Referat styremøte 170912 brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb
1. Neste års stevner (2013)
THK har hatt utfordringer på enkelte utstillinger og stevner med å få nok
funksjonærer til å hjelpe. Bør vi dermed kutte ned på utstilling/stevner pga for lite
folk som bidrar?
THK er den eneste klubben I Tromsø som arrangerer agility stevner i motsetning
til lp hvor flere aktører også har konkurranser. Dermed er vi avhengige av å
beholde de stevnene som vi har tradisjon for å kjøre. Innen lp og bruks er det
mulighet å kutte noe. Det mest nærliggende lp konkurransen å kutte er i
forbindelse med NKK stevnet da det tilbys lp fra både Schæferhund klubben,
THK og NKK. Neste års lp og ag stevner er allerede søkt om så det må vurderes
for 2014 sesongen.
I bruks har vi hatt få påmeldte på 1 dagers NBF prøven i juni, enkelte år har den
blitt avlyst (2011) og det går med underskudd om vi må hente dommere utenfor
byen. Styret beslutter derfor å kutte juni NBF stevnet i 2013 og heller sette opp en
to dagers MH beskrivelse i samme tidsrom. Dobbeltstevnet i NBF i august har det
vært større interesse for og vil gå som normalt.
2. Kurs
Vi har slitt med å fylle opp kurs med eksterne instruktører i 2012, spesielt innen
lp. Terje Haugen kurset i september gikk mye med underskudd bl.a pga høyt
honorar og få påmeldte. Som ny kjøreregel settes det frist på 1 måned før kursstart
for eksterne instruktører og 14 dager for interne hvor avgjørelsen om kurset skal
holdes blir vurdert. Ved for få påmeldinger innen denne fristen avlyses kurset. Det
vil fremdeles være økonomisk bindende påmelding, dvs man kan ikke melde seg
av innen samme frist, da det da vil bli vanskelig å organisere kurs.
3. Styremedlemmenes (BHG) oppgaver
Vi ser behovet for et tettere samarbeid innad i styret mellom alle medlemmene på
kryss av lp/ag/bruks etc spesielt i forbindelse med arrangering av
stevner/aktiviteter hvor en person har hatt alt ansvar på egen hånd. Spesielt
oppfordres det til å involvere sekretær i planlegging til for eksempel
bestillinger/papirarbeid i forkant.
4. Nøkkelkort
Flere har etterlyst nøkkelkort til klubben. Dette har tatt tid pga levering av nøkler
samt at det ikke har vært mulig å kode de nye nøklene. Nøkkel dingsen på døra
skal derfor byttes ut, ny er bestilt og ankommet. Knut vil installere denne så snart
han får anledning. Etter det håper vi systemet vil fungere og alle vil få utdelt
nøkler.
5. Regnskap stevner:
April stevnet gikk med 3800 kroner i pluss, Midnattsolhoppet med 13000 i pluss.
Midnattsolhoppet gikk glipp av en del inntekter pga ikke tilbud om grilling i år
ettersom det var arrangert utstilling samtidig. Regnskap for NBF og MH er enda
ikke klart.
6. Tromsø mesterskap

THK skal sammen med retrieverklubben og Schæferhund klubben arrangere
Tromsø mesterskap i lp. 28 oktober avholdes det på THKs områder. Vi ser
positivt på samarbeid med flere klubber i regionene og ønsker lykke til.
7. Leie av hall
Vi har fått tilbud om å leie oss inn i hall vinterstid i Kaldfjorden. Vi har enda ikke
fått et prisoverslag, men styret er meget positive til denne muligheten da både lp
og ag har sterkt begrensede treningsmuligheter vinterstid. Det vil bli krevd en
treningsavgift for vintersesongen for alle som ønsker å benytte seg av dette
tilbudet om det blir aktuelt.
8. Medlemsmøte
Det avholdes medlemsmøte ved THKs lokaler 1 november kl 1900. Velkommen
9. Utestående fordringer
Vi har noen utestående fordringer fra enkelt personer i forbindelse med kurs. Det
vil bli forfattet et brev til disse hvor det refereres til hjemmel om adgangsnekt på
utstillinger, trening og kurs.
10. Annet
Vi starter jobben med å ordne eget utsyr til MH beskrivelse, dvs kjeledress og lille
hare samt alternativt område enn Ramfjordmoen.

