
Samarbeidsmøte mellom LC avd Trøndelag og Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag samt evaluering 

av Høstprøven 2018 10.10.2018 

 

Tilstede: Fra styret: Roy Tore, Lene, Magnus og Anne LC: Marit Stene og Sven Erik 

Bjørnewall 

Meldt fravær: Randi, Mona og Guro 

Kopi  

 

Sak 1: Evaluering Høstprøven 2018 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

9/18 1. Prøven gikk veldig bra tross store utfordringer 

værmessig. Slutten av september er i seneste laget å ha 

prøver i Trøndelag, det skriver vi bak øret til senere år. 

    Til tross for rekordnedbør over store deler av landet 

var selve banen fin. 

2. Det var for lite bemanning på opp og nedrigg5. Kun 

fire stk var igjen til rydding etter prøven, og like 

mange møtte opp på fredag. I år var det to valpekull 

innad i styret, Terje fikk barn og Anne hadde 

arbeidshelg. I tillegg meldte en del faste hjelpere 

avbud grunnet private forhold.   Tone H.H, Tina I og 

Sissel H var gull verd i kiosken. Det var veldig bra 

med intern FB-side, kommunikasjonen fungerte bra 

internt i dagene før prøven. De tilreisende fra 

Østlandet gjorde en strålende jobb. Vi MÅ bli flinkere 

til å spørre folk på forhånd. 

3. Hyttebestillingen fungerte dårlig. Neste gang 

bestiller vi hele plassen og tar imot bookinger selv. 

Hyttene var ikke rene, neste gang legger vi på 100 kr 

og vasker de selv på forhånd. 

4. Randi skrev en ypperlig evaluering. 

5. Det var flott å ha veterinær på plassen hele dagen. 

Verdt pengene. 

6. Det er flertall for å søke om EN prøve til neste år, 

og da søker vi om vårprøve. Der er det trangt om 

datoer, det er satt opp prøver/utstillinger allerede. 

Realistisk dato er søndag 19 mai. 

  

 

Sak 2: Evaluering av LC-sesongen 2018  

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

5/18 1. Marit og Svenne forteller de ikke får den hjelpen de 

trenger på feltet under treninger. De blir stående mye 

alene, og det er lav eller ingen bevissthet fra 

medlemmene hvor mye arbeid som legges ned i 

  



jobben de gjør. 

2. Til neste år blir det færre treninger.  

3. Vi MÅ bli flinkere til å spørre folk om å jobbe. 

4. Er det booket plass på trening bør det betales med 

en gang. Det har hendt det er ledige plasser, det er 

ikke heldig. 

5. Vi inviterer til medlemsmøte med og snakker om 

temaet LC. Hva forventer/ håper medlemmer på til 

neste år? Hva kan de tenkes å bidra med?  

6. Det skrives en omfattende årsberetning for LC i år 

som synliggjør arbeidsmengden sporten krever. Feks, 

gressklipp, det tar flere timer hver gang. 

 

Referent Anne Maisey, finskrevet av Guro 


