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ÅRSHJUL / AKTIVITETSPLAN, NPK OSLO/AKERSHUS 2019 

DATO AKTIVITET INFORMASJON ØVRIG Kontakt 

23. januar Medlemsmøte Medlemsmøtet starter kl. 19:00, og holdes 
på Lindeberg besøksgård, Strømsveien 
350. 
 

Foredrag:  
Årsmøte m valg  

 

22.-24.februar Treningssamling 
vinter, Hodalen 

NPK inviterer sine medlemmer til trenings-
helg i Hodalen. Her er både erfarne og 
nybegynnere velkomne til å delta. 
Begrenset antall plasser – førstemann til 
mølla.  
 
Instruktører: Frode Stenerud og Gjermund 
Aas. 
 

Pris kr. 1 500,- per person. Pris inkluderer 
trening, overnatting, middag fredag og 
lørdag. Tas forbehold om nok påmeldte. 
 
Innkvartering på Hodalen Fjellstue i Tolga 
kommune.  
 
Se event på NPK O/A Facebookgruppe 
for mer informasjon. 
 

Påmelding til 
Gjermund Aas 
(gjeraas@gmail.co
m) innen Først til 
mølla  
 
Kontakt Gjermund 
Aas (452 34 784) 
eller Frode 
Stenerud (906 82 
275) ved spørsmål. 

20. mars Medlemsmøte Medlemsmøtet starter kl. 19:00, og holdes 
på Lindeberg besøksgård, Strømsveien 
350. 
 

Foredrag/aktivitet:  
Legges ut på OA sidene  
 

 

26. til 28. april Villmarksmessa: 
Camp Villmark 

Camp Villmark holdes på Norges 
Varemesse, Lillestrøm. 
 
En åpen messe hvor NPK har egen stand. 

Valpeshow: Det avholdes valpeshow på 
søndag for hunder mellom 4-9 måneder. 
Vi trenger fine pointervalper til å 
promotere vår rase! 
 
Forhåndspåmelding til Turid Bøhn.  
 

For mer 
informasjon og for 
de som er 
interessert i å stå 
på standen, ta 
kontakt med Turid 
Bøhn 
(905 18 886, 
turidel@online.no)  

24 april  Dressurkurs 
 
Oppstart Onsdag 
24 april  kl 18.30 
 

Dressurkurset gjennomføres over 8 
ganger sentralt på Ekebergsletta 
(fortrinnsvis på mandager og torsdager).  
 
Oppstart blir annonsert på FB-siden til 
NPK O/A.  
 

Pris kr. 500,- for medlemmer over 25 år, 
kr. 250,- for medlemmer under 25 år, og 
kr. 1 000,- for ikke-medlemmer.  
 
Kursavgiften forhåndsbetales til kontonr. 
1503.24.97451. Merk innbetalingen med 
«Dressurkurs» samt navn og tlf. til fører. 

For påmelding og 
mer informasjon 
kontakt Christer 
Wallerby  
(970 94 952, 
wallerby@online.no
)  
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Fokus på kurset er grunndressur, men 
kurset passer for hunder i alle aldre.  
 
Instruktør: Christer Wallerby 
 

08 mai  Utstillingstrening Før vårens utstillinger spisser vi formen 
med et lite utstillingskurs ;instruktør Gry 
Mari Bjørge 
 
Kurset varer fra kl. 17:30 – 18:30,  på 
Ekebergsletta (oppmøte på Ekeberg 
Camping). 
 

Gratis tilbud til våre medlemmer. 
Påmelding er ikke nødvendig.  
 
Nærmere info kommer på OA-sidene 

 

11. mai Fellesutstillingen 
2018 

Norges største utstilling for stående 
fuglehunder.  
 
Holdes på Hvaltjern skistadion i Fetsund.  
 

Se terminliste eller 
www.fellesutstillingen.com.  
 
Dommer: XXX 

 

29. mai Medlemsmøte Medlemsmøtet starter kl. 19:00, og holdes 
på Lindeberg besøksgård, Strømsveien 
350. 
 

Foredrag:  ikke avklart pr d.d  
 

 

Mai/juni Apportprøvekurs I samarbeid med Norsk Vorstehklubb 
Oslo/Akershus holder NPK O/A 
apportprøvekurs. Kurset holdes over 7 
kvelder, og avsluttes med deltakelse på 
apportprøve.  
 
Hunden må kunne grunnleggende apport 
for å kunne delta på kurset. 

Pris kr. 1 200,- for medlemmer, og kr. 
1 500,- for ikke-medlemmer. Begrenset 
antall plasser. Førstemann til mølla. Alle 
gruppe 7-raser er velkomne.  
 
Mer informasjon om arrangementet vil bli 
annonsert på NPK O/As FB-side. 
 
 

For påmelding eller 
mer informasjon 
kontakt Ingvild 
Rysstad 
Slommerud, 452 
23 944 eller 
irs@backe.no.  

Lørdag 1 juni  Sommersamling 
med DUECUP 

NPK O/As sommersamling med duecup 
på Fuglehundsenteret hos Trond Olsen. 
Trening på duer med instruksjon, og 
duecup som avsluttes med sosialt 
samvær rundt grillen. Trening primært 
basert på unghund.  

Pris kr. 300,- per hund for duetrening 
Innbetaling på kontonr. 1503.24.97451. 
når bekreftet påmelding foreligger  Trond 
tar 8 -10 stk på trening.  Først til mølla 
prinsippet.  Cup er åpen deltagelse.  kr. 
50,- per hund for deltakelse i duecupen.  

For påmelding 
kontakt  Lars Petter 
Berg 
99274994 ev E-
post 
lp.berg1@gmail.co
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Innbetaling Duecup  på forhånd på 
kontonr. 1503.24.97451. 

m  
 

12. juni Unghund- 
fremvisningen 

På Lindeberg besøksgård avholder vi 
uoffisiell valpe- og unghundfremvisning. 
Fremmøte og registrering kl. 18:30. 
 
 

Pris kr. 100,- per hund betales ved 
fremmøte. Dommer: XXX. 
 
Mer informasjon om arrangementet vil bli 
annonsert på NPK O/As FB-side. 
 

 

Juni Dressurtrening 
med rios 

NPK O/A arrangerer felles drop in-trening 
hos Knut Gunnar Sørli med fokus på ro i 
oppflukt og skudd. 
 

Pris kr. 150,- per hund per kveld. Betales 
ved oppmøte. Kursene holdes hos Knut 
Gunnar Sørli, Gamle Trondheimsvei 547, 
2016 Frogner. 
  

For påmelding eller 
mer informasjon 
kontakt Knut 
Gunnar Sørli (951 
86 984) 

16. oktober Medlemsmøte Medlemsmøtet starter kl. 19:00, og holdes 
på Lindeberg besøksgård, Strømsveien 
350. 
 

Foredrag:  Nærmere info på OA-sidene  
 

 

November Østlandsmester-
skapet 2018 

I samarbeid med flere distrikter 
arrangeres Østlandsmesterskapet – en 
uoffisiell lavlandsprøve for pointere.  
 
 

Kombinert klubbmesterskap og 
Østlandsmesterskap.  
 
Mer informasjon om arrangementet blir 
annonsert på pointer.no og NPKs FB-
side. 
 

 

4. desember Julemøte Julemøtet starter kl. 19:00, og holder på 
Lindeberg besøksgård, Strømsveien 350. 

Julemiddag med noe «attåt» og kåring av 
årets hunder i NPK O/A 2019. 
 

 

 


