
Referat styremøte 29 
august 2017 
Tilstede: Jens, Hilde E., Toril, Elin  

Agenda: 

1. Innkjøp 

2. Høstaktiviteter 

3. Spillemidler 

4. Hall vinter 2017/18 

5. Søknad om NKK arrangementer 2018 

 

Innkjøp 
Det er gjort innspill på kjøp av 

• Målehjul 

• Chipleser 

• Rosetter 

• Pc og skriver 

• AGILITY nummere 

Målehjul for oppmåling av baner under agility og rally lydighet konkurranser som gjennomføres en gang i 

året. Kostnad for et Bosch GWM32 professional på verktøy.no er 849,-.  

Chipleser benyttes på alle konkurranser for å få bekreftet identitet på påmeldt hund. Det er stort utvalg i 

mange prisklasser, på e-bay får vi en leser fra Polen til kr 600,- + mva men det bør være mulig å få til 

under kr 2000,- i Norge.  

Rosetter for å komplettere etter sommerens konkurranser. 

PC og skriver. En billig PC kan fort koste kr 3-4000, i tillegg kommer programvare dersom ikke det benyttes 

gratis kontorpakke løsning. Skriver koster ikke så mye i innkjøp (under kr 1000,-) men dersom den ikke 

benyttes regelmessig vil fargepatroner tørke og da påløper kostnad på ca kr 500,- i nye patroner årlig. En 

kompakt skriver koster gjerne mer og jobber saktere enn en større. En liten laser skriver bør vurderes. 

Agility nummere koster ca 850,-. 

Det ble besluttet at innkjøpene føres inn i budsjettforslag for behandling på årsmøte i 2018.  

Høstaktiviteter 
Følgende høstaktiviteter ble diskutert: 

https://www.verktøy.no/bosch-malehjul-gwm-32-professional
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=microchip+scanner


• Lydighetskurs 

• Høstdugnad på Steilan 

• Valpekurs 

• Nosework 

Lydighetskurs gjennomføres i september. 

Høstdugnad gjennomført primo september. 

Valpekurs. Det undersøkes om det er mulig å få til et kurs med ekstern instruktør i høst. 

Nosework er et kurs som er kansellert to ganger p.g.a. utfordringe for instruktør, vi prøver igjen denne 

sesongen dersom vi får lokaler for vinteren. 

Spillemidler ifm evt erverv av klubblokaler 
Siden klubben er i en tidlig planleggingsfase for erverv av egne lokaler til klubben har muligheten for å få 

spillemidler vært av interesse. 

Hall vinteren 17/18 
Det er gjort en forespørsel til Stig Furuly om å leie det gamle bakeriet i vinter. Stig har svart på 

henvendelsen men ønsker høyere leie enn sist vinter, vi forhandler om saken. 

Konkurranser 2018 
Det ble besluttet å søke om ordinær blodspor prøve og rally lydighet også i 2018. Emma legger inn 

søknadene. Agility er allerede søkt om. 

 

Jens O Håkonsen 

Leder/Referent 


