
Møtereferat  
Styremøte Bardu hund 16 juni 2020 
 

Tilstede: Jens Håkonsen, Annie Håkonsen, Gry Elstad, Elin Uhre og Liv Haugen. Annie stilte for Hilde 
Eggen som ikke kunne møte. I tillegg stilte Emma Nordberg for å informere om den ordinære 
blodsporprøven førstkommende helg og Tone Kristiansen for å informere om Rallylydighet prøve i 
august. 

Agenda: 

1. Kort status for Blodsporprøve 

2. Kort status for Rally lydighet  

3. Arbeidgruppens arbeid med banen, videre fremdrift og mulig ekstraordinært møte  

4. Valpekurs  

5. Dugnad på banen  

6. Kjøp av materiell 

Sak 1: Ordinær blodsporkonkurranse 

Det er bare 5 påmeldte til prøven, alle er påmeldt til lørdagen. Det har vært mye snø men det 
forventes å være gode nok forhold til helga. Prøven gjennomføres på Flåget og med tilpasninger 
grunnet Korona. Dette betyr at gamle skolen ikke blir benyttet, det blir heller ikke gjennomført 
premieutdeling på vanlig måte. Søndagens gjennomføring ble vedtatt søkt flyttet til helgen 5-6 
september. Emma står for søknaden til NKK. 

Sak 2: Rally lydighetsprøve 

Påmelding var åpen fra 15 juni og det er allerede flere påmeldte. Grensen for å gjennomføre med en 
dommer er 60 deltakere, vi har bare en dommer og må derfor begrense deltakelse dersom 
nødvendig. Det kan være utfordringer med å få premiene fraktet til Bardu men det jobbes med 
saken. Sted for prøven utredes da friidrettsbanen ved Barduhallen ikke er tilgjengelig under bygging 
av den nye skolen. Flere steder er aktuelle og vi prøver å velge et sted som har toalett og strøm for å 
forenkle tilrettelegging. 

Sak 3: Status for arbeidsgruppen som var oppnevnt på årsmøtet 

På årsmøtet ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for treningsbanen på 
Steilan. Ragnvald, Gry og Torill meldte seg til å sitte i arbeidsgruppen. Gruppa har ikke hatt planlagt 
progresjon da Korona kom i veien men arbeidet blir gjenopptatt så snart som mulig. Arbeidgruppas 
mandat er iht protokollen å vurdere hvordan treningstilbudet til klubbens medlemmer skal utvikles på 
kort sikt og en langsiktig plan for hvordan klubben bør utvikles de kommende år. Som et kortsiktig 
tiltak ble grusing av banen adressert, leder sjekker pris og egnethet for det som leveres lokalt hos 
Anton Sørensen og Mogård maskin. Vedtak om grusing gjøres i samarbeid med arbeidsgruppen. 
Foreløpig er det fastsatt at pris ligger på mellom 160 og 200 pr m3, en inspeksjon av grus blir gjort før 
anbefaling legges fram for styret. 



Sak 4: Valpekurs 

Det er mange som etterspør valpekurs. Det finnes eksterne instruktører som klubben har benyttet 
tidligere. For å få gjennomført kurs er klubben avhengig av at noen kan ta på seg de administrative 
oppgavene med kurset, her utarbeidet klubben veiledning til «koordinator» slik at også andre 
medlemmer kan stå for arrangementet og trekke på de erfaringer vi har fra tidligere 
gjennomføringer. Klubben er trenger flere som hjelper til da belastningen på enkelte medlemmer 
som tidligere har gjennomført kursene er for stort. Veiledningen for arrangør legges ut på Bardu 
hund sine sider og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta et løft for klubben. Dersom 2 personer 
melder seg kan vi sette i gang forberedelser ganske umiddelbart. 

Sak 5: Dugnad på banen 

Hilde Eggen kaller inn til dugnad og kommer med mer informasjon om tid og hva som skal gjøres. Det 
er rydding etter vinteren og mindre vedlikeholdsoppgaver som trenges. 

Sak 6: Kjøp av utstyr/materiell 

Det er etter årsmøtet allerede kjøpt inn kjegler, det er videre nødvendig å kjøpe inn vippe og 
lengdehopp. Vi har satt av penger til dette så det er bare å iverksette bestilling. 

 

Jens O Håkonsen 

Leder/referent 
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