8.12

Agenda for
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato 10.12.12
Tidspunkt: 20:00
Sted: Skype

Deltagere: Marie Bjurstrøm, Anette Henriksen, Linda Thrygg,
Tine Hansen, Heidi Kvaløyseter, Gry Erlandsen
Referent:
Neste møte: 21.01.13 kl 20:15
Marianne Nordengen

Saksnr:

Sak:

FAST

Økonomi:
Ingen ting nytt

FAST

Innkommende post:
Mail fra Marit Sogn og Fjorande hundekurs
NBF mail melde inn medlemmer, betalt kontingent
(15stk)
Utgående post:
Ingen mail ut

FAST

01.00.12

Tidsramme
/tiltak

Tine
Linda

Figurantkurs
-

-

-

02.00.12

Ansv.

Ringe dommer for helg han kan.
Høre med Haugerseter/SessvollmoenJessheim om det er mulig å leie
baneanlegget der. Dette vil da gjelde kurset
med varigehet 3 dager og dobbel MH 21 og
22 sept.
Kurset har plass til 6-8stk.
Dele på hjemmesiden til AGN ev. face,
hundesonen, klubber osv.
Styre vil sponse 2 eller 4 medlemmer til
dette kurset. De resterede plassene vil være
åpne for andre instresenter.
De sponsede vil inngå en avtale med AGN
om å binde seg til å være figurant på 4
MH’er over 5 år.
Pris for andre vil komme etter hvert.

MH
Vil trenge testleder. Linda ringer på dette.
Marie ringer ang dommere.
Gry forhører ang baneanlegg.
Fig vil være klubbens nyutdannede.

Marie
Gry

Linda
Marie

Side 1

03.00.12

04.00.12

05.00.12

Utstilling: søndag 19.05.12 (Har banen fra lørdag
18.05. kl 15, Fredrikstad)
Sløyfer og rosetter (Marie sender liste om antall til
Anette)
Ekstra dommer til LP i tilfelle det kommer mange.
(Elisabeth Isaksen hoveddommer)
Ringsekretærer til utsillingen hører Marianne og
Anette seg om.
Ringsekretær til LP - Birgit
Skriver vil Anette og Marianne se om de for tak i.
Bestemt at vi ikke ønsker å drive kiosk selv denne
dagen, da det, krever en del å holde det selv med
tanke på hvor mye personell vi trenger. Outsource
til brukshundklubben.
Resten tas på mail.
Marie kjøper inn blekk til printer.
Innkjøp av startpistol, skudd,
ørepropper/hørselvern ol

Anette
Linda

Marianne/Anette
Marianne/Anette

Linda

Evt
Gry fått tilbakemeldinger på å få igang gjeterkurs med
Ørjan. Kanskje til våren. Sender mail til styret når det er
i boks. På sau i første omgang, kanskje utvide med
storfe. Legge ut på facebook, hjemmesiden osv.

Gry

06.00.12
07.00.12
08.00.12

Side 2

