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LUZERNERSAMLING 2021 

• • • 
 

Vi har lagt et år med pandemi bak oss og slik det ser ut nå er den 
langt i fra over. Heldigvis er vaksinasjonen i gang og vi håper i 
det lengste at det vil være mulig å gjennomføre Luzernersamling 
fysisk i år også. I år skal samlinga avholdes i forbindelse med 
Telemark Harehund (THK) sin utstilling 22. mai. Ringens styre 
har nær dialog med THK. 
 

Styret har diskutert forskjellige løsninger på gjennomføring av 
årsmøte og kommet fram til at det er 3 alternativer: 
 

1. Samling avholdes fysisk 21.-23. mai. Årsmøtet 
gjennomføres som planlagt i 22. mai 2021. Utstillingen vil 
være lørdag 22. mai. 

2. Årsmøtet gjennomføres digitalt 22. mai 2021. Samling kan 
ikke gjennomføres fysisk grunnet korona. 

3. Samlingen flyttes dersom THK vedtar å flytte utstillingen til 
over sommeren. Årsmøtet gjennomføres lørdag den gitte 
helgen.  

 

Pr. nå opprettholder vi plan om samling og årsmøte 22. mai. THK 

har ennå ikke åpnet for påmeldinger til utstillingen. De avventer 

dette til over påske for å se an smittesituasjonen. Eventuelle 

endringer vil kunngjøres ringens hjemmeside og e-post vil sendes 

medlemmene. 
 
 

For spørsmål om overnatting kontakt Bø Camping, 469 04 569 
 

Vi håper vi sees i mai. Er det noe du lurer på er det bare å ta 
kontakt med oss i styret. 

Rasemesterskap 2020 
• • • 

Rasemesterskapet 2020 
ble arrangert som en  
ÅP-prøve over 4 dager i 
desember med høy 
deltakelse og gode 
resultater.  
RG Bonni til Marcus 
Frandsen trakk det 
lengste strået, med 
minst mulig margin, 
foran Frostvallens 
Smuggler til Jan Erik 
Haugsrud. Zika til Geir 
Holden ble nummer 3, 
mens Valdo til Thorleif 
Øverland ble nummer 4.  
Disse 4 skal 
representere Norge 
under landskamp mot 
svenskene til høsten. 
 

Vi ønsker lykke til! 

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. Holden ter@flt.no  920 55 284 

Nestleder Jan Erik Haugsrud jansen@svartskog.net 416 52 438 

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 Kristoffer Sundtveten  467 83 545 

Varamedlem Finn M. Hoff  481 99 848 
 

Betaling av kontingent 
• • • 

Det er fortsatt noen som 
ikke har betalt kontingent 
for 2021. Logg dere inn på 
‘’Min side’’ på nkk.no for å 
betale, eller ta kontakt med 
NKK for 
betalingsinformasjon.  
Er du usikker på om du har 
betalt? Ta kontakt med 
ringens sekretær. 

mailto:ter@flt.no
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Innkalling til 

årsmøte 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Luzernerringen.  

Møtet avholdes i forbindelse med Telemark Harehundklubb sin utstilling 

i Bø. 

 

STED: Bø Camping 

DATO: lørdag 22. mai 2021 

TID: klokka 18:00 

 

DAGSORDEN 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen 

4. Årsberetning 

5. Regnskap 

6. Budsjett 

7. Fastsettelse av kontingent 

8. Innkomne forslag 

9. Valg 

 

 

Det vil bli utdeling av utmerkelser rett etter årsmøtet og rapport fra 

avlsrådet. 
 

 

Innkomne forslag må være styret i hende senest innen 1. mai 2021. 

 Forslag sendes sekretær. 

 

Vel møtt! 
 


