
 

 

 

 

 

  
 
  
Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   
E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
       

 

 
Referat fra styremøte 19. oktober 2016  

 
Tilstede: Kjersti H. Huseby, Vera Verlo, Bente Svenningsen, Marianne Furuseth,  Allan 

Tingstveit, Ellisiv Hovig, Hildegunn 

 

 
Sak 45/16: Godkjenning av referat fra styremøte 01/9-2016 
Referatet godkjent 

 
Sak 46/16: Rapport fra komitéene; Noe nytt? 
MH – komiteen:  

Komiteen ønsker en brukerundersøkelse blant medlemmer/oppdrettere i klubben for å høre om 

interessen for MH.  

Diskusjon i styret:  

Helga vi bruker å ha MH (Mentalbeskrivelse – hund), er det planlagt treningshelg. 

Treningsområdet Buhol, på Stangeskovenes eiendom er det stor rift om, og det lar seg ikke flytte 

på.  Enten må vi kutte ut MH, eller finne en annen helg. Vi ser det som mest sannsynlig at flest 

medlemmer deltar om vi arrangerer treningshelg. Det er også svært vanskelig å finnen en annen 

dato for å arrangere MH.  

 

Styrets vedtak: Det arrangeres ikke MH i 2017.  

 

Sporkomiteen:  

Har utarbeidet forslag til høringssvar på endring av sporreglementet, se vedlegg.  

 

Styrets vedtak: Høringsuttalelsen er god og oversendes til NRK hovedstyret.  

 

Det blir kun bevegelig sporprøve neste år.  

 

Avd. er forespurt om å arrangere NM i 2019 i samarbeid med Midt-Hedmark.  

 

Styrets vedtak: Vi hører med Midt-Hedmark om de tar hovedansvaret. Vi kan bistå.  

 

Kurs- og aktivitetskomiteen:   

Valpekurs. 5 påmeldte.  

Apporteringskurs planlagt over jul, i februar/april i hallen på Disenå. 

Det blir også et rallylydighets-kurs i samme periode v/ Anita Galtung-Nilsen. Kurse er primært 

for nybegynnere men legges opp slik at også de som har drevet litt  med dette får utbytte. Hun er 

ikke godkjent rally-lydighetsinstruktør, så de som ønsker å gå kurs for praksis vil ikke få 

godkjent dette kurset. Max 8 deltagere. Hun tar 5 000 kr + kjøring.  

Det er kjøpt inn Rally-LP plakater og holdere .  

Kurset vil koste 1 500 for medlemmer 2 000 for ikke medlemmer.  

 

Treningshelg. Stedet er booket fra 21- april – 23. april.  

Instruktører møtes fredag for planlegging.  
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Kostnad 6700. 14 sengeplasser + plass til camping/bobil.  

Pris: 1 000 kr (inkludert overnatting), ta med mat, vi holder grill. 

 

Jaktkomiteen:  

Jaktprøvene har vært fulltegnet uten mye annonsering.  

Har søkt om samme prøvetyper neste år.  

Generelt vanskelig å få nok hjelpere.   

Ordinær prøve neste år: 19 – 20. august. 

 

Utstillingskomiteen:  

Neste års utstilling: 20. mai. (14 dager etter spesialene).  

Kioskgeneralene klarte brasene veldig bra og inviteres til ny dyst neste år.  

 

Familiehundkomiteen:  

Familiehundkomiteen tar med seg ideen om å arrangere en julegaveapportering med gløgg, 

pepperkaker og bål en lørdag før jul, på Greaker.  

Retrieverdagen neste år: 5. august.  

  
Sak 47/16: Ny hjemmeside v/Ellisiv 
Ellisiv presenterte den nye Hjemmesiden. Publisering er planlagt mandag 24. oktober.  

I forbindelse med at den gamle siden blir lagt ned er det spørsmål om hvor klubben har sin 

dokumentasjon/historie. Det burde vært en jobb å samle denne dokumentasjonen.  Tas opp på 

neste styremøte.  

 
Sak 48/16: Avtale i forbindelse med tilskudd til instruktørutdanning 
Det inngås avtale med Kjersti som omfatter dekking av kostnader til instruktør 1 utdanning, mot 

å holde noen kurs.  

 
Sak 49/16: Julebord 
Fredag 9. desember. Marianne bestiller bord.  

 
Sak 50/16: Forsikring 
Vurdering av forsikringsavtale. Vi er forsikret i IF, det er hengeren som er forsikret. 

Originaldokumenter skal oppbevares av leder. Om det er mer som burde vært forsikret vurderes.   

PS: Står hengeren flatt skal ikke brekket dras til.  

 
Sak 51/16: Henvendelse til Nord Odal kommune ang. bruk av  
                     Fløytdammen  
Kjersti sender søknad.  

 

Eventuelt:  
Kurshonorar:  
Instruktørhonoraret har vært 300 kr pr kurskveld. Det har stått stille siden 2008.  

Vedtak: Honoraret økes til kr. 500  

Årsmøtedato:  
Torsdag 2. mars 2017 

 
Kongsvinger , 19.10.2016 

Ellisiv, ref. 

 


