
 

Referat fra styremøte for OODK 3 april 2013, hos Sidsel.  

Saker 

Sak 3/13 Premiering på våre stevner – særlig rosettspørsmålet 

Premiering på OODKs stevner var tema på årets medlemsmøte, hvor styret ble 

oppfordret til å ta stilling til hvor mange som skal premieres, samt bruk av 

rosetter. De fleste klubber premierer en tredjedel av antall startende, ikke 

påmeldte. Selv om ikke alle stevnedeltakere bryr seg om rosetter, er det mange 

som setter pris på dem. Samtidig er kostnaden for rosetter er ca kr 35 pr stk, slik 

at bruken bør begrenses. Når det gjelder agility kan vi ved å kun bruke rosetter i 

de individulle AG- og AGhopp-klassene sette opp følgende regnestykke: 54 

rosetter a kr 35 = kr 1890, som utgjør 3,4 % av stevneinntektene for 2011-stevnet 

(kr 55 000). 

 

Forslag 

1. OODK premierer en tredjedel av alle startende på sine stevner 

2. OODK bruker rosetter til alle 1., 2. og 3. plasser i lydighet og i individuelle 

agility- og agility hoppklasser, samt for cert og championat 

Forslag vedtatt.  

 

Sak 4/13 Bør OODK melde seg inn i NBF (Norsk Brukshundsports Forbund)?  

Årskontingent for medlemskap: 1500 kr, + 5 kr pr aktive medlem. Medlemmer i 

klubber med medlemskap i NBF får forrang på diverse kurs i regi av forbundet, 

deriblant Sølen - kurset. For at en utøver skal har rett til bestemte utmerkelser 

kreves det at klubben vedkommende går for er medlem. Medlemskapet vil kunne 

rekruttere flere medlemmer til klubben som er interessert i bruk, det vil tilføre 

klubben kompetanse i grenene innenfor brukshundsporten, og gi tilgang til 

instruktører.  

Vedtak: Klubben meldes inn i forbundet. 

Sak 5/ 13 Anerkjennelse av medlemmer med lang fartstid 
OODK ble stiftet i 1983, og har trolig mange medlemmer som har vært medlem i 
mange år. Det kunne være hyggelig å anerkjenne lang fartstid i klubben med en 
form for utmerkelse etter f eks 10 og 25 års medlemskap. 
 

Forslag: Styret vurderer å anerkjenne lang fartstid i klubben 



 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. Medlemsregisteret er uoversiktlig så langt 

tilbake i tid. Det er forskjell på aktive og passive medlemmer, og det ville være 

tungvint for styret å administrere.  

Faste poster 

1. Referat fra styremøte 27. 02. 2013 godkjent.  

2.  NKK.  

 Informasjon fra NKK om konfliktrådsutvalget.  

 Informasjon fra NKK om antidoping - reglementet.  

 Antall medlemmer pr. 19.03.13: 180.  Et nytt medlem i februar 2013.  

3. Materiell/vedlikehold.  

 Forespørsel fra Christina Kosinski, Landslagsleder for Det Norske 

Agilitylandslaget, om leie av aglitymateriell og bane den 29/30 juni. Styret svarer 

positivt, leiesum: 3000,-   

4. Økonomi.  

5. Klubbaktiviteter  

 Dugnad, 24. april: Kristen delegerer ansvar til arbeidsledere for gjennomføringen 

av de ulike oppgavene. Liste henges opp på brakkeveggen.   

 Klubbmesterskap, 11. juni: Dommere på plass. Hege delegerer ansvar. Iren lager 

startliste. Sidsel: ansvar for innkjøp av premier.  

 Sommeravslutning, 20 .juni: Sidsel kjøper inn takkegaver.   

6. Stevner 

 Agility, 7. sept: Dommere på plass. Annonse sendt til NKK   

 Lydighet, 25. mai: Dommere på plass. Annonse sendt til NKK.    

 NM 2.juni 2013: OODK, v/ Anna Berntzen, påtar seg ansvaret som teknisk 

arrangør.  

7. Trening 

 Agility, treningsansvarlig: Kirsten Bjørnelykke.  

 Lydighet, treningsansvarlig: Iris Idland 

 Bruks, treningsansvarlig: Sidsel Strøm  

 Rallylydighet, kontaktperson: Hege Kornør.  

På møtet i treningskomiteen d. 18. mars ble det besluttet at komiteen møter 2 ganger 

i året, blant annet for å planlegge kurs/trening for neste sesong. Treningskomiteen 

informerer Ida som legger ut info på nettet.  

8. Kurs 

  Info om alle vårens kurs lagt ut på nettet.  

9. Årsplan 

 April 

 
Løpende saker/oppgaver.  

1. Prosedyrebok  
2. Leie av hall for vintertrening. Ikke avklart.  



 

3. Nye låser til container, tilhenger og hytte. De 5 låsene med 25 systemnøkler er nå 
bestilt.  

4. Hunderusken. Kristen har sendt brev til Rusken/ Oslo kommune, den13 mars, 
vedrørende avfallsbeholdere ved turveien nær Brekkekrysset.   

5. OODK-poeng.  
6. Styrets kortsiktige og langsiktige mål for klubben 

 

 
 

 
 
 
 

 

 


