
AVDELING FOSENS TILBLIVELSE

Viljen til 6 ville eller ildsjeler er det noen som kaller det. Det var starten til vir
lokalavdeling.
Aret var- 1982 og det var fsr sms/mobilen sin tid. Telefonlinjene glodet mellom
Risssa, A{ord, Osen og Arland og det medforte et positivt svar fra flere
retrieverenfusiaster. Fosna-Folket er vir lokalavis pi Fosen og der annonserte vi
invitasjon til et mote for alle med mer eller mindre interesse for retriever. Mstested
var'Ijonnstua, datoen 20. nov. 1982. Hovedformilet med mstet var 6 velge
interimssty're og pi sikt, kunne danne vir egen klubb. Berit Langdahl Andresen ble
valgt til leder og har siden vrert innehaver av mer og mindre alle verv og trofast
eier av div. labber. Andre styremedlemmer fia den tiden har skiftet rase el. eier
ikke hunder lenger..
Interimsstyret hadde lopende mster. Tema p6 disse styremotene var hvordan vi
skulle presentere oss og drive klubben og hvilke aktiviteter og tilbud medlemmene
skulle ha, som Solberg brevkurs for medlemmer - presentasjon av retrieveren i
lokalavisa - fastsatte arena for medlemsmoter der det ble tatt inngang kr. l0 og fast
utlodning og vi hadde ogsi en kasse hvor medlemmer la inn forslag pi motetema.
Det ble planlagt og avholdt valpekurs, dressurkurs - og til sist; forberedt
innmelding til hovedklubben.
A drive klubb koster litt. Pe det tidspunktet hadde styret kontaktperson i alle
fosenkommuner og alle hadde gjort en stor kartleggingsjobb, og rett over nyiret
fikk alle retrievereiere pi Fosen et brev med innbetalingsgiro i posten med en
kontingent pA kr. 50.
Det fsrste formelle medlemsmote ble holdt pi Kongstein dagsenterl5.0l.83. Pa
mote deltok 2l betalende * styret og to gjester fra Tr.heim Gjestene fra Trondheim
snakket om avl. Pi senere medlemsmster var v6r lokale veterinrer Sundet og
snakket om stell av srer og orelidelser, vi hadde bessk fra TTBK og fikk innforing
i trekkhundarbeidet, vi hadde et mste der lavinehund var tema, i det hele tatt, vi
hadde mange forskjellige forelesere og tema i klubben og 6 medlemsmoter pr 6Lr.
1983 var et aktivt 6r pi vinteren. Det var det Aret vi hadde masse sno. Vi kjorte
masse pulk for funksjonshemmede, og vi hadde en egen ski daglpulk kjoring i
Rissa for funksjonshemmede bam der bilkos og palsegrilling selvfolgelig stod i
fokus.
I april samme 5r utvidet vi vire aktiviteter med fire arbeidsutvalg.; Jakt og
brukshundkomit6 - kurs/dressur komitd - tur/trekk komit6 og utstillingskomit6.
Alle komiteene jobbet entusiastisk og alle gjennomforte sine aktiviteter, kurs og
klubbmesterskao.

det ble en stor diskusjon pi tema andre raser som medlemmer.
vir fsrste utstilling med lydighetsprove! gikk av stabelen i Bjugn den 2. august
1987 med bl.a Ing-Mari Haglin som dommer. Usti l l ing ble ogs6 etter dette en
Srviss hoydare for oss.
Ja, aktivitetene skte og klubben trengte inntekter. Medlemmene stilte opp p6
dugnad som 6 rydde ljrera og lage ny sti pi Austr6tt. vi var gode a ty til n6r
kommunen skulle ha r"rtfort ryddearbeid. vil bare nevne at det ogsfl er medlemmer
som har malt ambulansebygget.
Sefv stojeg hoyr. opp i en stige I l.sep og ante ikke hvilket drama som urspanr seg
langt fra mitt fokus.
vi var ogsa tidlig ut fi sporsiden. Avdelingen arrangerte kurs og fikk de fsrste
godkjente ettersokshundene blant de l0 fsrste registrerte godkjente ettersokshunder
i Norge. offisielle sporprover ble stadig etterspurt og i 2004 inngikk vi et
samarbeid med Afiord JFF og avholdte vAr forste offisielle tpo.prou. p6 Momyra.
| 2006 arrangerte vi NM blodspor og skal i jubileumsiret 20 l0 arrangere Nordisk
viltspormesterskap.
NRK avd. Fosen har hatt et snitt pi 20 rredlemmer siden vi startet v6r avd i lgg2.
Det som kjennetegner avdelingen er ethayl aktivitetsnivi med fb medlemmer og ei
aktiv kjeme pi 5 6 ildsjeler. I tillegg til vire faste offisielle anangementer, fEivi
ogsi irviss tid til e gjennomfore jaktkurs palmesondagshelga, sporkurs og vi har
faste ukentlige treningsdager. og det ma da presiseres at uten familien til enkelte
medlemmer har det vrert umulig i gjennomfore alle v6re aktiviteter og
affangementer.
Ja s6nn har no 6ran gitt og vi er no noen grerninger som fortsatt st6r hain av, men
du verden si morsomt vi har det innimellom.

Fort i penn av Tove-Rigmor Berg og Berit Langdahl Andresen

Det fsrste 6ret var
Retrieverklubben for Fosen
som en slags underavd. av
avd. Tr.heirn & omegn. Vi
onsket 6 verc en selvstendis
avd. og sskte om dette i
l984. Da ble navnet NRK
avd. Fosen. Etter som vi pA
det tidspunktet ogsi hadde
andre hunderaser i v6r
avdeling snsket vi at ogsi
disse forlsatt skulle bli
medlemmer av klubben os
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I mars 1984 arrangerte
vi vflr forstejaktprove
pA Austritt etter
init iativ og veiledning
fra Sigmund Dehlin og
Britt Eli Overeng og
med Erling Kjelvik og
Britt Eli Overeng sorn
dornmere - og siden
har vel de fleste besskt
vir irlige prove.
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