NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TRONDHEIM OG OMEGN
Styret

Styremøte 2. juni 2010 kl 18.00, Sandmoen

SAKSLISTE
Godkjenning av referat fra styremøte 20. april
1

Utemøte 2010

2

Møteplan høst 2010 og mulige foredragsholdere til høstens møter.

3

Nytt treningsområde/ treningsterreng .
Jaktkomiteen v/Morten har meddelt at vi nå har fått nytt treningsterreng. Området ligger
rundt Svarttjønna på vei mot Klæbu.

4

Norsk Lagmesterskap i jakt
Jf sak 6 20.04.2010. Våre medlemmers interesse for å delta i NLM, var ikke tilstede i år. Det
er derfor ikke påmeldt noen lag til NLM 2010.

5

Oppstart kurs i agillity
Vi får leie Orkanger Hundeklubb sine lokaler og bane for kr 500,. pr dag. Jeg har snakket med Arne,
instruktør og han kan de fleste helger før oddetallsuker. Han har ikke nevnt noen pris, men det tror
jeg blir overkommelig. Hundeklubben vil ha åpen kiosk for oss under evt kurs.

6

Jubileumsfest.
Her kommer kostnadsoverslag på vinen.
Vikhammer Motell. 495 kr for mat, drikke, kaffe, kaker, servering, dessert. Vi kommer til dekket bord.
Overnatting 640 kr for dobbeltrom, 550 kr for enkeltrom- der kunne vi prute.
6000 kr for musikk, Knut Sjøvold + en spillmann til. Har ikke snakket med Saksvik Teaterlag om
underholdni ng- men det kan jeg gjøre om det skulle være interesse for det.

7

Div info.
Utstillinga
Utstillingskomiteen har det meste klart og vi har skaffet utrolig mange fine premier. Vi skal ha et møte
til torsdag 10.juni. Vi har bestilt 100 etiketter til vinfalsker med jubileumslogoen på. Dette til premier og
festen.
Jakttrening
Jakttrening ved Svarttjønna hver torsdag fra kl 1800
Vi har endelig fått tak i et flott treningsterreng. Jakttreningene starter nå igjen på torsdager fra kl 1800.
Første trening blir allerede 3. juni og så blir det trening hver torsdag t.o.m. 1. juli. Einar Osnes vil
disse torsdager lede treningen for de som er i begynnerklasse. Vi har lagt inn en ekstratrening også
søndag 6. juni fra kl 1000 for de som ønsker en oppkjøring til vår første bevegelig prøve. Så nå er det
bare å benytte sjansen til å komme i gang igjen.
Veibeskrivelse: Kjør E6 til Sandmoen, ta til Klæbu langs Riksvei 704.Etter noen hundre meter med
nyanlegg til næringspark på ve side kommer man til avkjøringen til Rødde på hø hånd. Da ser man et
større asfaltverk liggenede på hø side av veien langs 704 (Kolo Veidekke).Ved avkjøringen til
asfaltverket er det en parkering bak autovernet. Sett igjen bilen her. Vi møtes her kl 1800 på
torsdager.Felles avgang.
Vi skal så gå opp grusveien til venstre, gul bom, følg denne veien noen hundre meter frem til en port
til Ramlo grustak, her går det av en traktorvei til venstre. Følg denne ca 100 meter, da kommer du til
en sti som går bratt opp gjennom skogen, følg denne opp til myra og vårt treningsområde. Det er
bratt, så dette blir en kondistest for førerne. Spaserturen fra parkeringen tar 20 min. Oppstigningen
belønnes med et flott treningstereng.

Evt

