
Styremøte 16/8-21 

Vigdis Klungland, Wenche Haugland, Karin Damen og Jeanette Johannessen 

Avholdt i kjelleren til Wenche 

 

Saker 

-Planer Høst 2021 /kurs 

-Hundens dag/10 års jubileum 

-Nytt område på Svege/dugnad 

-Eventuelt. 

 

 -Planer Høst 2021/kurs. 

Wenche pratet om valpekurset/rally og lydighetskurset som skal gå på tirsdager fremover, 

hvor mange deltakere det er og hva de skal gå igjennom. Det vil bli satt opp et 

valpe/nybegynner kurs på Ponnihaugen, det er under planlegging for klubbens deltakere i 

Farsund/Vanse området. 

-Hundens dag/10 års jubileum. 

På grunn av stevner og instruktørkurs vil det ikke bli avholdt hundens dag i klubben. Men 

klubben vil få til en feiring på slutten av november, den 26/11-2021, for å feire at det er 10 

år siden klubben ble medlem av NKK. Loga Grendehus er allerede booket. 

-Nytt område på Svege/dugnad 

Det har blitt gjort en formidabel innsats på klubbens nye treningsområdet. Det har blitt 

klippet gress, saget ned kratt, plukket ugress i bane området og satt opp gjerde med lås. Det 

har kommet et ønske om at instruktører/styret har med seg et par hansker i bilen, hvis 

ønskelig, men at det plukkes et par håndfulle med gresstuster på hver trening. Det tar ikke 

mange minuttene og gresset er lett å rive opp. Slik kan vi slippe å måtte ha de store 

dugnadene fremover. Klubben vil også takke de som har vært med på dugnad en gang til, for 

en flott gjennomføring og stå på vilje om at dette får vi til. 

-Eventuelt 

Det har vært gjennomført kurs med Elin Søisdal Gjeruldsen, fra sportySpike, 2 kurs over 

tilsammen 4 dager. Deltakerene er fornøyde og det blir vurdert om klubben skal kjøre i gang 

et til kurs. Det ble enstemmig ja, og Elin er allerede booket inn til å komme på 2 nye kurs på 

til sammen 4 dager i uke 40 som er høstferien.  

 

 



 

 


