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Sted: Skattekontoret, Storgata 9-11 

Personer til stede: 18 

Møtet startet klokken 18:00 

 

Sak 2016/9 Stevnekomiteen 

Mener det er nok med 3-4 personer i en stevnekomite for å ikke miste kontrollen på om ting 

blir gjennomført. Det ble gjort noen endringer på retningslinjer for stevnekomiteen. Denne vil 

bli gjennomgått på nytt av styret og stevnekomiteen for å få til best mulig retningslinjer for 

stevner i regi av Hammerfest og Omegn Hundeklubb. Stevnekomiteen skal jobbe for å finne 

ut av hva som skal settes av til stevner i budsjettet, dette vil bli tatt med i budsjettet på 

årsmøtet i 2017. Frem til årsmøtet og nytt budsjett er stevnekomiteen fri til å søke på nye 

stevner innenfor rimelighetens grenser. Styret sjekker med Lars Blomberg ang. opplæring i 

dog web, styret skal også sjekke med nærliggende hundeklubber om de er interessert i å delta 

på en slik opplæring.  

Følgende personer meldte sin interesse og sitter nå i stevnekomiteen: 

- Vibeke Pettersen 

- Elisabeth Orvik Nilssen 

- Kirsti Mikalsen 

- Mette Annie Nilsen 

Sak 2016/10 Smeller 

Ola Mjanger forklarer for medlemmene hva smeller er, og viser en liten film om hvordan 

treningen foregår. Smeller er en ny hundesport i Norge som går ut på generell søk og 

markering. Bokser/utstyr kommer på ca 8000kr, mulig man kan finne rimeligere løsninger. 

Det er interesse for å gå videre med dette, og det er stor interesse for å være med på kurs. 

Medlemmene ønsker innendørs kurs på vinteren, dette for å forlenge sesongen litt og for å gi 

et kurstilbud på vinterstid. Ola Mjanger sjekker med instruktører til kurs, og hører om hvilket 

type lokale de trenger. Styret sjekker ut muligheter om å søke om støtte til innkjøp av nytt 

utstyr. 

Sak 2016/11 Eventuelt 

- Styret informerer medlemmene om at det er søkt kommunen om ferdig planert tomt for hall, 

men at ingenting er bestemt og avgjort ennå. Styret skal sjekke ut pris på ny hall, evt. pris på 

en brukt hall dersom vi får tildelt ferdig planert tomt. Hvor mye har Hundeklubben å bruke på 

egenandel? Og hvor kan man søke om støtte til ny hall? Styret sjekker dette ut.  

- Det er ønsket at styret skal sende en forespørsel/søknad til kommunen om de kan være med 

å dekke hall-leie for innendørs trening vinterstid. Høre om det er mulighet å få en fast dag å 

trene i stallen, f.eks den første søndagen hver mnd.  

- Det kom også opp at det er ønsket at det søkes om støtte til automatisk tidtaker, denne koster 

ca. 30.000kr. Sjekke med Sparebanken, usikkert på om søknadsfristen er 01. eller 31. oktober.  
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- Nøkler til hallen. Medlemmene ønsker en liste over hvem som har nøkkel slik at de som 

ønsker trening utenom fastsatte treningstider vet hvem de skal høre med for å få lånt seg en 

nøkkel. Styret informerer om at dette er en sak på kommende styremøte. 

- Det har kommet inn forespørsler på nytt Liv McDowell kurs. Elisabeth Orvik Nilsen er 

hovedansvarlig for koordinering av kurs, og hun sjekker ut og ordner dette.   

Møtet avsluttet 19:00. 

Etter møtet holdt Elisabeth Orvik Nilsen et flott foredrag om aktivisering av hund høst og 

vinter. 

 

Referent: 

Linn-Kristin H. Johansen 


