
Norsk Lagmesterkap i retrieverjakt 2017. 
 
Avd Agder ønsker alle avdelinger velkommen til Norsk Lagmesterskap i retrieverjakt 
på Torpomoen helgen 30. juni – 2. juli 2017.  
 
Vi håper at trenden fra i fjor fortsetter og at flest mulig avdelinger melder seg på til 
denne sosiale helgen. Vi satser på en helg med godt retrieverarbeid, god lagånd, 
mye sosialt og hyggelig samvær!  

 
 

 
Et av fjorårets lag. Kommer de igjen i år? 

  

Hva er NLM? 

NLM er et årlig arrangement og skal arrangeres i månedsskiftet juni/juli (uke 26). 
NLM arrangeres som en workingtest for lag, hvor det gis poeng til hver enkelte hund, 
men det kåres ikke individuelle vinnere.  
 

Deltagelse 

Deltagende avdeling stiller med lag bestående av 4 hunder, hvorav 1 er reell 
unghund eller alternativt en BK hund som ikke har oppnådd premiering i BK. De 
andre 3 hundene bør ha god erfaring i apporteringsarbeid av ulik vanskelighetsgrad. 
Ekvipasjen må være medlem av den avdeling de representerer. Maksimum 
deltagende lag bestemmes av antall avdelinger i Norsk Retrieverklubb, som per dags 
dato er 20 avdelinger. Hvis en eller flere avdelinger ikke stiller lag, kan andre 
avdelinger melde på flere lag, men totalt antall lag må ikke overskrides.  
Det tillates at prøveleder stiller egen hund. 
 

Påmelding 

Innen 1. mai 2017: Alle avdelinger må ha meldt inn antall lag og påmeldingen er 
økonomisk bindende.  
Send påmelding til hedvig.ihlen@gmail.com .  
Navn og adresse til kontaktperson/ lagleder skal oppgis.  
Deltakeravgift på Kr. 2000,00 pr. lag settes inn på konto nr 3000 09 71991 og merk 
betalingen med NLM 2017, lagnavn og kontaktperson. 
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Innen 20. juni 2017: Alle avdelingene må ha sendt inn deltakerliste til avd Agder på 
e-post hedvig.ihlen@gmail.com med følgende opplysninger: 

 Førers fulle navn 

 Hundens fulle navn, rase, kjønn og alder 
 Lagleders navn 

 Navn på lag 

 

For at NLM skal være lett å arrangere i år og i årene som kommer håper vi at alle 
deltakende lag kan bidra med minst en medhjelper og komme med forslag til 
dommere. Send deres bidrag sammen med deltakerlisten. På forhånd takk! 
 

Dommere og prøveleder 

Dommere og prøveleder vil bli presentert fortløpende på facebook og på 
retrieverklubben sin hjemmeside når vi får dette på plass. 
 

Diverse 

 Lagledermøte fredag 30.juni kl.21.00. Saker til lagledermøte skal være sendt 
hedvig.ihlen@gmail.com  innen 1.mai 2017. 

 Det er kommet forslag fra forrige års arrangør om at statuttene for NLM blir 
omarbeidet av SJK. Dette forslaget vil bli behandlet på lagledermøtet. 

 Fullstendig program for helgen vil bli oppdatert fortløpende. 
 

Overnatting og mat 
All overnatting og bespisning bestilles direkte til Torpomoen. Linken er her 
 

Kontakt 
Mail: hedvig.ihlen@gmail.com  
Mob. Hedvig Ihlen, 90759467 

Mob. Kristin Bentsen, 91745544 

 

Se forøvrig Statutter for Norsk Lagmesterskap (NLM) 
 

 
 

VELKOMMEN TIL NLM 2017 
SOMMERENS MORSOMSTE EVENTYR! 
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