
DRØBAK HUNDEKLUBB 

 

Styremøte: 10.09.19 

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

 

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: 

1. Gjennomgang av forrige styrereferat – Vannbesparende tiltak 

billigere enn antatt. LP gruppe dialog med utøvere, Karusell og 

utstilling OK. DHK har fått kr. 7000,- til trener utdannelse fra FIR. 

Bjerka er borte.  

2. Komiteer – ingen innkommende saker 

3. Økonomi/innkjøp av utstyr – ny innerdør og karm kan fås fra Stine 

Tonje hører. Harald kan sette inn? 

Tiltak med vei opp til hytta, bør legges duk over drenering og 

gruses på nytt. 

4. Bua – ny bu ja takk, må males rød og vatres og settes helt inntil 

den eksisterende. Leka ben.  

5. Howavart RL stevnet – Samme pris. Å blir det stevne i disse 

sykdomstider Kjersti snakker med Michelle. Det må kjøpes inn 

rekvisitter til toalett. Birgitte ordner, Henni har ansvar for toalettet 

før vi leverer fra oss nøkkel.  

6. Satnings gruppe LP –  

7. Evaluering DM – innspill på: dårlig med hjelpere fra LP og RL, ved 

opptelling var det 1stk fra RLgr. som ikke hadde gyldig grunn til å 

ikke hjelpe til. 5andre hadde – ønsker å høre med Per Arne og 

Øyvind neste år. Det ble også foreslått med egne hjelpere til 

opprydningen søndag ettermiddag.                                                 

Vipps som påmelding ble dyrere enn antatt.                                               

Dommer Stein forslo 2 dommere kl1+3 og kl2+FCI3 og 2 

konkurranseledere 2 ringer en Høiaas og appellplassen. 

(Halvorsrud) ble nevnt som 2.dommer.                                            



Flere kabler 2stk eller evt. Høre om vi kan benytte strøm fra 

Hallen. Tonje+Harald.                                                                            

Det vil bli gjort i klart «verktøykasser» til ringene i AG/RL med 

innhold som magneter, skriveunderlag, stoppeklokker osv.     

Vafler må nevnes i gruppene tidligere og flere hamburgere til 

grillings. Ble godt mottatt.  

8. Julebord tidspunkt 22 nov. kl.18.00 

9. Eventuelt – Natalie vil ta /bli konkurranseleder krav da DM 3år 

med binding, sjekk pris på utdanningen. Kjersti 

Merthe/Bente og Britt får lov til å trene smeller kl13 på mandager. 

Ble også nevnt at Merthe hadde problemer på toalettene under 

DM.                                                                                                    

Thomas må få en anbefaling om Trinn3 instruktør Eva fikser og 

Birgitte leser korrektur.                                                 

Hjertestarterkurs tirsdag 24.sep kl18-20 Wenche, Grethe, Tone, 

Kjersti, Birgitte, Henni, Torill, Nina, Madeline, Helene, Eva, Stine, 

Bettina, Anne, Vibeke, Thomas, Silje. 

 

 

Neste styremøte  08. okt. kl. 18.30 

     05 nov. kl. 19.00 

    04 feb.  kl. 19.00 

 

 


