Avd Indre Østfold

Medlemsinfo høst 2020
Vi skriver september og sommeren er på hell og høsten er i
start fasen.dette året har det vært mange utfordringer med
covid-19 viruset som har dominert hverdagen til den enkelte.
Mye av det vi skulle arrangert er blitt avlyst.
Men det er mange muligheter og komme seg ut i naturen med
hunden sin eller møte på felles treningene til klubben.
Selv i disse tider så har klubben fått gjort mye dugnad på
schæferplassen.
Ny terrasse med tak og nye møbler er lagd.Det ble veldig fint og
godt benyttet.
Hytta innvendig så er det nymalt og kjøkkenet skal flyttes og
oppgraderes ,vi håper dette er i mål nå i høst.
Det har vært klippeliste for schæferplassen ,den har fungert bra
så det ser nyklipt ut på plassen våres.
Neste år så blir det mindre dugnader ,men hytta må males
utvendig.

Avdelingen skal ha FCI utstiling med lp stevne 26 september på
Askims ride klubb sitt område i Askim.her håper vi på god
deltagelse.
Dommer utstilling er Svein Vagle. Dommere lydighet er Trond
morten Teigen og Roar Holmen.
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Dagen etter den 27 september kjører vi på med utstilling for
tysk mønster og avlskåring på schæferplassen
Dommer utstilling Bjørn Lundberget
Dommer avlskåring Leif Belgen
Treninger utover høsten/vinteren på schæferplassen
 Tirsdager RIK brukstrening kl 18.00
 Torsdager fellestrening lp kl 18.00
 Søndager Utstillings trening/lp kl 12.00
Det kan komme sporadiske dager for sportrening,her må man
følge med på klubbens facebook side og hive deg med.

Avdelingen inviterer til test og kåringshelg 24 og 25 oktober.








Karakter test
Brukshund kåring
Ferdsel prøve
Utholdenhets prøve
Funksjonsannalyse
Norsk avlskåring
Tysk avlskåring

Dommere er Lise Kirkemo,Terje Bøvelstad,Leif Belgen,Sverre
Kirkemo.
Her fylles det fort opp ,så meld på vis du ønsker å ha med din
hund
Påmelding til niknilse@online.no
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Lp ansvarlig har dratt i gang en høstcupp i lp og ferdsel prøve.
18 stk på første kvelden,3 kvelder til.følg med på facebook
siden.Dette er gratis og fin trening

Avdelingen inviterer til klubmesterskap i bruks
søndag 1 november.
Øvelser på Klubmesterskapet vil det være:
 Spor ca 250 skritt(2 vinkler,4 gjenstander)
 Felt (15x50 meter,4 gjenstander,5 min,kun leverte
gjenstander bedømmes
 Lydighet
 Lineføring
 sitt fra holdt
 Dekk fra holdt med innkalling
Poeng
Spor 140 poeng(3x30-1x50)
Felt 140 poeng(2x30-2x40)
Lydighet 60 poeng(3x20 poeng)
Totalt 340 poeng
Påmelding innen 26 oktober til svein på tlf 46431339 eller
niknilse@online.no
Vi håper mange vil være med.
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Styret vil kunngjøre att årsmøtet vil være fredag 29 januar
2021.
Forslag som ønskes behandles på årsmøtet må være styret i
hende 01.01.2021
Følgende kandidater står på valg
Leder velges for 2 år
Styremedlem velges for 2 år
2x varamedlem velges for 1 år
Revisor velges for 2 år
Vara revisor velges for 1 år
Valgkommite
Medlem velges for 2 år
Vara medlem velges for 1 år
Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen innen
01.01.2021

Innsending av resultater for utdeling av HS ærespriser for 2021
må sendes til niknilse@online.no innen 1 november 2020.09.06
Styret ønsker alle en aktiv høst og mange fine dager med din
hund.
Styret
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