
  Medlemsinformasjon 
 

 

 
Hei alle sammen! Nytt år, nye muligheter, nye aktiviteter! Vi håper du husker å betale 
medlemskontingenten, slik at du fortsatt er medlem, også i 2023. 
 
De nærmeste aktivitetene: 
 
Gratis ringtrening 20.januar, kl 18-20. Instruktør er Carola Brusevold. 
For ikke-medlemmer koster det kr 50,-  
Indre Østfold Hundehall - https://goo.gl/maps/hM42xBXnkwQqegXw6 
 
 
Årsmøte avholdes kl 19.00 den 10.februar, på klubbhytta til Moss og omegn JFF. 
Etter årsmøtet er det koldtbord, utdeling av plaketter til årsvinnere, og premieutdeling for de bevegelige 
blod- og drevprøvene. 
Vi tar også en kort innspillsrunde på de høringene som Norske Dachshundklubbers Forbund har ute: 
– forslag til fordelingsmodell for klubbrefusjon 
- forslag om å øke antall utstillinger der dachshund kan delta 
- forslag om endring av delegatfordeling og stemmerett på Dachshundtinget. 
Ta kontakt dersom du vil ha tilsendt sakene. 
 
Årsmøtepapirene legges ut på hjemmesiden – http://www.follo-ostfold-dhk.com 
Pga bestilling av koldtbord, ber vi om påmelding til årsmøte på e-post: 
follo-ostfold@dachshundklubb.no eller tlf 91157941 innen den 1 februar 2023. Egenandel for maten er 
kr 50/pers. 
 
Vi arrangerer utstilling med valpeshow i Fredrikstad den 19.februar – dommer er Rune Tyvold. 
Elektronisk påmelding – med frist 01.februar! 
Kan du bidra litt med å stå i kiosken, evnt bake en kake, så hører vi gjerne fra deg! 
 
Gratis ringtrening 17.februar, kl 17-19. Instruktør er Carola Brusevold. 
For ikke-medlemmer koster det kr 50,-  
Indre Østfold Hundehall - https://goo.gl/maps/hM42xBXnkwQqegXw6 
 
 
Det blir også i år dobbelutstilling på Havnås skole, så hold av datoene 29. og 20.juli! 
Dommere den 29. er Thomas Eriksson, som dømmer kort- og strihår, og Mats Jonsson på langhår. 
Dommer den 30. er Elisabeth Aune Moseby, med forbehold om at noen varianter må dømmes av andre 
ved mange påmeldte. 
 
Vi er arrangører av Nordisk Mesterskap i drev i 2023 – som vil finne sted i Indre Østfold 23.-
24.november. 
Vi ønsker oss sponsorer av alle typer til dette, så ta kontakt om du kan bidra! 
 
Med vennlig hilsen Styret 
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