Dato: 04.05.2017 kl.2100
Form: Skype
Tilstede: Cato,Ronny,Anne,Heidi,Rolf, Terje
Ikke møtt:
Referent: Cato
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Saker til diskusjon

Ansvar

Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkninger
Innkommen post. Vi oppfordres til å bruke Caniva på prøver. Utsettes til neste møte, slik at alle
får mulighet til å se over det.
Oppsummering av figurant samling: veldig mye bra, noen små ting å ta med videre. Noe for
mange hunder på lørdag, og bør deles i 2 grupper. 1 nybegynner og 1 videregående
RSP / RRP kurs. Kun 3 avdelinger som blir noe av før sommeren. For få påmeldte i Oppland, og
de andre har ikke hørt av seg
Figurant uttak: Avholdes i avd Fr.Stad 18/6 10:00. Dømmes av Erik Engeland, Gr C ansvarlig for
NM og 1 fra HBU. Vi skal vurdere senere om vi skal kutte ut fig,uttaket.
Schäferuka. 44 påmeldte så langt. Begynner å bli manko på sove plasser. For få på RRP.
NV: Det blir 20 min med det vi vil en av dagene. HBU ser over at alt er på stell innfor LP NM. TV
skjermer i teltet for å vise frem øvelser?
Ungdomssamling: 18-20 aug i avd Romerike. Trond Olsen er instruktør. Det skal være ett RIK
grunnkurs. Vi må se på om det skal kunne være åpent for flere ungdommer en de fra junior
handlingen. HBU leder Ringer Bjørn.
NM: Terje bestiller fly billett til dommer. Heidi sender ut mail om sponsing på nytt. Ronny legger ut
på FB.
Figurantsamling nr 2: 11-12 nov i avd Romerike. Marker Ridehus. Vi må alle se på hvem vi vil
ha som innstruktører. Bør være gratis for hundeførerne
Dommer og instruktørsamling: Ronny sjekker om vi kan være på Hauerseter.
Eventuelt: FB siden vår gjøres mere levende

Neste møte: Tirsdag 6.6.17 kl.2100 på Skype.
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