
Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn 

Årsmøtereferat 

Onsdag den 21. mars 2012 

Årsmøtet 2012 ble annonsert i Retrievernytt nr 5/ 2011.Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at 

Årsmøteinnkallingen blir lagt ut på avdelingens hjemmeside. Ønskes saksdokumentene i papirform 

eller e- post, sendes en e- post til retriever.trondheim@klubb.nkk.no. Skriftlig innkallelse skal være 

bekjentgjort minst 2 uker før årsmøtet. Slik bekjentgjøring kan skje via hjemmesiden. 

 

Dagsorden 

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall 

stemmeberettigede. 

2. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 

3. Årsberetning for 2011 

4. Regnskap for 2011 med revisjonsberetning 

5. Budsjett for 2012 

6. Kontingent for 2012 

7. Innsendte forslag 

    Et forslag innkommet. 

8. Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomitè, revisor, vararevisor, samt representanter til 

NRKs generalforsamling. 

1. Årsmøtet åpnes av Alf Berglann. 

Innkalling, dagsorden og forretningsorden er godkjent. 

Antall stemmeberettigede; 16 

2. Valg av dirigent: Siv Sandø 

Valg av sekretær: Inger Sjøvold 

Valg av tellekorps: Inger Sjøvold 

 

Underskrift av protokoll: Tove Wichstrøm og Bente Fjeldsæter. 

    

 



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. 

Stemmerett 

Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2012, til Norsk Kennel Klub og Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og 

omegn. Ta med kvittering, hvis du har betalt kort tid før årsmøtet. 

Sak 3. Årsberetning 2011 NRK avd. Trondheim og omegn 

Årsberetningen fra styret gjennomgås av Siv Sandø 

 

Styret i 2011 har bestått av: 

Leder:                               Sidsel Myhr, trakk seg som leder av NRK avd.Trondheim og Omegn. Styret konstituerte seg på 

nytt, for å unngå et ekstraordinært   årsmøte med valg av ny leder. Ingrid L. Dalaker har overtok formelt som fungerende leder i NRK 

avd. Trondheim og Omegn fram til ordinært årsmøte i 2012. Da hun i praksis ikke hadde anledning til å utføre ledervervet, utføres alle 

lederfunksjoner av fungerende nestleder Alf Berglann. 

NRK s kontor og leder AM Sletthaug er inneforstått med dette. 

Nestleder:                                 Alf Berglann 

Styremedlem/ kasserer:     Rolf Baarholm 

Styremedlem/ sekretær:      Inger Sjøvold 

Styremedlem:                                 Alf Berglann/ nestleder  

Varamedlem:                                 Tove Wichstrøm 

Varamedlem:                                 Erik Stølhaug 

 

Utstillingskomiteen: Sidsel Myhr, Siv Sandø og Inger Sjøvold                                                                         

Jakt- og sporkomiteen: Morten Dalaker, Elisabeth Stene, Judith Taksgård, Frank Sindre Thoresen og  Henrik Jensen 

Kurskomiteen: Tove Wichstrøm 

Ringkjøpkomiteen: Jan-Petter Juberg/ Frank Sindre Thorsen og Alf Berglann 

Valgkomiteen: Ragnhild Lien, Ola Lien Zetlitz, Jan Petter Juberg og Rolf Baarholm (vara) 

Kontaktperson: Stig Brathaug er kontakt- person mellom styret i NRK og NRK avd. Trondheim. 

 

Styret har oppnevnt følgende komiteer for  2012 

Jakt- og sporkomiteen:    Morten Dalaker, Elisabeth Stene, Henrik Jensen, Frank Sindre Thoresen, Judith Taksgård 



Utstillingskomiteen:   Siv Sandø, Sidsel Myhr, Inger Sjøvold og Bente Fjeldsæter 

Kurskomiteen:     Tove Wichstrøm 

Ringkjøbkomiteen/ miljøtreningen Frank Sindre Thoresen og Alf Berglann 

 

Møter; 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. 

Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og komiteene i august  2011. 

Landet - rundt møte i oktober 2011. 

I løpet av 2011 har det vært arrangert 7 medlemsmøter.  

Offisielle arrangementer 

Utstillingskomiteen; 

2. juli: Utstilling på Dronning Mauds minne. 

Jaktkomiteen; 

Bevegelig jaktprøve våren 2011: 3 deltagere, dommer Berit Langdahl Andresen 

 Dobbelt ordinær jaktprøve, helgen 13. -14. august: 30 deltagere over to dager. Dommere: Torben L. Paulsen, (DK) og Ole Johan 

Andersen, (N). Prøveleder: Morten Dalaker. 

Bevegelig jaktprøve høsten 2011: Ikke avholdt pga manglende påmelding. 

Sporkomiteen; 

Bevegelig blodsporprøve juni 2011: 5 deltagere, dommer Helge Growe (N). 

Ordinær blodsporprøve 19. juni: 13 deltagere. Dommere: Guri Eggen(N), Per Helge Pedersen (N) og Erik Jønland (N). Prøveleder: 

Henrik Jensen.  

Bevegelig blodsporprøve høst  2011: 8 deltagere. Dommere: Helge Growe  (N) og Sturla Røstadli (N).  

 

Uoffisielle arrangementer:  

Jakt- cup. Avviklet sesongen 2011. 20 deltagere fordelt på 3 klasser. Blåbærklasse, Åpen klasse og Eliteklasse. Avsluttet med et 

Klubbmesterskap september 2011. 14 ekvipasjer deltok.  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Kurs/treninger 

Jakt- og sporkomiteen: Sporkurs over tre kvelder og ei helg våren 2011: Instruktører fra Total hund, 10 deltagere.  

Begynnerkurs i jakt helgen 27..-29. mai. Seks ekvipasjer og tre observatører deltok. Instruktør Sanna Hallgren. 

Oppfølgingskurs med Sanna Hallgren 07.- 09 oktober. Seks deltagere.  



  har et eget treningsområde for jakttrening 

 arrangerer jakttrening ukentlig i store deler av sesongen 

 arrangerer årlige jaktprøver og blodsporprøver 

 startet i 2011 med jakt- cup som er en uformell jaktaktivitet, passer også for den som ikke har erfaring  

 Frank Sindre Thoresen og Morten Dalaker deltok på prøvelederkurs våren 2011. 

 

Utstillingskomiteen:  

Avholdt kurs "handling" av hund i og utenfor utstillingsringen: 15 deltagere. Instruktør  Siv Sandø. 

Miljøtreningen på Ringkjøb; 

Har hatt treninger hver onsdag hele året. Varierende deltagerantall 10- 20 stk i snitt. 

Dressur- og kurskomiteen; 

 Har avholdt valpekurs på Dragvoll. 7 ekvipasjer. 6 retrievervalper og en pointer. Instruktør Tove Wichstrøm.  

 

Representasjon 2011; 

Kontaktmøte. Ragnhild Lien. 

Jaktkonferanse. Morten Dalaker og Frank Sindre Thoresen. 

Generalforsamlingen sentral.  Sidsel Myhr og Ingrid L. Dalaker. 

 

Medlemstall; En gledelig økning i medlemstallet  i  2011, vi har nå 364 medlemmer. 

 

Medlemmer i sentrale posisjoner:  

Siv Sandø leder i Norsk Kennel Klub 

Anne- Mette Sletthaug leder i Norsk Retrieverklubb  

Sentral sporkomite; Geir Kojedal og Henrik Jensen 

NRKs kontor; Bente Fjeldsæter (ansatt kontorleder) 

 

Utstillingskomiteen:  

Har i 2011 bestått av Sidsel Myhr, Siv Sandø og Inger Sjøvold. 

Utstillingskomiteen har arrangert avdelingens årlige utstilling 02. juli 2011, på den vanlige plassen Dronning Mauds Minne. Antallet 

deltakere på utstillingen har holdt seg stabilt  de siste åra, med et hyggelig overskudd. Vi har greid å avvikle utstilling med kun 3 



medlemmer i komiteen, men vurderer nå å ta inn et ekstra medlem for å lette avviklinga. Vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger 

på utstillinga vår.  

134 påmeldte (offisiell utstilling) samt 12 valper. 

Dommere var Tina Herman, Slovenia, som dømte flat og labrador, og John Thirwell ,UK, som dømte golden, toller, curly og 

chesapeake. 

Vi takker alle medhjelpere for meget god hjelp og innsats, og deltakere for hyggelig utstilling! 

Neste års utstilling er 01.07. 2012, dommere Jan Roger Sauge (N) og Finn Arild Thorsen (N). 

 Bente Fjeldsæter  tiltrer  i komiteen fom 2012. 

 

Jakt og Sporkomiteen:  

Har i 2011 bestått av:   

Morten Dalaker, Elisabeth Stene, Henrik Jensen, Frank Sindre Thoresen og Judith Taksgård. 

Komiteen har i løpet av 2011 hatt 4 møter. I tillegg har to av komiteens medlemmer deltatt på et felles komite- og styremøte i august. 

Komiteens arbeide har i 2011 hovedsaklig bestått i å organisere og planlegge jakttreninger/ - cup og kurs og prøver i blodspor og jakt. 

Vi har også svart på en del henvendelser fra klubbens medlemmer og andre angående retrieverjakt og blodspor. 

Jakt cup  

Komiteen har i løpet av sesongen 2011 arrangert en jakt cup over 7 kvelder. Dette var en stor suksess med over 20 deltagere totalt 

fordelt på tre klasser. Blåbærklasse, Åpen klasse og Eliteklasse. Cupen ble avsluttet med klubbmesterskap 25. september på Kvål  hos 

Judith Taksgård og Alf Onsøien. Det var stor oppslutning om klubbmesterskapet som ble avholdt i et nydelig høstvær.14 hunder deltok 

på klubbmesterskapet. 

                                                           

Planer for 2012;  

Spor; kurs vår og høst, sporleggerkurs, bevegelig sporprøve vår og høst, ordinær sporprøve 17. juni. 

Jakt; bevegelig BK vår og høst, ukekurs m ekteparet Hustad, avsutter med BK prøve, dobbelprøve 18. - 19. august, praktisk prøve, jakt 

cup og klubbmesterskap. 

 

Kurskomiteen: 

Tove Wichstrøm. 

 Et utstillingskurs instruktør Siv Sandø og et valpekurs instruktør Tove Wikstrøm  er avholdt. Instruktørene har inntrykk av at det er stor 

interesse fra retrievereiere i forhold til å avvikle kurs i vår regi. Klubben har et ønske om at det skal rekrutteres flere instruktører som 

har erfaring med retrieveren som rase. 

Utstillingskurs:  mai 2012. Instruktør; Siv Sandø. 

 



Ringkjøpkomiteen :  

Frank Sindre Thoresen og Alf Berglann. 

Høsten 2011 ønsket Jan Petter Juberg å trappe ned som leder for Ringkjøpkomiteen etter 9 års innsats! Frank Sindre Thoresen og Alf 

Berglann tok på seg å lede dette i fortsettelsen. Etter en noe senere oppstart på høsten enn hva som vanlig er, er treninga nå tilbake 

for fullt igjen. 

Treninga er lagt opp på en litt annen måte, da vi er to stykker til å drive treninga, dvs. at vi driver treninga  både i gruppe og individuelt, 

noe vi av ekvipasjene har fått mange positive tilbakemeldinger på. 

Oppmøtet har vært varierende slik det alltid er på høst/vinter pga værforholdene, men det er en nokså stabil gruppe som møter opp 

hver eneste gang. 

Alle er velkommen til å delta, uansett hvilket nivå fører/ hund er på, og vi fokuserer på at treninga også skal inspirere til deltakelse i 

andre aktiviteter i klubben. 

Miljøtrening hver onsdag hele året igjennom, unntatt i ferier.  

Konklusjon; 

 2011 har vært et år med stor aktivitet. Alle arrangementene krever store resursser med tanke på personale, tid og områder. Det er lagt 

ned mye arbeid under de ulike tilstelninger. Mange har gjort en kjempeinnsats og har stått på ved alle arrangementer. Dette viser at 

dugnadsånden er til stede, men samtidig er den sårbar, - det ofte er de samme som sier ja til å ta i et tak. Kanskje skulle man bli bedre 

på å rekruttere/ involvere  medlemmene i arbeidet som gjøres, og samtidig få formidlet  hvor spennende og givende dette kan være?   

 

Hederstegn. 

 Norsk Retrieverklubb hederstegn utdeles til medlemmer i NRK som over lang tid har ytt langt mer enn det som kan forventes, og som 

har spilt en viktig rolle i sitt miljø, nasjonalt eller lokalt. Norsk Retrieverklubb`s hederstegn henger høyt og deles ikke ut ofte.  

Jan- Petter Juberg ble tildelt Norsk Retrieversklubb`s hederstegn for sin innsats i forhold tilmiljøtreningen i avdelingen. I tillegg ble han 

også overrakt en oppmerksomhet fra lokalavdelingen av samme grunn. Han har i tillegg hatt mange forskjellige verv i avdelingen 

gjennom en årrekke. 

Vi gratulerer!!! 

 

 Årsmøtet godkjenner årsberetningen uten anmerkninger. 

 

Sak 4. Regnskap for 2011 med revisjonsberetning  

 Rolf Baarholm gikk gjennom regnskapet for 2011.  (vedlegg 1)  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet. 

Revisjonsrapport ble ikke framlagt ved årsmøtet. Revisor har imidlertid godkjent denne. Blir vedlagt årsmøtereferatet 

(vedlegg2) 

Regnskap oversiktlig og greit ført. Bilag foreligger fra samtlige posteringer 



Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmøtet.  

Balanse 2011 (vedlegg3) 

Revisjonsrapport (vedlegg4) 

Sak 5. Budsjett for 2012 

Kasserer Rolf Baarholm gikk gjennom budsjettet for 2012 (se vedlegg 5) 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet med følgende endringer; 

Ny post på budsjettet;  Aktivitetskomite 

Sak 6. Kontingent for 2012 

Styret foreslår å holde kontingenten uendret. 

Vedtak: Årsmøtet vedtar uendret kontingent for 2012 

Sak 7. Innsendte forslag 

Økonomisk handlingsfrihet. (se vedlegg 6) 

Styrets forslag forkastet. 

Nytt forslag: Styret tegner styreforsikring. 

Vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner at Retrieverklubben Trondheim og omegn tegner styrerforsikring. 

 

Sak 8. Valg 

Stemmeseddel ved årsmøtet i 2012: 

Styret for 2012 

Leder:    Alf Berglann                    velges for 1 år                  valgt ved akklamasjon 

Styremedlemmer:  Ingrid L. Dalaker,            ikke på valg 

     Inger Sjøvold,                 ikke på valg 

     Geir Kojedal                   velges for 2 år                  valgt ved akklamasjon 

                               Nina Sandberg               velges for 2 år                  valgt ved akklamasjon 

                               Else Berit Skagen           velges for 2 år                 valgt ved akklamasjon 

Varamedlem:         Tove Wickstrøm               ikke på valg        

 

Konstituering avstyret den 26.03.2012; 



Leder:    Alf  Berglann 

Nestleder;   Geir Kojedal 

Styremedlemmer:  Ingrid L. Dalaker 

Kasserer:   Nina Sandberg 

Sekretær;   Else Berit Skagen 

1. varamedlem:   Inger Sjøvold 

2. varamedlem:   Tove Wichstrøm    

      

                                           

                       

Revisor:  Einar Osnes,                       velges for 1 år       valgt ved akklamasjon 

Vararevisor: Johnny Berg,                       velges for 1 år                     valgt ved akklamasjon 

 

Valgkomite:              Siv Sandø,                         velges for 1 år                              valgt ved akklamasjon 

                                 Tove Wichstrøm                 velges for 1år                              valgt ved akklamasjon 

                                 Jan- Petter Juberg             velges for 1 år                              valgt ved akklamasjon 

                     Vara:    Bente Fjeldsæter               velges for 1 år                              valgt ved akklamasjon 

 

Representanter til NRK’s generalforsamling 05.05. i Oslo,  

            Alf Berglann 

            Inger Sjøvold 

            Nina Sandberg 

            Else Berit Skagen 

Vara    Ingrid L. Dalaker                     

 

 

Delegater til NKK region Trøndelags årsmøte i 2012 

            Alf Berglann 

 

 



Styret Retrieverklubben Trondheim og omegn  overrakte  en oppmerksomhet til: 

Jan- Petter Juberg for hans innsats i forhold til miljøtreningen i avd.  Trondheim og Omegn 

Erik Stølhaug  som avtroppende styremedlem 

Rolf Baarholm som avtroppende styremedlem/ kasserer  

Ola L. Zetlitz for god hjelp og informasjon til styret 

 

 

Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet kl. 20.30 

 

Inger Sjøvold                            

Referent 

 

Bente Fjeldsæter     Tove Wikstrøm 

                                                                                     sign. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 


