
Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn        Aktivt hundeliv 

 

Referat fra styremøte, Ullern, den 17.08.15 kl. 1800-2000 
Til stede: Bente Svenningsen, Vera S D Verlo, Marianne Furuseth, Ellisiv Hovig 
(referent). 
Forfall: Allan Tingstveit, Hilde-Gunn B Østmo 
 
Sak 24/15 Godkjenning av referat fra 25/6-15 
 
Vedtak: Referatet godkjent 
 
Sak 25/15 Familiehundens dag 2015 
 
Vedtak: Arrangementet blir den 12. september. Arrangement komité: Allan, Mona og 
Marianne.  
 
Send informasjon til Ellisiv for informasjon hjemmeside; Tidspunkt, sted, målgruppe 
og program og ev. info om påmelding. 
 
Sak 26/15 Offisiell WT 2016? 
Vedtak: NJFF arrangerer utstilling dagen før vår utstilling på Skarnes og har denne 
gang retrieveren med. Det vurderes derfor som uhensiktsmessig å arrangere offisiell 
WT samme helg. Vår utstilling er 22. mai for øvrig. Vi søker derfor om å få arrangere 
offisiell WT samme helg som utstillingen i 2017, helst 1. eller 2. helga i juni. Ansvar 
for å sende søknad om WT: Vera. 
 
Vi vurderer på neste styremøte om vi skal ha uoffisiell WT med færre poster i 
forbindelse med utstillingen i 2016.  
 
 
Referatsak 
Henvendelse fra NKK/NRK vedrørende nye regler for lydighetsprøver.  
 
Reglementet bør gjennomgå en grundig språkvask. I tillegg foreslås det å skifte 
øvelse nr. 10 i klasse 1 med øvelse nr. 7 i rekrutt. Ellisiv sender uttalelsen.  
 
Sak23/15 Eventuelt  
Sporprøve 
 
Det ble et svært lite overskudd sett i forhold til arbeidsmengden i forbindelse med 
ordinær sporprøve. Antall sporleggere begrenser deltagelsen og dermed også 
inntektene. Det bør derfor vurderes om vi skal droppe den ordinære sporprøven til 
neste år og kun arrangere bevegelig. Forslaget om dette sendes på høring til 
sporkomiteen før endelig vedtak i styret. Ansvar for høring: Vera.  
 
Utstyr:  
Inventarliste er satt opp. Mangler noe utstyr som er hos Vera. Bente sender lista til 
styret. Vera kjøper flere dummyer. Utstyrslista legges ut på nettet. Medlemmer kan 
låne utstyr, må kvittere på liste slik at dette ikke utarter.  
 
Reiseregning 



Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn        Aktivt hundeliv 

 

Klubben dekker reiseutgifter med 1,5 kr km + bompenger, når det utføres ”ærend” 
som kun er relatert til klubbens behov. 
 
Neste styremøte:  
09.11.15 kl 18 00  
 
 
Ellisiv Hovig 
Ref. 
 


