
                                                                                                                                

Dato/Tid: 
22.09.18  kl 16.00 

Medlamsmøte 
Sted:Øvre Dørålseter 

Møteleder: 
Marius Hagan 

Referent: 
Anita Helseth 

 

Info om ny nettside og mailtrøbbel 

Leder informerer om at ny nettside er klar for publisering, men web-hotellet har ikke klart å få den ut. Som et 

resultat at kluss her, er hele mail-ingsystemet også nede. Det jobbes med å få ordnet dette og få den nye 

nettsiden opp å gå. 

Lokasjon på samlinger. Antall påmeldte til ulike samlinger er dalende.  

Hvorfor?  

Mange sier det er langt å kjøre. Det viser seg at området for årets samlinger fanger flest medlemmer med 

tanke på avstand.  

Hva kan vi gjøre for å få med flere folk? 

Innspill fra medlem: Oppdrettere må informere valpekjøpere, ikke bare generelt, men invitere til de spesifikke 

samlingene.  

Innspill fra medlem: Det burde kjøres ulike kurs/seminarer på de ulike samlingene, f.eks. nybegynnerkurs på 

ulike ting; pakke til tur, ligge ute etc. 

Distriktskontaktene har også et ansvar for å informere nye medlemmer og få dem med på aktiviteter. 

Innspill fra medlem: En god del oppdrettere er utenfor klubben.  

Det er klubbens beste interesse å få disse med. Klubben må utforme et brev for å få dem med seg. 

Aktivitetsnivå er også dalende i distriktene. Alle kan ta initiativ til å invitere til turer og andre aktiviteter.  

Utstillingstrening i forkant av rasespesialen på Åstjern 

Det blir utstillingstrening i hallen til Hadeland Hundeklubb på Gran, Hadeland, Søndag 21/10 kl.11.00 - 15.00. 

Adresse: Molinna 2, 2750 Gran. Alle som deltar på utstillingstreningen må betale kr 150 i halleie til Hadeland 

Hundeklubb (Vippses eller betales kontakt på stedet). 

Dogs4All 

Det trengs folk til å stå på stand på Lillestrøm denne helgen, 16.-18. november. 

Informasjon om kløv 

Medlem ønsker at klubben skal ta kontakt med Seleverkstedet i forbindelse med den informasjonen de har lagt 

ut vedr hvor mye vekt en hund kan børe i en kløv. De sier opptil 50% av kroppsvekt. Leder i klubben har vært i 

kontakt med Seleverkstedet tidligere, og fått il svar at de står inne for den informasjonen de har på siden sin 

om dette tema. 

Innhold på samlinger 

Klubben ønsker tilbakemeldinger fra medlemsmassen på hva vi burde fylle samlingene med. Det kom inn 

ønsker som kurs i bruk av kart og kompass, informasjonskurs i bruk av pulk, slede, nordisk. Invitere folk som har 

f.eks. gått Norge på langs til å fortelle og gi råd. Det er også fint å få inn bedrifter på utstyrssiden om har stand 

og salg til medlemmene. Viktig å få prøvd utstyret. 

 

 



 

 

  

   


