
Agenda for 19 aug. samt en evaluering fra møte i lp arbeids gr. 14 aug.  

 

Oppmøte:  

John, Hege, Bente, Joakim, Øyvind, Aina, Mette O, Birgitte, Randi, Stine, Mette K, Gry og Lene 

Opprettet ny gruppe EHK LP Konkurransegruppe. For å ikke blokkere fra den andre gruppa. 

Deaktiverer.  

Chat gruppe «Kurs med Satu» 

 

• Har resultatet etter ett år stått i forhold til de ressurser vi nedlegger? 

• Hvordan skal vi få deltagerne til å innse at de selv må ta ansvar for egen trening og 

progresjon? 

• Vil folk fortsette hvis det kun er basert på egen trening? 

• Hvordan kan f. eks mandagstreningene for nybegynnere kombineres med LP treningen på 

torsdager? 

o Mulig løsning på noe kan være å kjøre en mandag med ett konkret tema. Vise 

hvordan dette temaet kan løses? 

o Påfølgende mandag trener dem temaet sammen m andre/forstyrrelser. Ukedager 

trener en på temaet uten forstyrrelser.  

o Neste mandag evaluerer deretter presentasjon av nytt tema. 

o De mandagene det er egentrening kan instruktør være tilgjengelig for veiledning.  

o 3 instruktører blir kun hver 3 mandag på hver hvor vi kan ha med hund selv å trene 

de andre mandagene.  

• Kan også delta på lp treningen på torsdager. 

o Konklusjonen ble at dem som er interessert i å trene lydighet skal få være med på LP 

m Øyvind Wiik på torsdager. Han siler ut dem som er egnet og som vil videre innen 

konkurranselydighet.  

▪ Vedkommende får kontakt person 2-3 mandager i konk gruppa for å se om 

dette virkelig er noe. Deretter en kurs ut i fra dens forutsetninger. 

Bronsemerkekurs.    

• Hva må til for å motivere til deltagelse, sette av datoer, Cup, treningsstevne, offisielt 

stevne(er), hjelpe til evt. starte, kurs (være til stede under hele kurskvelden) og dugnader.  

Prioritere treninger mm. 

o Her gikk vi ned på antall arrangementer for å luke unna noe jobb. Klubbmesterskapet 

og treningsstevnet slås sammen for å få mer deltagelse.  

• Hvem får plass på Satu kurset? 

o Hege Karlsen, Bente Karlsen, Aina Nordby, Gry Jørgensen og Randi Føleide. Stine har 

meldt seg på som observatør. Noen satser på jakt og sykmeldte hunder som ble til at 

dette valget ble tatt.  

• Monika Wikstrøm holder kurs for EHK 12-13 OKT. Hun tok kontakt med meg og lurte på om 

vi kunne flytte kurset til 19 og 20 sep.  

o Vi ble enige om å avlyse helge kurset m Monica Wikstrøm 

• Hvem skal på kurs med Finsk instruktør. 2 uke dager på dagtid. Bunnende. Tar ikke inn om 

det ikke er nok interesse i vår lp gr.  

o Vi avlyser kurset med Finsk instruktør. 



o Avlyst foredrag med Hilde Marthinsen «planlegging». 

• Mer info på møte  

• Innkommende saker 

• Evt. 

o Tok opp Sep. stevnet. Spurte om hjelp til å arrangere stevnet.  

▪ Rally to på data Birgitte og Mette O Begge dager 

▪ Rally Randi Flyr med lister søndag 

Legger ut en arbeidsliste på åpent forum.  

 

Lp arbeidsgruppe har tatt en evaluering på det som er nevnt ovenfor 

Egentrening: 

• Vise mer engasjement for at klubben skal investere i konkurransegruppa. EKS Penger til kurs. 

• Tilrettelegging av arrangementer hjelpe og delta. Hvor mye energi og ressurser skal Lene 

bruke for deres deltagelse? 

• Rekrutering fra torsdager med Øyvind 

• Dem som rekrutteres får 2-3 mandager med en kontaktperson på mandager. Deretter melde 

seg på grunnkurs eller bronsemerke kurs for å få bedre utbytte av mandagstreningene. Dette 

kun om dem vil konkurrere. 

Cup:  

• LP ansvarlig fra klubbene møtes for å se hvilke datoer som passer best tanke på Rally og LP 

terminliste for 2020. Eller kubbene tar et møte med sine medlemmer hver for seg og finner 

datoer. Dette for å få flest mulig med på Cupen.  

 

Treningsstevne 

• Treningsstevnet gjennomføres i håp om å få fler påmeldte til vårt eget offisielle stevne.  

• 1 sep. treningsstevnet ble avlyst grunnet for få påmeldte.  


