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Tone P. Eriksen 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 24. august 2012 
 
Sted:  Fjøset, Aurskog 
Til stede: Tom, Kurt Johnny og Tone 
Forfall:  Elin og John 
 

 Rasemesterskap 2012 

o Planlegging 

 Tone Har sendt e-post til Aust-Agder men ikke mottatt svar. Tom kontakter 

Kåre Usterud vedrørende det praktiske og melder fra tilbake til styret. 

Informasjon legges ut fortløpende på hjemmesiden.  

 Premier 

 Tone og Elin får ansvar får å bestille. Vi har allerede kjøpt inn 

matbokser med sukkerkopp og smørkniv laget av Bjørn Bredesen. 

 litt større premie til rasemester (rasemesterpokal) 

 deltakerpremier(krus?) 

 Lykt og klokke til dommere (min 25 av hver) 

 Dommere 

 Tom stiller. Avventer ”dommersanking” til etter at vi har vært i kontakt 

med AAHK. 

 Deltakelse fra styret 

 Tom stiller  

 Kurt Johnny stiller 

 

 Ny hjemmeside – demonstrasjon 

o Siden ble presentert og gjennomgått og webmaster fikk innspill. Siden ligger nå ute 

og adressen er www.luzernerringen.org. Venter litt med å bekjentgjøre siden før det 

meste er på plass. Noe mangler fortsatt men legges ut fortløpende. Må få avklart med 

Idium vedrørende gjesteboka. 

o Ønske om at det blir lagt opp noen nye sider der referater fra styremøtene kan ligge. 

Legger også opp en side der vi legger ut kriterier for utmerkelser og vandrepriser. 

o Ber om deres tilbakemeldinger fortløpende. 

 Avslutning av gammel hjemmeside og avslutte samarbeid med Flåtten. 

 

o Tom sender avslutning til Flåtten, Tone sender stikkord. Elin ordner med blomst.  

 Eventuelt 

 

o Stand på Dogs for All høsten 2012 – vi takker pent nei 

o Ny vandrepremie 

 ÅP-prisen 

Vandrepremien er satt opp av styret i Luzernerringen etter at svenskene 

overbrakte oss en gave til ringen ifbm 20-årsjubileet.  

Prisen har følgende kriterier: 

Tildeles den hund som i jaktprøvesesongen har høyeste poengsum på 

ÅP-prøve. Prisen deles ut fra og med sesongen 2012/2013 i forbindelse 

med Luzernerringens årsmøte/samling.  Vandrepremien skal gå i en 

periode på 10 år og tildeles dermed til odel og eie til den hund som har 

høyest poengsum i løpet av de 10 år prisen har gått i 2023. Ved likhet 

går yngre foran eldre. 

http://www.luzernerringen.org/

