
Referat Medlemsmøte i Horten Hundeklubb (HHK) 2020 

Medlemsmøte ble avholdt 3.2.2020 kl 18.30 i Vikveien 379 

 

1. Regioner i Vestfold. HHK er organisert under region Vestfold – Region Vestfold skal svare 

til NKK på vegne av alle underklubber. Region Vestfold har ligget brakk lenge, men har nå 

blitt sammenslått med region Telemark. Der har det vært aktivitet.  

Det har blitt sendt ut innkalling til årsmøte i Region Vestfold/Telemark 31.3  

Klubben skal sende 1 representant – hvem ønsker å dra? Denne representanten stemmer på 

vegne av alle medlemmer i HHK.  

Saksliste skal bli sendt ut senest 17.3.2020  

Lisbeth legger ut sakslisten når denne kommer.  

 

2. Dugnad på stevner.  

- Alle medlemmer som ønsker å starte på HHK sine stevner MÅ jobbe på dugnad!! 

- De som melder seg til å jobbe, må også huske på at de har meldt seg. Det har hendt flere 

ganger at folk ikke har hatt tid allikevel fordi de har glemt at de har sagt ja, og stevneleder får 

beskjed om dette like før stevne. Det gjør jobben veldig tung for stevneleder og mye faller på 

de medlemmene som stiller opp.  

- HHK trenger stevneaktiviteten for å få inntekt i klubben, dermed trenger HHK også 

dugnadshjelp.  

- Liste for stevnene i 2020 sendes rundt og oppmøtte medlemmer bes sette seg opp. Denne 

legges også ut på facebook.  

3. Treninger.  

Det er blitt spurt hva medlemmer ønsker for trening og til hvilke dager. Ønskes innspill her 

for å få ønskede aktiviteter til de dagene medlemmene kan møte opp på trening.  

Lise + Lisbeth møter så å si hver eneste mandag til konkurransetrening. Ofte er de de eneste 

som møter. Lise føler seg veldig bundet, og det er tungt å dra for å stå der alene. Er det lite 

interesse for konkurranselydighet, eller ligger det til feil dag?  

Vi tar en runde rundt bordet for å høre hva fremmøtte medlemmer ønsker og til hvilke dager.  

Det kommer mange innspill på ønsker og tider.  

Vi beholder Rally, Konkurranselydighet og Hverdagslydighet, men omrokkerer litt på dagene.  

Det kommer innspill om å dra i gang bruks igjen, samt prøve å få til litt grunnleggende agility. 

Det snakkes i omegn om folk som ønsker å trene agility, men har ikke utstyr og heller ikke får 



innpass i andre klubber som er veldig konkurranserettet.  

Medlemsmøte engasjerer seg og det ønskes å dra i gang agility trening.  

Hva trenger vi for å komme i gang med dette?  

- slalom (det har klubben til rally lydigheta, bruker denne) 

- flere hinder – bør ha minst 5, HHK har 2 nå 

- 5 meter tunell med antiskli 

- 10-12 sandsekker (dette bør vi uansett ha til tunellen i rally lydighet!) 

Den øvre banen settes av til agility. Bakken må gåes over når det ikke ligger snø der, hva må 

gjøres for å få den nokså jevn og trygg for agility trening? Aleksander tar jobben med å finne 

ut av dette samt finne en ca pris på hva det vil koste. Styret må godkjenne beløpet før noe 

settes i gang.   

Forventer at medlemmer som ønsker agility blir med og gjør denne jobben på dugnad.  

Det bør og avgrenses tydelig mot ridestien. Løper en hund ut der og havner i bena på en 

galopp hest vil det få fatale følge for HHK. Det må IKKE skje. Forslag om å ha et lett-gjerde 

foran stien som settes opp til trening. Aleksander skal spørre grunneier om dette er ok, og 

legge vekt på sikkerheten og proaktive tiltak i forhold til dette. Dette gjerdet skal settes opp og 

taes ned som en del av utstyret til treningen, skal ikke stå permanent! 

Det kommer også inn forslag om at medlemmer kan gå sammen og leie innebane – eks 

Drammen hundepark – for variert trening. Der har de også felthinder.  

Man kan eks leie sammen med rally-gjengen, da det der er plass til å være mange. Jo flere 

leien deles på jo mindre blir det på hver person. 

Det ønskes generelt mer aktivitet i klubben. Medlemmer oppfordres til å ta bilder og legge ut 

på klubbens facebook side for å vise at det er aktivitet her.  

Det blir enighet om å starte opp med bruks igjen. Vi setter av lørdager fra kl 10. Oppmøte på 

nedre parkering. Inger Marie tar ansvar for denne.  

Fremover (fra ca mars, nøyaktig uke kommer) vil kalenderen se slik ut:  

Mandag: Agility kl.18 – Aleksander ansvarlig 

Tirsdag: Rally Lydighet kl. 18 – Birthe ansvarlig og instruktør 

Onsdag: Konkurranse lydighet kl. 18 – Inger Marie og Lise har ansvar 

Torsdag:  Hverdagslydighet kl. 18 – Caroline har ansvar 

Fredag: 



Lørdag:  Bruks kl 10. – Inger Marie har ansvar 

Søndag: 

Det ønskes også at det settes opp et Rally Lydighetskurs i løpet av våren 2020. Birthe som 

instruktør. Birthe lager kursinvitasjonen og sender til styret. Kurset vil gå på tirsdager parallelt 

med rally treningene.  

4. Årets hund.  

Det deles ut pokaler:  

Årets utstillingshund: Trudi Bergerud med Mattis. Har hatt pokalen nå 3 år på rad og får 

denne til odel og eie. 

Årets LP-hund:  Lise Storelid med Punky 

Årets Rally-LP hund: Lise Storelid med Joy 

 

Ny plakett klubbmester Rally Lydighet henges opp i klubbhytta.  

Medlemsmøte heves.  


