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Ingeborg AG
kommer med et
kurs til høsten.
Linda Ytrestøyl
Sporkurs Kommer
Utstilling
handler kurs
mulig 21-22
sep.
Rally Kurs til
våren 2020
Referat møte 7 mai
Til stede:
Gruppeleder: Øyvin Wiik, Charlotte, Ann-Karin, Lilli og Lene
Instruktører: Hege K, Ragnar, Renate, Ingeborg
Styre: Joakim Tur og Anita B
Kursansvarlig: Joakim Tur
Ikke møtt: Mette K og Linda Y

o
o

o

16
timer
16
timer
16
timer
16
timer

Kursoppsett for høstsemesteret. Se ovenfor.
Rekruttering til gruppene
✓ Første torsdag i hver mnd. Kommer gruppene og viser litt på miljøtreningen.
✓ kl. 18. skal enkle baner være satt opp. AG setter opp bane i hallen etter
utstillingstrening som slutter litt tidligere denne kvelden. RL og LP ute.
✓ Miljøtreningen starter etter dette. LP m Øyvind – ser an tiden.
✓ På alle kurs som holdes i klubben informerer kort om de forskjellige aktiviteter
klubben. Ønske dem velkommen til å delta på miljøtreningene.
Amfi 50 år – oppvisning
▪ Alle grupper sender inn sitt program, Hundens erfaring karriere, aktivitetens
historie mm til Øyvind Wiik som vil være spiker.
▪ Aktivitetsgruppene vil ha en representant ved stenen til EHK
▪ Alle som deltar bidrar og er på plassen med sine hunder. Tilgjengelig for publikum.
Svarer på spørsmål.
▪ Alle grupper møtes på Ormlia for å hente utstyr og hjelpe hverandre. Oppmøte kl.9

▪
o

Alle grupper skulle engasjere/informere om at lokalet på Bøn må ryddes på
søndag. Informerte om at vi må bidra på før og etterarbeid.

Evt.
✓ Royal sponser Sep. stevnet med fôrsekker mm
✓ Sunne dagene kunne ingen grupper. Denne helgen er det store konkurranser rundt
om som mange hadde meldt seg på. Ble litt for kort varsel denne gangen
dessverre.
✓ Sommer avslutning: Bronsemerkeprøve inne i hallen. Alle gruppene skulle
informere om avslutningen.
✓ September stevnet og pc program kurs/innføring for gruppelederne for sin
aktivitet etterlyses. AG gjort avtale m styremedlem om at arbeids gruppa tar over
ansvaret for organisering mm til Mai stevnet 2020. Lp og RL tar over i år, men
dette forutsetter at vi får mer eierforhold til pc program mm. Vi spør derfor styret
om en dato for opplæring.

