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Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn  

Torsdag 2.november kl 1900 -2100 på Varden. 

 

Tilstede: Nils Jacob, Karsten, Turid, Per, Helge, Christina  

Referent: Christina 

 
 

Saksliste: 

 

1. Referat fra styremøte 28. August 

Referat er lagt på hjemmesiden den 9.september under dokumenter 

 

2. Innkommet post 

2.1 DogWeb 
Fra 2018, skal dog web arra brukes ved arrangering av alle prøver.  

Styret lager en plan for opplæring og setter opp kurs for komiteene på nyåret 

2.2 Tolling Prøver 2018  
Tolling-jaktprøvene kommer inn som en ny offisiell prøveform i 2018 

Ikke aktuelt for avdelingen å søke TJ prøver i 2018. 

2.3 Dommerutgifter 2018 

Fra prøvesesongen 2018, skal dommerutgifter inngå som en del av påmeldingsavgiften og man 

kan ikke lenger føre opp ekstra kostnaden i diverse feltene.  

Christina undersøker hva dette betyr i praksis og informerer på neste styremøte. 

2.4 Innspill til Representantskapsmøte (RS) i NKK  
Årets RS 04-05 november.  

Avdelingen hadde ingen innspill til sakene. 

2.5 Høring - regelverk for mentaltester 

Høringsutkast fra NKK angående Mentalbeskrivelse og mentaltest. Frist 1.november 

Avdelingen hadde ingen innspill til høringsbrev. 

2.6 Info. om km-godtgjørelse og frist for melde inn saker til NKKs sunnhetsutvalg 

Avdelingen bruker NKK skattefri sats på alle reiseregninger. 

Ingen saker å melde til sunnhetsutvalg. 

2.7 Uttaksstevner for VM og Nordisk mesterskap, agility 2018 

Ikke aktuelt for avdelingen å søke uttaksstevner 

2.8 Raseparade på Dogs4all 2017 

Ingen deltakelse fra avdelingen. 

2.9 Info. Sak 64/17 – TILKNYTNINGER (TID) I MEDLEMSREGISTERET. Den reviderte 

listen over «Tilknytninger (TID)» i medlemsregisteret. Blir lagt inn sentralt for oss.  For at dette 

ikke skal ha noen konsekvenser for årets grunnkontingent, vil dette nå blir gjort automatisk pr. 1. 

januar 2018. 

2.10 Hundens dag 09. Juni 2018 

Styret ønsker å lage til et arrangement på dagen for å vise frem og informere om de forskjellige 

Retriever rasene. 

Saken tas opp på neste styremøte og det etableres en ansvarlig komite. 
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3. Avdelingen har søknader om prøver for 2018.  

Blodspor bevegelig 01.01.18-31.06.18 

Blodspor bevegelig 01.07.18-31.12.18 

Jakt alle klasser 24 og 25.03.18 

Jakt bevegelig 01.04.18 – 30.11.18 

Rally Lydighet 05 og 06.05.18 

Jakt Working test 13.10.18 

 

4. Hemsedal 2018 Uke 29 

Komite for uke 29 er etablert og består av Liv Edel Jægersen og Turid Daae.  

Det planlegges kurs i Blodspor, Rally Lydighet, Lydighet og Brukshund.  

Gjennomføring blir uke 29 lørdag – lørdag og uke 30 søndag – søndag. 

 

5. Gjennomførte aktiviteter i avdelingen i høst 

Sporprøve 

BK Jaktprøve og Working Test alle klasser 

Utstilling 

 

Kurs i høst: Valpekurs, Grunnkurs, Bronsemerke, Klippe kurs, Jakt, Rally lydighet, Lydighet, 

Blodspor 

 

6. Årsmøte 2018  
Tid og sted for årsmøte er sendt inn til Retrievernytt  

Årsmøte planlegges på styremøte 5/12 

 

7. Julebord 
Per 2.11 er det 23 påmeldte. Styret mener at lokalet i Frøyahuset blir for stort og foreslår å flytte 

julebordet til et serveringssted. Frøyahuset avbestilles og det søkes å finne andre lokaliteter. 

 

8. Eventuelt.  

* Tekst og bilde er sendt inn til retrievernytt «Retriever Norge rundt» 

* Valpekurs i avdelingen er fra 12 ukers alder, men yngre hunder er velkommen til å delta.  

* Mulig justering av instruktørhonorar for 2018 settes på agenda på styremøte 5/12 

 


