
Referat fra lp møte 25 mars 2019 

14 stk. møtte opp på møte i dag.  

Agenda  

Arbeidsgruppe 

• Ingen som meldte seg. Kunne tenke på det og evt. sende pm. Her under ble det også ønske 

om direkte kontakt hvor vi kunne spørre samtidig forklare hva vi ønsker av hjelp. Øyvind og 

jeg Lene setter opp en liste over arbeidsoppgaver ved et arrangement. 

Hvem hører til hvilken gruppe 

• Her ble det konkretisert om hvilke mål for de som går på de forskjellige gruppene. 

• Nybegynnergruppa startet opp høst 2018 hvor vi var 3 instruktører med innlæring av 

grunnleggende ferdigheter. Dette var en satsning for å få fler interessert i lydighet. Noe vi ser 

vi har lyktes med. I dette semesteret trener vi denne gruppen til å bli mer selvstendig hvor 

målet er Bronsemerkeprøve for så å starte i videregående gr.  

• Revidert treningsturnusen for nybegynner gr. Målet er Bronsemerke prøve evt. et kurs for så 

å gå over til videre gående lydighetsgruppe.  

• Videregående er selvgående i sin trening og har en del kunnskap, samt har som mål å starte i 

konkurranse.  

• Videregående ønsker og ser fram til å bli flere.  

Hvem fortsetter i lydighet hvor målet er konkurranse  

• Vi ser oss nøtt til å rydde opp i EHK Lydighets gruppa. Dette for at fler har vært med for å se 

hva lydighet er og om dette er noe for dem. Det er lagt ut en meningsmåling hvor vi spør om 

dem vil fortsette i ny eller videregående gruppe. Miljøtreningen er for alle. Venter litt med å 

slette navn men håper dere får krysset av innen en uke.  

Innleide kurs instruktører hvor dato og mer info kommer 

• Vi ble enige om at vi ønsker Finsk instruktør velkommen to ukedager til høsten. Satu har den 

dialogen.  

• Monica Wikstrøm leies inn 1 helg i oktober. 1100 kr per deltager. 

• Så spør vi Satu om å holde kurs for oss til høsten. Dette kurset vil gå på torsdager etter 

utstillingsgruppa. For å få plass på dette kurset må en være aktiv og delta på 

mandagstreningene. Mer info kommer om datoer og hvor mye det vil koste.  

• Ved kurs er det max 6 plasser.  

 


