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REFERAT FRA STYREMØTE 18. JANUAR 2012 
 
Til stede: Tom, Kurt Johnny og Tone 
Forfall:  Elin og Arne 
 

 SAMLINGEN 2012 
o Samlingen avholdes i forbindelse med AAHK sin utstilling på Røed lørdag 19. mai 

2012. 

o Informasjon sendes medlemmene som er ekstrautgave av Luzernerposten. 

Ekstrautgaven sendes som brev pr. post som B-post. Skjema for påmelding til 

utstilling vedlegges forsendelsen. Ansvarlig: Tone 

o Premier til samlingen: 

 Årets hund: Ønske om at man gjentar premie for Årets hund fra i fjor og 

bestiller tine fra samme sted.  

Ansvarlig Elin 

 Årets unghund: krystall 

Ansvarlig: Elin 

 Årets yngste jaktpremierte hund: krystall 

Ansvarlig: Elin 

 Vandrepremier: Til Korneliussen og Skuterud må vi ha både premie til napp 

og best av de siste 3 årene: tinn 

Ansvarlig: Elin 

 Premie til alle jaktpremierte: kaffekrus (hvor mange har vi?)  

Ansvarlig: Elin 

 Artikler for salg:  

 Det holder med det vi har.  

 Tone sjekker mulighet og pris for å lage pins. 

 Tone sjekker ut pris på produksjon av kulepenn som strøartikler

    

 HAREHUNDFESTIVALEN 

o Tom redegjorde for følgende: 

 Festivalen går av stabelen 1. og 2. juni 2012 på Drammen Travbane. Det 

settes opp rasetorg(stands) til de forskjellige raseklubbene. Luzernerringen 

skal være til stede begge dager. Det må være minimum 2 personer fra 

styret på standen hver av dagene. Avlsrådet bør også være til stede begge 

dager. Avklares nærmere.  

 bekrefte deltakelse til NKK innen 1/2-12– ansvarlig Tom 

 Telt, banner og tv – ansvarlig Tom 

 Oppdatert folder – ansvarlig Tone (100x) 

 Artikler for salg – ansvarlig Elin 
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 Det skal arrangeres en raseparade der vi ønsker et stort antall 

Luzernerstøvere. Vi skriver om dette i ekstrautgaven av Luzernerposten. 

Ber om at tilbakemelding på deltakelse til raseparade lørdag og/eller 

søndag rettes til Tone. På den måten er vi forberedt på hvor mange hunder 

vi har med oss i paraden. Utstilling med stor-CERT søndag – Jan Myhrvold 

er dommer. Skal vi prøve å finne et ”lokkemiddel”? Det slo an med 

thermokoppen på utstillingen i fjor. Forslag? 

 Vi skriver om dette i ekstrautgaven av Luzernerposten som går ut i jan/feb 

 

 RASEMESTERSKAPET 2012 

o AAHK har bekreftet vår deltakelse med inntil 10 hunder på deres høst-prøve: 

07.12.2012 

08.12.2012 

Aust-Agder Harehundklubb  

Kristiansen Gunnar 

Mollandsveien 100  

4890  GRIMSTAD 
post@oel.as 

46-12044 

 

Aust-Agder  

Begrenset deltagelse 

Kontonr.: 28260711603 
1500 23.11.2012 

 

o Premier: 

 Vi ønsker å høre med knivmaker Johansen om han kan lage 3 kniver som 

sist – ansvarlig: Elin 

 Krus til alle deltaker og dommere(som stiller opp for Luzernerringen) med 

tekst: ”Rasemesterskapet 2012” eller ”Deltaker RM 2012” – ansvarlig: Elin 

 Diplomer – ansvarlig: Tone 

 

 EVENTUELT 

o Valg NHKF – avlsråd. Styret sender anbefaling til NHKF vedr valg av avlsråd, 

ansvarlig: Tone 

 Geir Holden på valg – GJENVALG 3 ÅR – LEDER 

 Knut Aaserud på valg – GJENVALG 1 ÅR – VARAMEDLEM 

o Valg Luzernerringens årsmøte 

 Styret sender oversikt til valgkomiteen over hvem som er på valg til 

valgkomiteen, ansvarlig: Tone 

o Harehunden nr. 2/2012 

 Harehundfestivalen 

 jaktpremier 

 parringer 

 

NESTE STYREMØTE AVHOLDES I FØRSTE HALVDEL AV MAI 2012. DATO/TID/STED FASTSETTES 
SENERE. 
 
 
 

Enebakkneset 19. januar 2012 
Tone P. Eriksen, referent 
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