Medlemsmøte i brukshundgruppa
1. november 2012
Til stede: Tilsamen 15, hvorav 13 medlemmer. Foruten styreleder i BHG, Elin Davidsen, som
hadde innkalt til møtet, deltok følgende personer fra styret: Harrieth Andreassen (LP-ansv.),
Kjellfrid Ingebrigtsen (sekr.), Ingrid Skjæveland (bruks-ansv.). I tillegg deltok leder i HS,
Aase Jakobsen
---------------------------De store utstillingene: Det trenges mer folk!
Aase Jacobsen kom med en oppfordring til alle om å få flere inaktive medlemmer med som
”bakkemannskap” på klubbens store utstillinger. Dette er tunge og svært arbeidskrevende
arrangementer som klubben er helt avhengig av, etter som de genererer nødvendige midler for
drift av klubbhus og treningsområde. Vi har aldri hatt så lite folk til rådighet som på årets
arrangementer! Derfor: Alle bes om å bidra – både med hjelp ved arrangementene (før, etter,
under arrangement), og med å få flere med på å hjelpe – ringe til folk, en mer ”forlokkende”
oppfordring på facebook, osv.
---------------------------Videre saker v/ Elin:
Kurs
 Vi ønsker innspill fra medlemmene angående hvilke kurs de vil ha. (Allerede på møtet
kom det ønske om kurs i Rally-lydighet med prøve i umiddelbar tilknytning. Lisa
Jacobsen, som er den med mest kjennskap til denne typen lydighet, lovet å undersøke
nærmere.
 Det ble ytret ønske fra et medlem om åpen påmelding fram til påmeldingsfristen, slik
at man har mulighet til å trekke seg kostnadsfritt fram til denne datoen. Dette må evt.
behandles i styret. Elin minte om at det fins regler som ivaretar gyldige grunner til
avmelding (bl.a. sykdom hund/eier, dødsfall i nær familie).
 Påminnelse til alle som holder kurs i klubbens regi om å søke tilskudd til dette fra
Natur og Miljø. Det kan søkes for absolutt alle kurs, så sant kurset arrangeres av THK.
Forslag sendes til kursansvarlig. Og ikke minst: Alle treningskvelder kan innmeldes
som kurs til Natur og Miljø, om man lager et fast opplegg for treningen! Her kan
vi hente inn tiltrengte kroner til klubben.
 For å få en mer fast struktur på de ordinære lydighetstreningene vil Ellinor Monsen
(sammen med en gruppe hun velger) utarbeide et opplegg.
Klubblokalet
 Renhold Alle oppfordres til å bidra til at vi klubblokalene holdes rene! Det betyr uten
hundehår, søl og søppel. Vi vil gjerne fortsatt ha det slik at man kan ta hundene med
inn, dette er jo spesielt viktig vinterstid, ikke minst for småvalper. Men for å kunne
fortsette etablert praksis må vi alle passe på å ta opp og rydde etter oss, og ta ut søppel.
Om containeren er full må man ringe Perpetuum og be om tømming (samt notere at
det er ringt). Det vil bli hengt opp regler for ”husorden” etter hvert.
 Brøyting Det ble ikke brøytet i år før 1. november fordi marka måtte fryse ordentlig
først. Brøytes det på ufrossen bane følger grusen (banedekket) med, og banen blir
ødelagt.
 Banebruk Angående fordeling og bruk av banen/e utenom de faste treningstidene, ble
det ytret ønske om at AG-banen settes opp med en ca. 3 meters passasje mot elva, slik
at de som evt. vil trene LP samtidig lettere kan komme til og fra med utstyr på den



ledige banedelen ned mot fjæra. Dette virker ikke å være noe problem for AG-folket,
og banen settes opp med ønsket 3-meters stripe mot elva.
Strømbruk (motorvarmer) til biler på klubben Det er kommet ønske fra flere
medlemmer om å kunne koble seg på strømuttak for å holde bilen varm. Mange
tilbringer flere timer ad gangen på klubben, og hundene kan ikke ligge så lenge i en
kald bil.
o BHG har ingen fullmakt til å gi en slik tillatelse, det er en sak for HS å avgjøre.
Men det man ser for seg, er at en slik ordning er såpass umulig å organisere i
praksis (betaling, for veik strømkurs med konsekvens at sikringer til stadighet
går, osv., osv.) at det nærmest ikke har noen hensikt å videresende spørsmålet
til HS. Løsningen på problemet er derfor å bruke burene inne i klubbhuset (de
skal snart settes opp), evt. å ta med bur og plassere inne. Om man vil slippe å
dra bur fram og tilbake, kan man oppbevare eget sammenleggbart bur i gangen
inne i klubbhuset.

Premiering i LP, AG og Bruks
Det kom spørsmål om hvorfor premieringene i de forskjellige grenene synes å være så ulike.
 Forklaringen er de forskjellige gruppenes jobb mht. å hente inn gavepremier. Å
”tigge” gavepremier er opp til hver enkelt gruppe. Premiebudsjettet fra klubbens side
er det samme for alle gruppene.
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