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Lydighetskomiteen har mistet et par medlemmer og fått nye tilskudd; Inger Repstad 

Thorsen, den stolte eier av Maja og Truls. Maja er pensjonert LP-utøver og Truls er på vei til 

LP-ringen.  Hun er utdannet Trinn 1 – instruktør. Hun er engasjert i grenen og et vi er veldig 

glade for å ha henne i komiteen og i klubben, hun har mye kunnskap og en god formidler og 

forbilde for godt hundehold. 

 

Ida Kristoffersen jobber iherdig med Alice og har oppnådd gode reultater på kort tid. De har 

opprykk til kl 2. Ida begynner sin trinn 1 – NKK instruktørutdanning vinter 2015. Hun er en 

positiv og glad person med stor interesse for LP. 

 

I året som har gått, har vi ikke hatt så mye møter. De møtene vi har hatt, har vært i 

forbindelse med stevnet i september. Vi har hatt et og annet møte der vi har sett på 

mulighetene fremover, men alles tidsklemme gjør at vi ikke får gjennomført. 

 

Vi avholdt offisiell LP-konkurranse lørdag 20.09.14. Vi hadde engasjert Rune Bjerkelund og 

Stein Feragen som dommere. Dette var ikke som toppåret i 2013, men rundt 50 ekvipasjer 

hadde funnet veien til klubben vår. 

 

Vi arrangerte Apellmerkeprøven senhøstes og 9 ekvipasjer stilte opp med godt humør på 

denne kalde kvelden. René Urholm og Janne Braarud Jensen var dommere.  

 

Ifjor ønsket vi flere å spille på mht miljøtreningene og det har fungert meget bra. Det har 

vært mindre ”slitasje” på instruktørene og vi har fått egne personer som tar seg av kjøkkenet.  

 

For 2015 planlegger vi noen ulike kurs og vi har flere instruktører som kan avholde kurs.  

Vi tenker at det er viktig å ha flere kurs, det er mye god rekruttering derfra også.  

 

Dette vil være min siste rapport, da jeg velger å trekke meg som leder for LP-komiteen. Jeg 

har hatt oppgaven i noen år og tenker at det er fint at nye ”koster” kan hente opp LP igjen.  

 

Linda Karlsen overtar som leder for komiteen. Jeg ønsker henne all lykke  

 

 

På vegne av hele komiteen 

Janne Braarud Jensen 

 

 


