
Lydighetsmøte 18.10 kl. 1800 

LP ansvarlig Lene Berntsen mob: 99531105 om dere ønsker å ta opp noe eller ønske om en prat.  

Oppmøte: Mette O, Pia, Hanne Bru, Mette K, Yvette og Lene 

Agenda 

• Hvordan har dere det? 

o Alle synes dem har det bra i gruppa. Godt samarbeid. 

• Hall avgift mm 

o Gratis fram til 01.01.2022 

o 500 kr i halvåret. 

o Kjøreregler i forhold til hallen skal leses. Er på hjemmesiden. Bookingsystemet er 

oppe og går. Viser til hjemmesiden for mer info. 

o Informert om nøkkel boks – Alle boksene blir der vi har i dag.  

o Vedlikehold av kunstgresset i hallen. Glemte å nevne dette. Alle aktivitetsgruppene 

får hver sin uke i mnd hvor kunstgresset skal børstes opp. Det er tre koster i hallen og 

kast gjerne på sann som står i en sekk i hallen om dere ser at det trengs. 

• Klubbmesterskap 

o 24 stk. er påmeldt. 6 stk. som starter per i dag i konkurranse. Resten kommer fra kurs 

og lydighets gruppa til Øyvind. Det ser ut til at gruppa er i vekst og det gleder mitt 

hjerte. I forbindelse med vekst se punkt om Evt. 

• Ønsker om kurs 

o Styrketrenings kurs – Mette Olsen er på saken 

o Beth Helen Vilbo konkurranselydighet. Ønske om å prøve en ny instruktør. Jeg tar 

kontakt og får evt. datoer for helgekurs eller 1 dag i mnd.  

o Vi tok opp kurs på aktivitetsdagen som er mandag i konk gr. Inntil videre går konk 

kurs på gruppas treningsdag og har førsterett på hall. På kurs dager kan resten av 

konk gruppa trene ute. Foreslår konk kurs vår og høst. Frigjør hallen på vinterstid til 

lydighetstrening. 

• Vi skal ta opp ønske om utbedring av lysforholdene på uteplassen vår. I hallen er det godt m 

lys om det er for mørkt ute på plassen inntil videre. 

• Høst stevne 

o Gikk veldig bra men savner at fler kan bidra slik at det blir rom for kortere dager og 

pauser. De som var satt opp som innbyttere ble satt inn da uforutsette ting kan skje. 

Vi var for få i år og ønsker flere blir med neste år. Vi har AG stevne i mai helgen 21-22 

og høst stevne 16, 17 og 18 sep.  

• Evt. 

o Oppmøte kl.1800  

o Fordeling av treningstid ut i fra antall oppmøtte. Plass og alenetid trenger enkelte og 

dette avklares kl. 1800. 

o Meningsmåling på EHK LP konkurransegruppa på FB står Mette Olsen for. Kommer ut 

hver fredag. Viktig at alle som ønsker å trene på mandager huker av at dem kommer 

og evt. om en kommer noe senere. Dette for at en kan planlegge treningen bedre. 

o Det er viktig at nye som kommer inn i konk gr. blir godt ivare tatt og ses. At dem får 

hjelp og blir kjent med gruppemedlemmene og kommer i gang med treningen 

(Inkluderes). Forslaget er at 18 – 18.30 brukes på de nye som kommer inn i gruppa. 



Dette avtaler dere i mellom hvem som kan hjelpe vedkommende. Dette bør også gå 

på omgang. Flott tiltak for nyrekruttering.  

 


