
DRØBAK HUNDEKLUBB 

 

Styremøte: 13.08.19 

Tilstede: Kjersti, Tonje, Henni, Anne, Wenche og Tone 

 

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: 

1. Gjennomgang av forrige styrereferat – Tørrfiskløp og grillfest 

gjentas neste år. Bjerke treet står Tonje sjekker 

2. Komiteer – ingen innkommende saker 

3. Utstilling Moss – Letteste og enkleste penger vi har gjort, gjentas 

til neste år. Alle enige. 

4. Sommerkarusell – Ny rekord ant. Startende, gikk med overskudd 

(regnskap og rapport kommer) Det deles som ikke som avtalt men 

AG får mer. (fordeling kommer). Fin reklame for klubben og mye 

bra omtale. 

5. Økonomi/innkjøp av utstyr – Kjøper og installerer nytt toalett og 

servant, vannsparende tiltak. Teltvegger bestilt til DM.                   

To utekontakter settes opp med sperre. Thomas og Patrick 

6. Nordisk – Vipps fra medlemmer til Helene kr 2.600,- og DHK 

støtter med kr 2.000,-.  

DHK har nå fått Michelle M. som langslagstrener i RL og banen og 

utstyr lånes ut en helg. Sponset av DHK. Dato fastsettes nærmere.  

7. Satsningsgruppe LP – Michelle blir trener for en satsningsgruppe 

unge og lovende ung i LP. Ja til videre arbeid, fra styret. Mandag 

kl.17-18-30 fast trening og egentrening onsdager kl.18.45 eller 

etter kl.21.50. Kommer mer informasjon. 

Det ble videre også igjen tatt opp at Div. komiteer må komme med 

ønsker om kurs og instruktører. Alle regler har ett unntak og i AG 

er det Helene P. Promoterer klubben på en flott måte, har rep. 

VM, utallige nordisk og NM. Kursene her gjelder gode og lovende 

konkurranseutøvere fra DHK.  



8. DM – Lage nye prisplakater - Kjersti 

Vekslepenger-Birgitte.  

Kaker til kiosken, samt vaffelrøre eller kaffe - Kjersti lager oppslag 

på FB. Baguetter til dommere 4 og AG? 

Kjersti sjekker om å forlate banen for ringsektærene, for å starte 

selv. Vi har hatt gjennomgang av tidsskjema og arbeidsoppgaver. 

Annonse til DM på FB totalt kr. 500,-  

Eva gjennomgår Ag. Rigging lørdag kveld – nytt baneoppsett, 

strekke strøm, gjerde i mellom baner. Lånt utstyr fra Follo, ekstra 

felthinder og tidtageranlegg.  

Eva sjekker med Per, ang ekstra kunstgress rullene på Høiås. Kan 

det kjøres vekk?  

Sandsekker 8 sett må fylles, plastposer inni 13kg maks i hver pose. 

Viktig at dette overholdes. 

9. Eventuelt – Beachflagg til klubben 2stk bestilt 3,20m høyt.  

Klubbjakker, klær o.l. ble på nytt ønskes, noen som har lyst til å ta 

ansvar om prishenting og lage utkast. RL har t-skjorte på gang.  

 

Eva sjekker med Geir ang ekstra ordinært årsmøte i Norsk Kennel 

Klubb region Oslo og Akershus.  

 

Birgitte kan meddele at DHK har fått kr. 7000,- til trenerutdannelse 

i år fra FIR. Mer inf. kommer. 

 

Neste styremøte 10. sep. kl.19 

 

 


