
Møtereferat 
Medlemsmøte 25 april 2018 
 

Agenda: 

1. Kort informasjon fra styremøtet 

2. Hall, erfaringer fra siste sesong, utflytting 

3. Stevner/arrangementer i juni og august 

4. Klubb aktiviteter, kurs, dugnad 

5. Veterinæravtale 

6. Eventuelt 

 

1. Hall 

Vi er hele tiden ute etter andre fasiliteter som vi kan ha et mer permanent opphold i og 

slippe å flytte inn og ut hver vinter. Vi ønsker å trene inne vinterstid og det har vært stort 

interesser for å trene i lokalene. Vi flytter ut av lokalene vi har leid i vinter, utflyttingen 

starter torsdag 26 april og det oppfordres til dugnad. 

 

2. Stevner/arrangement 

23-24 juni arrangeres ordinær blodsporkonkurranse i Salangen. Vi har fått 5 dommere men 

foreløpig ikke mange påmeldte. Fredagen legger dommere selv spor men det er behov for 

sporleggere på lørdag. 

 

11-12 august arrangerer vi agility/agility hopp og rally lydighet. 

Trenger å gjøre noe med bommen, evt kjøpe ny. Det bestemmes at det kjøpes en ny bom. 

Det er behov for flere funksjonærer under stevnet og dersom det er noen som vil være med 

så kan de si fra til Tone Kristiansen eller sende e-post til post@barduhund.com 

 

3. Klubb aktiviteter, kurs, dugnad 

a. Det er i vinter gjennomført valpekurs og Ida Gillebo og Anette Samuelsen var 

instruktører, det er behov for å gjennomføre flere valpekurs og det er aktuelt å bruke 

samme instruktører dersom de ønsker det. 

b. Det planlegges gjennomføres kurs i Rally lydighet i mai. Kurset er ikke full booket så 

interesserte må melde seg snarest. Se informasjon på facebook og bloggen. 

c. Uoffisiell rally konkurranse, Tone planlegger. 

d. Nosework kurs venter vi med til høst/vinter og gjennomfører som innekurs. 

e. Temakvelder arrangeres ad-hoc.  

f. Det er behov for dugnad på banen på Steilan, vi planlegger med en finværsdag i uke 

23 og reparere belysning og gjerdet. Det er behov for hjelp fra det sterke kjønn. 

  

4. Veterinæravtale 

Det er gjort forsøk på kontakt på e-post med veterinærsenteret uten respons. 

Leder tar kontakt for å se hva mulighetene er for å fornye eller få til en ny avtale. 

 



5. Eventuelt 

Det er nå tiden for at hundene kan få uttøy og sykdommer, medlemmene oppfordres til å 

være oppmerksomme og ta hensyn dersom ens egen hund er berørt. 

 

Dersom vi får henvendelse fra VOM om vi kan støtte i arrangement av VOM dogrun i år 

trenger vi interesserte fra våre medlemmer som kunne tenke seg å være med å 

arrangere/representere klubben. VOM har allerede lagt ut påmelding i Bardu men vi har ikke 

fått noen henvendelser fra VOM ennå. Tidligere bidragsytere er indisponert i år og dersom vi 

ikke får interesserte fra klubben må vi si fra oss oppdraget. Meld fra interesse til 

post@barduhund.no innen lørdag 28.april. 

 

 

Bardu 25.april 2018 

 

Jens O Håkonsen 

Leder Bardu hund 

mailto:post@barduhund.no

