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Referat fra styre-komitemøte 18. mai 2016. 
 

Styret ønsket velkommen til møte, og alle komiteene var representert.  

 

Lydighetskomiteen: 

Årets vårstevne var i år halvert i påmeldingsantallet, men lederen i LP komiteen forklarer at 

det gjelder generelt for hele Norge. Har hatt et stevne og er nettopp ferdig med LP-cupen, 

med 28 startende siste dag. Ca. 22 påmeldte til treningsleir på Hove. Har LP stevne siste hel-

gen i august på Stikka, dette er også Østfoldmesterskap. Starter opp ny cup i slutten av august 

og vil avholde klubbmesterskap i slutten av oktober. Det kommer nye LP regler i 2017, og vil 

holde kurs for å lære nye øvelser. Har også arrangert uoff. stevne til inntekt til LP-landslaget, 

fikk inn ca. 9000 kroner. 

 

Rallylydighet:  

5-6 faste deltar på treningene. Det var 26 startende på u.off. stevne. 2 ny komitemedlemmer. 

Planlegger viderekommende kurs. Oppfordres til å arrangere klubbmesterskap, hvor LP og 

RL ser på muligheter for å samarbeide. 

 

Jaktkomiteen: 

Dobbel EK i påska 2016, 39 startende. Har arrangert en bevegelig BK og skal ha en 24. mai. 

Har arrangert et helgekurs, og ser på muligheten for flere kurs til høsten. Det vil bli satt opp 

datoer for bevegelig BK siste halvår i 2016 også, oktober prøve er i klassene AK og EK, og 

det jobbes med å arrangere en praktisk prøve i løpet av året. Skal også arrangere Eliteprøven, 

har fått en avtale om å leie golfbanen på Hevingen. Neste trening er 26. mai hjemme hos Alf 

Roger. JK tar kritikk på at de har vært dårlige på å ha treninger, de har ikke nådd målet de 

satte seg for året. Alf Roger informerer om at fadderordningen er lagt ned, da de ikke har fått 

det til, JK legger seg flate for at de ikke har klart å gjennomføre det.  

 

Hytte/Plasskomiteen: 

Ferdig med kjøkkenet. Det etterspørres om containere, Terje informerer om hvor vi er i pro-

sessen. Vi undersøker pris og muligheter.  

 

Kioskkomiteen: 

Tor Otto informerer om utlån av teltet og lager en instruks for bruk og oppbevaring. Har hatt 

kiosk på Lp og utstillingen, overskudd på ca. 5800,- på utstillingen. Ønsker en person til inn i 

komiteen. 

 

Sporkomiteen: 

Avholdt i april avdelingens største sporprøve gjennom tidene med 49 deltagere, 18 sporleg-

gere og 8 dommere. Har hatt en treningshelg, og skal ha en i juni. Bevegelig prøve fra 1. au-

gust  

til 31. oktiber. Avlyste sporkurset pga for få påmedte. Setter opp nye treningshelger til høsten. 

Nybegynnere og viderekommende er velkomne på trening.  
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NM - spor 2017: 

Vil bruke samme terreng som den ordinære prøven. NM -spor er 6. august 2017. 

 

Utstillingskomiteen: 

Har arrangert utstilling 30. april. Ca. 200 påmeldte. Har hatt utstillingstrening annenhver ons-

dag. Utsetter pelsstellkurs, men håper å få gjennomført det i løpet av året. Skal arrangere club-

show til høsten. Ønsker å sette opp et handlerkurs, er i planleggingsstadiet.  

 

Kurskomiteen:  

Har hatt en aktiv vår, med valpekurs, hverdagslydighet, bronsemerkekurs, valpekurs nummer 

to er i gang, fullført et konkurranselydighetskurs og et pågår, satsningskurs i LP, jaktkurs og 

runderingskurs. Vil sette opp flere kurs til høsten, blant annet Nosework.  

 

Retriever Challenge komiteen: 

Det avlyses i år.  

 

Revidering av komiteinstruksen. 

Den gamle komiteinstruksen ble lest opp hvor komiteene kunne komme med innspill under-

veis. Det kom forslag om endringer av ordlyder og setninger. Innspillene ble notert ned og vil 

brukes i styrets arbeid om revidering av instruksen. 

 

Medlemsmøte: 

Styre ønsket forslag fra komiteene til temaer til medlemsmøte. Her er noen av forslagene sty-

ret skal jobbe videre med: 

 

Fysisk trening av hund. 

Førstehjelp for hund. 

Atferdsprobematikk 

Idrettspsykologi/mental trening av fører. 

 

Saker komiteene ønsker at styret skal behandle: 

• Kan medlemmer av avdelingen få nøkler til bommen for å bruke plassen til trening 

utenom organisert trening. 

• Ønsker at det sjekkes opp muligheter for å bruke kortterminalen vi har, samt å bruke 

Vipps som betalingsmåte. Følger opp saken om Wifi tilgang, eller en mobil med mulighet 

for mobildata til bruk av iZettle terminalen.  

• Sjekke opp kontrakt mellom NRK og NRK Ø som teknisk arrangør av NM spor 2017. 

• Noen opplever det som vanskelig å komme i kontakt med webmastere, styret tar saken vi-

dere. 

• Det kommer ønske om røykeforbud på verandaen. 

 

 

Ref: Solveig Ånsløkken. 

 


