
TIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furunesveien 255. 

7160 Bjugn 
 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017. 

 
Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. 
 
Dato: 15. mars.  
Tid: Kl.19.00  
Sted: SAVA – Bakericafeen, Fjæraveien, Brekstad.  
 
 

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. 

FOSEN  



 

nrk’s lover; § 6-4. Årsmøte  
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år senest 4 uker før GF, jfr. § 6-10. Sted og 
dato for avdelingens årsmøte skal bekjentgjøres i retrievernytt senest 4 uker før 
årsmøtet. Det skal samtidig opplyses om hvordan medlemmene kan få tilgang til 
årsmøteinnkallingen med lovpålagte dokumenter og hvor de kan henvende seg for å 
få disse tilsendt. Skriftlig innkalling med årsmøtedokumentene skal være sendt via e-
post eller i vanlig post til de medlemmer som har bedt om det senest to uker før 
årsmøtet, og samtidig være publisert på avdelingens hjemmeside. 
Med innkallelsen skal følge full dagsorden samt årsberetning og regnskap med 
revisorberetning. Der kan kun fattes vedtak om saker som er oppført på dagsorden. 
Dog kan det i møte fremsettes alternative forslag i de saker som er til behandling, 
unntatt ved personvalg. 
Forslag til kandidater ved valgene skal være valgkomiteen i hende senest 31. 
desember. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være 
avdelingsstyret i hende 

senest 31. desember. 
 
 

Følgende saker er til behandling:  
1. Åpning  

2. Valg av ordstyrer  

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

4. Registrering av stemmeberettigede (også familiemedlemmer)  

5. Valg av referent og to til å underskrive protokollen.  

6. Årsmelding  

7. Revidert regnskap  

8. Budsjett for inneværende år.  

9. Kontingent for 2018.  

10. Valg av leder, eventuelt kasserer, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer  

11. Valg av revisor og vararevisor.  

12. Valg av valgkomite m/varamedlem. 

13. Valg av representant til NRK’s generalforsamling m/vararepresentant(er)  

14. Saker til generalforsamlingen  

15. Innkomne saker.  
 

Forretningsorden  
Avstemninger, inkludert valg foregår skriftlig dersom noen forlanger det. Ved valg der det er 
flere kandidater enn plasser, rangeres kandidatene etter stemmetall. Ved stemmelikhet 
foretas omvalg. Dirigenten har anledning til å innføre begrenset taletid, og til å sette strek for 
en debatt.  

 
Møte- og stemmerett i årsmøte har:  
Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet avholdes.  
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig 
forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige 
forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i 
ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. 
Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og 



åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal 
avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved 
fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.  
 

 
 
 
 
 
ÅRSBERETNING 2016.  
 

Styret har bestått av:  
 
Anne H W Koteng               leder  
Tove Rigmor Berg   nestleder  
Kari Bjerkestrand   sekretær  
Wenche Dyrendahl   kasserer 
Anja Winther Koteng  styremedlem  
Olga Jakobsen   varamedlem m/møteplikt  
Tove Hornemann   varamedlem u/møteplikt 
Jon Foss er avdelingens revisor med Kåre Jakobsen som vara revisor. 
 
 

Medlemstall:  
Avdelingen har pr. 31.12.2016. 24 klubbmedlemmer, 1klubbmedlemmer / 
tilleggsavdeling og 1 husstandsmedlemmer.  
 
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av 2016.  
 

 
 
 
Klubbens hjemmeside.  
Avd. Fosen har egen hjemmeside. Den ligger under Norsk Retrieverklubb’s 
sider.(www.retrieverklubben.no). Det er meningen at siden skal holdes oppdatert 
med hva som rører seg i vår avdeling, og i den nye drakten sidene nå har fått er dette 
et spennende og kreativt prosjekt. For at vi skal få siden spennende og levende må 
alle medlemmer sende inn stoff og bilder. Det kan være alt fra helt dagligdagse 
ting ang. hunden, til resultater hvis du har deltatt på noe. Web-ansvarlig er  
Olga Jakobsen og Anja Koteng Hansen. 

olgamj@broadpark.no og anjakoteng@gmail.com 
 

Klubben har også egen Facebook side hvor informasjon 
deles. 
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DOBBELUTSTILLINGEN PÅ VERDAL 2016 
 

Tradisjonen tro, ble utstillingen vår avholdt på Stiklestad Camping sammen med avd.Nord-
Trøndelag 23. og 24. april 2016.   
Vi var arrangør på lørdag, og været var sånn nogenlunde på vår side 
.Avd Fosen stilte i år også med eget mannskap i kiosk og parkering. 
Og for en dugnadsånd!!!  Mange fra klubben vår brukte helgen sin for at dette arrangementet 
skulle gå på skinner. Og det gjorde det   
Tusen takk til alle som bidro fra avdelingen. 
Årets dommere var Bjarne Sørensen fra Norge og Nina Karlsdotter fra Sverige 
Påmeldingstallene var som de høyeste på mange år. 
Flat Coated Retriever valp      3   
Flat Coated Retriever              35   
Nova Scotia Duck Tolling Retriever                5    
Curly Coated Retriever      4   
Labrador  Retriever valp      5   
Labrador  Retriever                 25   
Golden  Retriever valp      3   
Golden Retriever                                               24              

 
Vår hovedsponsor var i år Royal Canin, samt at vi fikk gavepremier fra Rudskog Hund. 
Mange av avd Fosens medlemmer gav dessuten premier til både bir/bim og BIS-finalene, 
tusen hjertelig takk for dette. 
Det bidro til at utstillingen vår gikk i pluss med 15 000 ,- 
Vi investerte også i 2 utstillingstelt som vi bruker som sekretariat og cafe under utstillingen. 
Disse er til utlån for klubbens medlemmer når vi ikke trenger dem i arrangement. 
 
 

                                
 
 
BIR OG BIM Flat Coated Retriever 
NUCH Miss Mallorys Favourite Delight (Trygve ) og Rotaheia`s Song Of Life ( Rose) 
 
 

                 Utstillingskomiteen v/ Wenche og Anja 

 



NRK AVD. FOSENS JAKTPRØVER 2016. 
 

Jaktprøve 2016 ble avviklet på området rundt Tjønnstua. Dommere var Peter Nordin 
fra Sverige og Magnus Ånsløkken fra Norge. Bjarne Holm gikk sitt elevarbeide på AK 
og BK på søndag, og besto med glans. Vi hadde 10 hunder i BK, 5 i AK, 16 i EK 
lørdag. Søndag var det 11 BK, 4 AK, 18 EK. På lørdag hadde vi trøndervær hele 
dagen, men søndagen klarte vi oss med et sett regntøy. Det var mange gode og 
flotte hunder under arbeid. Noen var veldig heldige og andre bommet litt på 
oppgaven. Om det var hund eller fører skal være usagt!! Grisen ble også i år ferdig , 
Fam. Nebb sto for en vellykket grilling/ servering.  

I år var det tre deltakere fra avd. Fosen. Anja debuterte på jaktprøve med en 2.pr. i 
Bk. Hallvar Fremstad fikk en 3 pr. i Bk og Tove Hornemann debuterte i Ak.  

Vi retter i år også en stor takk til alle frivillige medhjelpere. Uten dere ingen prøver. Vi 
ser fram til ny prøve i 2017 med mange deltakere og frivillige medhjelpere. 

Tusen takk alle sammen. 

   

                                 

Jaktkomiteen ved Tove Rigmor, Tove Hornemann og Anne H W Koteng 

Takk til Sponsor 

 



Lydighetsstevne 2016 

 

I 2016 arrangerte Norsk Retrieverklubb avd. Fosen lydighetsstevne 30.10. Stevnet 
var dag 2 av ett dobbelt stevne vi arrangerte sammen med Fosen Brukshundklubb. 
Søndag hadde vi 16 startende, og dommer var Tanja Hulsund. Været viste seg fra 
sin bedre side, og vi gjennomførte ett vellykket stevne. Gledelig var det også at vi 
hadde en del retrievere til start. Flere av ekvipasjene var våre medlemmer, og alle 
fikk premiering i sine klasser. Vi gjentar suksessen til neste år og arrangerer nok ett 
dobbeltstevne i samarbeid med vår naboklubb.  

 

                                     

 

 

Lydighet/Utstillingskomiteen v/ Anja og Wenche takker alle 
medhjelpere for innsatsen og sponsor også her var  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Spesialkurs. 

 

 

 
Vi hadde kurs med Frank Mellemsæter og Stian Driveklepp fra Frost 

hundetrening 15 og 16. oktober på Tjønnstua 

Det var 6 deltakere fra avd. Fosen og en dame fra Trondheim. 

Kurset ble lagt opp etter hver enkelt ekvipasjes ønsker og problemstillinger. 

Det var et spennende og lærerikt kurs med stor vekt på detaljer på hvordan man 

lærer inn forskjellige momenter. For eksempel det å gå jaktfot, lære å dirigere 

hunden til høyre og venstre, kontakttrening og apporttrening. 

 
 

 
 

 
Tove lærer hvordan hun skal trene inn jaktfot. 

 

 
 
 
 
 
 



 

SPORKURS 
 

 

1.-3. april 2016 arrangerte vi grunnleggende blodsporkurs. 
 

Innleid instruktør var Helge Grove. Blodsporkurset startet med teori 

fredag kveld. 

Lørdag og søndag var det teori og praksis ute i terrenget på Tjønnstua. 

Vi hadde 8 deltakere og søndag var alle fornøyd med instruktør og 

kurset. 
 

             
 

 

                          
 

 
 
 

Sporkomiteen ved Olga og Kari 
 
 
 
 
 



JULEAVSLUTNING 
 

Årets juleavslutning foregikk i Rissa hos Tove Hornemann. 
 

Takk Tove 
 
 
 

Treninger 
 
Hundetreninger har pågått på Tjønnstua kl 18,00 på onsdagskveldene i 
sommerhalvåret og på Austrått kl. 12,00 på søndager i vinterhalvåret.  
Aktivitetene har vært sosial trening, utstillingstrening, jakttrening, sportrening og 
turkvelder.  
OBS OBS: Hver enkelt oppmøteansvarlig for treningene velger selv hvor disse 
avholdes. Info på FB fra uke til uke. Hvis ikke annet blir lagt ut møter vi på de vanlige 
plassene. (Tjønnstua/Austrått) 
Det er søkt sammen med Fosen Brukshundklubb til Bjugn kommune om fortsatt å få 
bruke Tjønnstuaområde til trening og lufting av løs hund i båndtvangstiden. 
Vi fikk innvilget dette ut 2017. Skilting med info på Tjønnstua. 
 
 

 
 
 
 
Avd. Fosen er ikke en stor avdeling men har ganske stor aktivitet. Det har gått veldig 
bra takket være hjelpsomme medlemmer og ikke-medlemmer. Uten denne positive 
innstillingen hadde vi ikke klart å få til det vi har gjennomført i løpet av året. 
 

TUSEN TAKK TIL ALLE FOR DERES POSITIVE 

BIDRAG I ÅRET SOM HAR GÅTT 

 

 

 

 

          



STEMMESEDDEL 2016. 
FORSLAG 

Din 

stemme 

(sett 

kryss) 

Leder på valg:  

Anne Koteng Valgt 2016 Tar gjenvalg Anne Koteng  

Styremedlemmer på valg: 

Tove Rigmor Berg Valgt 2015 Tar gjenvalg Tove Rigmor Berg  

Olga M Jakobsen Valgt 2015 Tar gjenvalg Olga M Jakobsen  

 

 Anja Koteng Hansen     Valgt 2015              Tar gjenvalg           Anja Koteng Hansen  

     

Revisor på valg: 

Jon Foss Valgt 2016 Tar gjenvalg Jon Foss  

Vararevisor på valg: 

Kåre Jakobsen Valgt 2016 Tar  gjenvalg Kåre Jakobsen  

Valgkomite på valg: 

Tove Hornemann Valgt 2016 Tar gjenvalg Tove Hornemann  

Tove Rigmor Berg Valgt 2016 Tar gjenvalg Tove Rigmor Berg  

Kari Bjerkestrand Valgt 2016 Tar gjenvalg Kari Bjerkestrand  

Varamedlem til valgkomite på valg: 

 Ann Kristin Guttelvik Valgt 2016 Tar gjenvalg Ann Kristin 

Guttelvik 
 

Representant(er) og vararepresentant(er) til Generalforsamlingen 2017. 

   Anne Koteng  

   Olga Jakobsen  

   Tove Rigmor Berg  

Representant(er) og vararepresentant(er) til årsmøte 2017. NKK avd.Trøndelag 

   Anne Koteng  

   Olga Jakobsen  

   Tove Rigmor Berg  

 

Styremedlemmer som ikke er på valg: 

Wenche Dyrendahl Valgt 2016    

Kari Bjerkestrand Valgt 2016    

Tove Hornemann Valgt 2016    

    

    

 

    

 

 

Poststemmer: Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig på årsmøtet kan avgi 

skriftlig forhåndsstemme ved de valg som behandles på årsmøtet. Slike skriftlige 

forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket ”forhåndsstemme”. Denne legges i ny 

konvolutt merket med avsenders navn og sendes klubbens adresse. Konvolutter med 

forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet. 

 



 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 


