Agenda for lp møte 11.11 2019
OPPMØTE:
Aina, Gry, Mette, Karina m følge, Elisabeth, Birgitte, Perly, Hege, Bente, Øyvind og Lene

Vi savner tilbakemeldinger fra gr. (positivt og negativt). Uten tilbakemelding fra dere er det ikke så
lett å vite hva som er ok og hva som ikke er det. Etter forrige lp møte har vi inntrykk av at der har
vært en del misnøye med avgjørelser tatt på møtet. Dette har tydeligvis vært diskutert i deler av
gruppa uten at man har brydd seg om å ta det opp med oss.
En god leveregel er «er det noe du er fornøyd med, si det til de rundt deg. Er det noe du er
misfornøyd med, si det til dem det gjelder» Først da er det mulig å ta tak i misnøyen. Lene treffes på
mobil 99531105 leneberntsen30@gmail.com Øyvind treffes på wiikyvind@gmail.com
Ber alle grupper tenke igjennom
Hva fungerer godt i gruppa
•
•

Møtene vi har. 4 stykk er målet for å opprettholde et godt samarbeid.
Setter samtidig opp kurs

Hva fungerer dårlig
•
•
•
•

Dårlig oppmøte på mandager da det ofte er helgestevner hvor fører må legge inn en
fridag.
Derfor er det fler som trener andre dager i fritiden bl.a.
Hall turnus på nett for bukking av tid. Dette blir vurdert og kammer kanskje
TREKANTCUP fungerer ikke som følge av lang reisevei bl.a. Vi starter opp med intern
cup hvor 2 av 4 cuper blir gjeldene. Tar tre øvelser per gang. Anvender dommer,
konkurranseledere som dømmer. Kostnader deles på antall deltagere da noen har
lang reisevei for å dømme oss. Pris mm kommer vi tilbake til. Første cup dømmes av
Lene Berntsen LP dommer. De andre som ble foreslått er Martha Aase, Hilde
Marthinsen, Birgit Odde Husom. I forbindelse med utgifter tenkte vi at vi kunne selge
kakebokser. Mette K er på saken. Premier til stevner så kan vi ta kontakt med Royal
Canin. Det kan Lene B gjøre.

Hvordan skal vi få en gruppe som både ta hensyn til den enkelte og fellesskapet
•
•
•

Reise sammen på konkurranser med og uten hund. Først ut er Stovner hundeklubb i
januar.
Bestilt 3 stk. hytter til Bø i 2021.
Kommunisere på en hyggelig måte og ta hensyn under trening. Ikke ta for stor plass.
Ta hensyn. PS. Det er organisert trening så da er mitt tips «ikke starte med ny
innlæring da det kan være mange forstyrrelser»

Vi bel enige om at erfarende hundetrenere kunne delta på konk gruppa så sant hunden
kan sitt dekk og stå samt bli. Anvend bånd på hunder som ikke er lydige eller kan løpe fra
eier. Ønsker tilbakemelding om noe ikke fungerer som ønsket.

.
Kurs:
Satu leies inn 12 kvelder fordelt på mandag og torsdag. Hver tredje mandag eller torsdag. På
mandager starter den organiserte treningen 17.30 og avslutter 18.30. Kun den mandagen det er kurs
fra 18.30 Torsdag fra kl. 19 etter utstillingstreningen. Ta hensyn til dem som er ute og trener på
plassen.
Kurset blir lagt ut på lik linje som de andre kursene. Betaler når dere melder dere på. Dette Satu
kurset dekkes noe av klubben. Tot 5000 kr. Resterende beløp må deltakerne betale selv.
Tilbakebetalingen av dekket beløp per kursdeltager skjer først når kurset er avholdt.
Basiskurs:
Starter opp med valpe kurs midten av januar deretter påløpende hverdagslydighets kurs. Instruktør
Hege Karlsen
Mette Kristiansen settes opp på grunnkurs hvor målet er grunnleggende ferdigheter.
Lene Berntsen settes opp på bronsemerkekurs som starter etter påske og slutter før
sommeravslutningen.
Trenger fler instruktører til valpe kurs. Renate?
Datoer kommer. Viser til hjemmesiden.
Har jeg glemt noe så ta kontakt med meg og legger jeg det til som vedlegg.

Tusen takk for gode tilbakemeldinger og et godt oppmøte
Kos dere på trening i sammen og lykke til i ringen

Hilsen Øyvind og Lene

