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Tid: 18.30 

Sted: Stikka 

Til stede: Rally, Utstilling, Jakt, LP, Kurs, Valg 

Ikke møtt: Spor, Plass- og hytte 

 

• Dugnad 

• Snakke med plass- og hytte komiteen om en plan for hva som må gjøres.  

• Fordele oppgaver på komiteene.  

• Mesterskapshelgen/Utstilling medhjelpere 

• Hjelpere til utstilling: Man må jobbe videre med rekruttering. Det er et stort 

behov for hjelpere til rigging/nedrigging. Det er ønskelig med nok 

medhjelpere så man kan ha korte økter. Det kommer forslag om å ta kontakt 

med oppdrettere tilknyttet klubben. Det lages et dokument hvor man kan 

melde seg til oppgaver/tider man kan hjelpe. 

• Det må generelt jobbes for å få til et miljø.   

• Mesterskapshelgen; se eget punkt. 

• Sponsorer til mesterskapshelgen 

• Det trengs flere sponsorer generelt. 

• Ønsker flere butikker o.l. som ønsker å ha stand. Ønsker å skape et område 

med flere butikker. 

•  Ber folk komme med innspill og forslag til mulige sponsorer og 

standkandidater. Ta kontakt direkte med Linda. 

• Søknadsdatoer 

• Styret ønsker at komiteen sender inn datoer for utstilling og prøver 1. mai 

året før for å hindre at interne arrangementer kolliderer. På grunn av kort frist 

blir årets frist 15. mai. 

• Ønske om rekruttering til plass- og hyttekomiteen og familie- og 

rekrutteringskomiteen 

• Bør starte i det små, skape et tilbud til medlemmene som ikke direkte driver 

med en gren.  

• Forslag om å arrangere en «åpen dag», der for eksempel hver grenspesifikk 

komité kan vise utdrag fra sine aktiviteter. 

• Mona Engebretsen og Anne Lise Falk kommer som forslag til familie- og 

rekrutteringskomiteen. 

Man bør begynne å tenke på å kjøpe et sted, og skaffe et sted man kan trene inne slik at 

man kan ha kurs og treninger hele året. 

Forsalg om å få i gang et nyhetsbrev som jevnlig sendes ut til medlemmene på e-post. 
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FRA KOMITEENE: 
 

• RALLY: 

o Det er gjort interne endringer i komiteen. 

o Planlegger stevne 7. mai, er godt i rute. 

o Har gjort ferdig 2021 cupen som ble utsatt på grunn av Covid-restriksjoner, og er i 

gang med cup for 2022. 

o Gjennomføres treninger hver mandag. 

 

• UTSTILLING: 

o Arrangerer dobbelutstilling i mai. Dette er første gang klubben arrangerer 

dobbelutstilling. Planleggingen er i rute, men mangler fremdeles mannskap. 

o Planlegger utstillingstreninger. 

 

• LP: 

o Vårstevnet gjennomført i begynnelsen av april på Skjeberghallen. Bra med 

påmeldinger, rundt 50 stykk. 

o Gjennomføres treninger hver torsdag. 

o Er godt i gang med cup 2022, 45 påmeldte per nå. 

o Arrangerer nytt stevne på stikka i slutten av august, da over 2 dager. 

o Jobber med rekruttering. 

 

• JAKT: 

o Har til nå i år arrangert 2 jaktprøver. 

o Har arrangert Mock trail, 2. gang dette har blitt arrangert i Norge. 

o Det skal arrangeres praktisk jaktprøve til høsten for første gang på lang tid.  

o Mesterskapshelgen arrangeres første helgen i september på Kalnes. 

 

• MESTERSKAPSHELGEN: 

o Trenger mange medhjelpere. 

o Det er laget et skjema som blir lagt ut på nett der man kan melde seg som 

medhjelper. 

o Forslag om å ta kontakt med lokale jakt- og fiskeavdelinger, og andre 

jakthundklubber. 
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• KURS: 

o Komiteen krever mye jobb. Det er mange påmeldinger til hvert kurs, og det er 

ventelister på alle basiskurs.  

o Det er etterspørsel etter kurs i blodspor, rally og utstilling. Komiteen har tatt kontakt 

med komiteene, men får ikke tilbakemeldinger.  

o Klubben bør vurdere å leie en tilleggsplass for å ha plass til både fler kurs og 

treninger. 

o Må ha innspill fra komiteene om hva slags kurs som bør arrangeres og eventuelt 

hvilke eksterne instruktører som man ønsker å bruke. 

o Det er per nå mulighet for flere kurs i helgene. 

 

 

 

 


