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LUZERNERSAMLING 2020 

• • • 

2020 har blitt et anderledesår der mange har måttet forsake mye. 

Noen av dere har kanskje også vært syke, eller kjenner noen som 

har blitt det. Vi Styret i Luzernerringen var lenge i tvil om vi ville 

få til en samling i år. Heldigvis er samfunnet på vei tilbake til 

normalen, men viruset som herjer er fortsatt ikke stanset. Det er 

fortsatt stor fare for at smitten kan blusse opp igjen. Likevel tar vi 

sjansen på å invitere medlemmene våre til luzernersamling i 

august. Aust Agder Harehundklubb avholder utstilling lørdag 

med restriksjoner og det er plass til max 100 hunder. Her er det 

førstemann til mølla, så vi oppfordrer de som vi stille ut hunden 

om å melde på tidlig. Utstillingen er ikke åpen for publikum og 

man oppfordrer alle som er ferdig i ringen om å forlate 

ringområdet. Det vil ikke trykkes opp kataloger, kun publiseres 

digitalt. Premier deles heller ikke ut, men settes frem slik at 

utstiller selv kan hente den. 
 

Styret ser på forskjellige løsninger for å få avholdt årsmøte på en 

trygg måte. Kanskje er vi heldige med været slik at vi kan være 

ute, ellers har vi en plan B. Årsmøtet starter klokka 18:00 
 

Det er usikkert om vi får til en hundefremvisning i år. Det tar 

avlsrådet en avgjørelse på når vi nærmer oss. Magnus på 

campingplassen selger grillmat fredag kveld, ringen holder 

varme grille lørdag etter årsmøtet. Når det gjelder loddsalg kan 

det være vi må se på en alternativ måte å gjennomføre det på, 

enn den vi er vant med. 
 

For spørsmål om overnatting kontakt Røed Camping, 37 15 50 06 

eller Moen Camping 909 81 902 
 

Vi håper vi sees i august. Er det noe du lurer på er det bare å ta 

kontakt med oss i styret. 

Klær fra Luzernerringen? 

 

Luzernerringen har flotte 

klær for salg.  Vi har blant 

annet caps, t-skjorte, 

genser, fleecejakker i alle 

størrelser og farger. Du 

finner bilder og priser på 

ringens hjemmeside. 

Bestilling og spørsmål tar 

du enkelt med vår kasserer, 

elinruud@broadpark.no 

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 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 
 

Støtte til NKK 
• • • 

Da NKK sto på randen 

til å gå konkurs i vår, 

steppet en stor del av 

hunde-Norge opp.  

Luzernerringen støttet 

NKK med kr. 10.000,-. 

Avlsrådet har støttet 

NKK med kr. 1.000,-. Vi 

er stolte av at vi var med 

på denne dugnaden! 

cel:+47 %20909%2081%20902
mailto:ter@flt.no
mailto:tom.braaten@fet.kommune.no


 

 

Innkalling til årsmøte 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Luzernerringen.  

Møtet avholdes i forbindelse med Aust-Agder Harehundklubb sin 

utstilling på Røed Camping i Risør. 

 

STED: Røed Camping i Risør 

DATO: lørdag 15. august 2020 

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 10. juli. 

 Forslag sendes sekretær. 

 

 

Vel møtt! 
 


