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Referat fra styremøte nr. 4 / 2017 

 
Dato:  05.09.2017 

Tid:   20.00 

Sted:  hos Kine Stjern, Myrsnipeveien 8 

Til stede Kine Stjern, Signe Pedersen, Gunn Therese Olafsen (pr.tlf.), Runa Flø og Anny 

Gerd Marki.  Annbjørg Ballo og Mette Jacobsen hadde meldt forfall. 

 

Sak 17/2017  Godkjenning av innkalling og saksliste.  Godkjent. 

Sak 18/2017  Godkjenning av referat fra sist styremøte. Godkjent. 

Sak 19/2017 Evaluering av utstillingen og lydighetsprøven 

Arrangementene gikk greit. Det ble litt dårlig tid med rigging om morgenen 

pga sterk vind. Vi fikk god hjelp fra Nord-Varanger hundeklubb til rigging, 

sekretariatet og som skriver på LP. 

Ny rute er innkjøp til neste års LP.   Et telt fikk skade ved nedrigging og må 

repareres. 

 

Sak 20 /2017 Evaluering av Jaktprøven 

Det var et bra arrangement og hyggelig dommer.  Man trenger flere kastere. 

På WT lørdag deltok 11 hunder og på B-prøven søndag 9 hunder. Man bør 

vurdere å gå tilbake til to dager med B-prøve, og ikke arrangere WT. 

 

Sak 21/2017 Retrieverdagen 09.09  

Avgang fra Sjåbuselva til Grete Jakolas hytte ca kl. 10.00. Opplegg som vanlig, 

med servering og noen jakt- og sporaktiviteter.  

 

Sak 22/2017 Kulturdagene i uke 48 

I fjor hadde vi ikke stand med loddsalg og informasjon om klubben under 

kulturdagene.  Vi vil heller ikke ha det i år.  Vi vil markere oss i bybildet med 

trening på torget, onsdag eller torsdag. Og medlemmene inviteres til å bli med 

ut å spise fredag 01.12.  Anny Gerd bestiller bord på Indigo. 
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Sak 23/2017 Høringsdokument: Forslag til nytt blodsporreglement 

Klubben ber et mindre utvalg utarbeide et forslag på svar fra klubben.  Saken 

behandles deretter på møte i oktober.  Vi ber følgende sitte i utvalget: 

Annbjørg Ballo (leder), Grete Jakola og Beate Ryen. 

 

Sak 24/2017 Eventuelt 

  Evaluering av sporprøven i Karasjok. 

Det var veldig mange påmelde, 31 ekvipasjer, men bare 22 som deltok på 

prøven.  Prøven gikk greit, men været var veldig dårlig med svært mye regn. 

Rundt halvparten av hundene ble ikke premiert. Kafeen fikk lite i inntekt 

denne gang, som kanskje skyldes det dårlige været. 

Det ble for dårlig informasjonsflyt før prøven, som i stor grad skyltes at den 

som hadde påtatt seg hovedansvaret for klubben måtte melde avbud. 

Til neste års arrangement ønsker vi:  

-begrenset antall deltakere 

-påmeldingsfristen må overholdes 

-forhåndsbetaling for alle 

-vi fortsetter samarbeidet med Finnmark Elghundklubb også neste år.  Prøven 

skal da være i Tana. 

Resultatene fra prøven legges ut på hjemmesiden. 

 

Levajoktreffet 6.-8. april 2018 

Det kom inn forslag om jaktaktiviteter eller uoffisiell WT på lørdag og Open 

Show på søndag. Vi snakket også om hvordan vi kan få flere deltakere til dette 

arrangementet.  

Vi jobber videre med saken. 

 

E-post fra Nrk 

Styremedlemmene har ikke mottatt e-post på flere måneder fra 

Retrieverklubben sentralt.  Sekretæren tar kontakt med hovedkontoret. 

 

Møtet hevet kl. 21.20 

 
Referent 
Runa Maria Flø, sekretær 
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