
MØTE MED TRENINGSANSVARLIGE/-LEDERE OG STYRET I OODK 
25.10.2022 kl 19:00 

 
 

 
Dato:   25.10.2022 

Klokken:  19:00 

Sted:   Aker Lås, Brobekkveien 

Til stede:  Anne Kari Lind-fossen (Styret – Bruks) 

Carol Ann Kerr Myhre (Styret –Lydighet) 

Hege Torp (Styret – Bruks) 

Marianne Aker (Styret – Lydighet) 

Wenche Marie Olsen (Styret – Rally), referent 

Lise-Lotte Gundersen (Rally) 

Maria Aamelfot (Rally) 

Christin Grabo (Bruks) 

Forfall:   Beate Kittilsen (Agility) 

 
 

Carol Ann Myhre ønsket velkommen. Styret setter veldig stor pris på den innsatsen som 
treningsansvarlig/-ledere gjør for klubben. Oppgavene for treningsansvarlige/-ledere er 
beskrevet i dokumentene «Klubbhåndboken» og «Retningslinjer for trening og kurs» som 
ligger på hjemmesiden til OODK. 
 
Hege Torp informerte om rutiner i forbindelse med økonomisaker i klubben. Kasserer er 
fornøyd med samarbeidet. Rutiner for betaling av regninger fra leverandører, instruktører 
og dommere er enkle og ubyråkratiske. For de fleste innbetalinger fra medlemmene framgår 
det tydelig hva innbetalingen gjelder. Men ikke alle. Så her er det fint om de 
treningsansvarlige gir en ny påminning. Det gjelder både ved bruk av Vipps og ved betaling 
til bankkonto. 
 
SAKSLISTE: 
 

1. Organisering og bruk av Brekke 
a. Stevner 2023 

i. Bruks 10.06.23 og 16.09.23 
ii. Agility  02.09.23 

iii. Rally 03.09.23 
iv. LP Ikke bestemt 

Carol melder stevnedatoene inn til NKK. 
 

b. Kurs/aktiviteter  
Arealet på Brekke er stort slik at det kan arrangeres flere kurs/aktiviteter for 
flere grener samtidig. I praksis kan det arrangeres minst to kurs på nedre plan 
og ett på midtre plan. Øvre plan kan også brukes. 



Rutiner: 

• Sjekk kalenderen når Brekke er ledig. 

• Meld inn ønsket dato og hvor stort areal man trenger på FB-siden.  

• Hver gren må gi tilbakemelding så fort som mulig på FB-siden når 
datoer blir forespurt. 

• Når alle grenene har blitt enige om dato og areal/plan, må den 
aktuelle grenen melde dette til post@oodk.org – så legger Gro dato 
inn i kalenderen. 

 
Planlagte kurs/aktiviteter i 2023: 

15.-16. april  Agility (nedre plan) 
13.-14. mai  Bruks (nedre plan) og Rally (midtre plan) 
24. juni  Agility (midtre plan) 
12. august  Agiltiy (midtre plan) 
19.-20. august  Bruks (nedre plan) og Rally (midtre plan) 
23.-24. september Agility (midtre plan) 

 
  Marianne gir beskjed til Gro om disse datoene. 

 
c. Trening 

Fordelingen mellom grenene mht. dager og tidspunkter er ok. 
Klubbens medlemmer skal ikke fritrene på noen av planene etter kl. 17:30 på 
hverdager.  

 
2. Fritrening på Brekke 

Alle har muligheten til å fritrene på Brekke (når det ikke er organisert trening, kurs, 
aktivitet eller stevne). Dersom man fritrener med klubbens utstyr, skal det meldes 
fra på grenens FB-side. Det er ikke nødvendig å melde fra på FB-siden dersom man 
fritrener med eget utstyr, men da oppfordres medlemmene til å bruke nedre plan. 
Bommen kan ikke låses opp når man fritrener på hverdager. På lørdager kan man 
låse opp bommen mellom kl. 9-16.  
 

3. Organisering av stevner/klubbmesterskap i Rally 
Rally har etablert en komite på fem personer fra rally som skal arrangere stevner og 
klubbmesterskap. Marlene Hoff har hovedansvaret. 

 
4. Ytringsvett på facebook og på Brekke 

Viktig at alle OODK-medlemmene leser og følger ytringsvett-reglene. Punktene vil bli 
kortet ned slik at de kan legges ut som kunngjøring på genenes FB-sidene. 

 
5. Eventuelt 

Ingen saker. 
 
 
Tusen takk for godt møte! 
 

mailto:post@oodk.org

