
Referat fra møtet med treningsansvarlige og styret i OODK 
 

Dato:  20.09.2021 

Kl:  19-21 

Sted:  Aker Lås, Brobekkveien 105 

 

Tilstede: Carol Ann Myhre (styret, møteleder) LP  

Marianne Aker (styret) treningsansvarlig LP 

Kari Schrøder (styret) Bruks 

Hege Torp (styret) Bruks 

Helle Langmoen (styret) AG 

Wenche Marie Olsen (styret) RL 

Christin Grabo – treningsansvarlig Bruks 

Beate Kittilsen – treningsansvarlig AG  

Forfall:  Maria Aamelfot – treningsansvarlig RL 

    

Hensikten med møtet var å utveksle erfaringer og synspunkter. Ingen vedtak skulle fattes. 

 

Hva slags klubb skal vi være? 

Enighet om at vi skal være en klubb der det skal være bra for alle å trene. LP, AG og RL ønsker at 

OODK skal gi gode treningstilbud for de som er konkurranseaktive i de enkelte grener. Bruks ønsker å 

gi treningstilbud også til de som trener etter brukshundprogrammet, men som ennå ikke har 

konkurrert. 

 

-  Skal vi ha et tilbud til ekvipasjer som ikke tilfredsstiller krav til å delta på trening? 

LP, AG og RL har et minstekrav for å delta på trening. Bruks har også krav, men med lavere terskel.  

 

- I tilfelle det blir en hverdagslydighetsgruppe: Hvordan skal det organiseres? Blir det stort press på 

treningsledere? 
Det har vært stor tilstrømming av nye medlemmer til LP og Bruks. Mange nye medlemmer har ikke 

grunnkurs eller grunnleggende ferdigheter for å trene konkurranselydighet/bruks. Det er nå presisert 

krav om ferdighet eller bronsemerke(kurs) for å delta på LP trening. Dette gjorde at en del medlemmer 

ble utestengt fra organisert trening. Det ble derfor dannet en hverdagslydighetsgruppe som trener en 

gang pr uke med en treningsleder. Dette tilbudet varer ut oktober. Hverdagslydighets-gruppa har vært 

en suksess med mange fornøyde deltagere. Skal klubben fortsette med hverdagslydighetsgruppe også 

neste år? Noen mente at det var bra at klubben kunne gi et lavterskeltilbud, også med tanke på videre 

rekruttering. AG, RL og LP har ikke kapasitet til å lede disse treningene. RL mener at hver gren bør 

stå mest mulig fritt til å organisere dette selv hvis de ønsker det. Bruks var positive til å fortsette 

gruppa og trene etter NKKs hverdagslydighetsoppsett. RL foreslo at Bruks kan spørre de som tar 

NKK-1 kurs om ev. å bidra. Klubben er avhengig av at treningsledere fra alle grener bidrar til å trene 

en slik gruppe.  

Spørsmålet om hverdagslydighetsgruppa må avklares i god tid før medlemskontingent for 2022 

forfaller. Avklaringen må ikke opp på årsmøtet da det ikke er endring i våre lover. 

 

- Skal AG og RL fortsette å ta inn nye medlemmer? Har de plass på treninger? Skal klubben ha et tak 

på antall medlemmer på hver trening? 
Det er mange på treninger i alle 4 grener. Pågangen har vært stor den siste tiden. AG og RL tar fortsatt 

inn nye medlemmer. Det er opp til grenen selv om det kan bli aktuelt å sette tak på antall ekvipasjer på 

trening. 

 

- Skal vi ha organiserte formiddagstreninger? 

Organiserte formiddagstreninger ble diskutert som et ekstra tilbud til medlemmer som ønsker å trene 

mer. Biler må i tilfelle parkeres utenfor bommen og det må samhandles med andre som ev. bruker 

Brekke, barnehager etc. 



Økonomi 

- Budsjett for stevner? 
Det står i stevnehåndboken at det skal leveres budsjett for stevner og med navn på stevneleder. Styret 

skal godkjenne budsjettet. Det skal være et enkelt budsjett slik at man har oversikt over inntekter og 

utgifter. Budsjettet skal angi antall påmeldte, betaling av dommere, avgift til NKK, gaver til 

dommer(e) og premier. 

 

- Budsjett for premiering? 

De fleste premier har vært basert på gaver fra sponsorer eller gode avtaler. Hver enkel gren tar selv 

ansvar for premiering. 

 

- Info om mulighet for hver gren til å søke støtte til faglig oppdatering, kurs, trening og samlinger. 
Skal hver gren ha en fast sum de kan bruke per år til dette? 

Alle treningsansvarlige må være kjent med mulighet for å søke økonomisk støtte. Det var enighet om 
at det ikke skal avsettes en fast sum til grenene på budsjettet, men at hver gren søker om støtte ved 

behov. Det er treningsansvarlige som må søke styret om støtte. 

 
 

OODK 

21.09.2021 


