
Luzernersamlinga 2018 

Luzernersamlinga i 2018 ble gjennomført siste helga i august. Protokoll fra årsmøtet finnes på 

hjemmesiden. Årets Luzernerstøver 2018 ble Axemmy’s Walle til Vidar Salvesen. BIR på utstillinga blei 

N UCH RR KS SUU til Kittil Songe og BIM ble N UCH GS Dino til Ingvar Skaug – VI GRATULERER! 

 

 

 

 
 

Informasjonsbrev til medlemmer av Luzernerringen 

Luzernerringen 22.10.2018 3. utgave 

 
RASEMESTERSKAPET 2018 

   

Årets RM går av stabelen i regi av Aust-Agder Harehundklubb 

sin EP 7. og 8. desember. Det er plass til 10 hunder.  
 

Ønsker du å delta med hunden din må du sende en e-post eller 

sms til sekretær innen 11. november. Uttak skjer etter ordinære 

regler fra NHKF og de som blir tatt ut til å delta får beskjed om 

dette så snart som mulig etter dette. Uttatte hunder får beskjed 

slik at de selv melder hunden på prøven innen påmeldingsfristen 

16.11.2018. 
 

Pris for prøvedeltakelse er kr. 1.500,-. Innkvartering skjer på Pan 

Garden Hotell på Åmli og man må selv sørge for å booke seg inn.  

Telefon: 37 08 20 90/E-post: post@pangarden.no 

  

Betaling av kontingent 
   

Dersom det følger med en 

faktura sammen med dette 

brevet er det fordi du ikke har 

betalt kontingent for 2018. Vi 

håper du fortsatt vil være 

medlem hos oss og at du 

betaler fakturaen. Dersom du 

ikke lenger ønsker å være 

medlem er det fint om du gir 

oss beskjed. Ta kontakt med 

kasserer eller sekretær. 

Kontaktinfo finner du 

nedenfor. 

 Informasjonsbrev som dette erstatter, i en prøveperiode, 

Luzernerposten. Medlemmene vil få viktig informasjon tilsendt 

pr. post. Annen informasjon publiseres fortløpende på ringens 

hjemmeside. Det vil også forsøkes å sende ut nyhetsbrev på e-

post til medlemmene. Ønsker du nyhetsbrev på e-post må du 

sende e-postadressen din til sekretær for registrering.  

 

 

Ringens styre: 

Leder Pål Niclas Vestli palniclas.vestli@nortura.no  950 33 259 

Kasserer Elin Ruud elinruud@broadpark.no 910 07 307 

Sekretær Tone P. Eriksen ter@flt.no  920 55 284 

Nestleder Kurt Johnny Moen kjoh-moe@online.no  414 20 671 

Styremedlem Tor Karlsen tor-ka3@online.no 950 57 271 
 

Avlsrådet for Luzernerstøver: 

Leder Geir Holden ter@flt.no  901 96 342 

Medlem Arnt G. Skeibrok m-skeibr@online.no 994 13 030 

Medlem Tom S. Braaten  482 75 236 

Varamedlem Knut Lundberg knut.lundberg@hihm.no 905 55 752 
 

For Luzernerringen i Norge, Tone P. Eriksen 
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