransene, i tillegg ønsker vi å gjennomføre «dobbel lydighet og 

agility» konkurranse som søknaden allerede er lagt inn for. Rally og blodspor konkurransene har 

søknadsfrist på høsten og vil bli diskutert på et seinere møte. 

 

Konkurranse ønsker for 2017 vil derfor være: 

• Dobbel lp og ag konkurranse, søknad lagt inn (frist 1 feb) 

• Dobbel rally lydighet  

• Ordinær blodspor prøve 

 

Sak 5 Sosiale aktiviteter 
For de sosiale aktiviteter tar vi tingene etter hvert, dette er aktiviteter som ikke krever større 

forberedelser men som selvfølgelig er viktige for trivsel og miljø i klubben. 

Plukke hundskit før 17.mai  

Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel og vise innbyggere på Setermoen (og andre hundeeiere) 

at vi tar ansvar. Tidspunkt annonseres på facebook. 

Merke turløyper 

(Holtet, Brudesløret, m.fl.) 

Dere får mer informasjon etter hvert. 

Uoffisielle konkurranser  

(rally lydighet, ag, lp, spor) 

Her er forslaget at Hallgruppa står for denne typen aktivitet, vi gleder oss! 

Aktiviteter til inntekt for klubben 

Diverse aktiviteter, toalett- og tørkepapir salg, lotterier m.m. 

Medlemskvelder 

Her oppfordres medlemmer til å komme med ønsker og forslag/initiativ. 

Julegrøt 

Kommer som julekvelden på kjærringa. 

 

Jens O Håkonsen 

Leder Bardu Hund 


