
Sak 3 Årsberetninger for 2017 

 Årsberetning fra styret i NRK avdeling Vestfold for året 2017 

 Styret har i 2017 hatt denne sammensetningen: 

Leder: Paul Erik Bergmann, Åsgårdstrand 

Nestleder: Tilla Egeberg, Larvik 

Kasserer: Lisbeth Venås, Revetal 

Styremedlem: Henning Ødegaard Johansen, Horten 

Styremedlem: Renate Fimland, Ramnes 

 Varamedlemmer : 

Nina Skjelbred, Sandefjord 

Susanne Heilmann, Sandefjord 

 Det har vært avholdt 5 styremøter i 2017. Det har i tillegg vært noen EB-saker (Saker 
behandlet på mail) Referat fra møtene ligger ute på hjemmesiden . 

Avdelingen har i 2017 avholdt: 

• Klubbmesterskap jakt 

• Offisiell jaktprøve, alle klasser 

• Offisiell utstilling 

• Medlemstreninger i jakt og utstilling- og miljøtrening. 

Disse aktivitetene er beskrevet under beretningene fra komiteene 

I tillegg har vi hatt følgende aktiviteter: 

• Retrieverdag med uoffisiell utstilling og mulighet for å gjennomføre 
kvalifiseringsprøven i jakt. Dommer på den uoffisielle utstillingen var Anne 
Mette Sletthaug, og dommer på kvalifiseringsprøven var Ole Kristian Skodde. 

• Julemøte med koldtbord, quiz og loddsalg 

På Retrieverdagen var det gratis servering, noe som var veldig populært. Til julemøtet 
tok alle med en rett hver til koldbord. Det ble masse deilig mat, og mange hyggelige 
samtaler rundt bordet.  

Representasjon: 

Kontaktmøtet: Nina Skjelbred, Tilla Egeberg 

Generalforsamlingen i NRK: Lisbeth Venås 

Styret vil takke alle frivillige og komitèene for en utmerket jobb de har gjort i 2017.  

For styret i NRK avdeling Vestfold 

 Tilla Egeberg 



  

 

Årsberetning fra jaktkomiteen 2017 

 
Komiteen har i 2017 bestått av Susanne Heilmann, Svanhild Bjerkemo, Stig Støtvig, 
Grethe Nordby og Nina Skjelbred (første periode).   
 
Aktiviteten har vært god, og komiteen har gått med et solid overskudd. 
Følgende kurs har vært avholdt: To nybegynnerkurs med seks-sju deltakere på hvert 
kurs. Et AK-kurs med fem deltakere. Et blodsporkurs med seks deltakere. Det har 
også vært avholdt et kombinert kurs med Annika Berntsson som instruktør og ni 
deltakere på BK-nivå og sju deltakere på AK/EK-nivå. 
 
Prøver: Det har vært avholdt fire bevegelige BK-prøver med i alt 48 påmeldte. Den 
terminfestede prøven for AK/EK hadde henholdsvis 29 og 19 påmeldte ekvipasjer. Vi 
har også avholdt en uoffisiell BK-prøve med ti startende.  
 
På klubbmesterskapet startet totalt 21 ekvipasjer fordelt på alle klasser. 
Det har vært avholdt mer enn 20 medlemstreninger i Håsken og andre steder fra kick-
offtreningen 2. april til desember måned.  
 
For jaktkomiteen 
 
Nina Skjelbred 
 
Årsberetning for utstillingskomiteen 2017 
 
Komiteen har frem til mai 2017 bestått av: 
 
Morten Sørby, Siv Elin Erdal, Joachim Nygårdsmoen og Knut Mathisen. 
 
Årets utstilling ble avholdt 5.februar 2017. 
 
Dommere var: Kirsi Nieminen på Golden, Arne Foss på Flat og Tiina Illukka på 
øvrige.  
Utstillingen hadde nok en gang meget stor deltagelse med 233 voksne hunder og hele 
44 valper. Ekstra morro var det at det var hele 51 labrador påmeldt, 94 Flat, 80 
Golden, 44 Tollere, 7 Curly og 1 Chesapeak . 
 
Vinnere ble: 
BIR Flat           Napada`s The Lion King 
BIR Golden     Vestafjell`s Once Upon A Time      
BIR Toller       Copperdream`s The Midas Touch 
BIR Lab           Fieldvalley`s Carmen Sofie 
BIR Curly         Kelsmere Kariema 
Best in Show   Fieldvalley`s Carmen Sofie 
 
Gratulerer til alle sammen. 



Vi vil også takke alle dere som hjalp til med utstillingen, uten dere ingen utstilling. 
En stor takk også til alle dere som gir flotte gavepremier. 
Dommere for utstillingen 2018 er på plass. 
 
 
Utstilling og miljøtrening på Eik i sommerhalvåret er også en stor suksess med  veldig 
mange som møter opp og vi har det veldig sosialt og hyggelig i tillegg. 
Vi har også på vinter/våren hatt utstilling/ringtrening og ikke minst et veldig sosialt 
miljø innendørs på Gjennestad nesten hver søndag med 15-45 som møter opp, dette er 
en kjempesuksess og blir meget godt mottatt av medlemmene i klubben vår.   
 
For utstillingskomiteen fram til mai 2017   
 
Morten Sørby 
 
Årsberetning for utstillingskomiteen fra mai 2017 
 
Komiteen har fra Mai blitt styret ved leder av avdelingen sammen med Knut Mathisen 
og Joachim Nygårdsmoen fra den gamle komiteen, samt Torunn Bergmann som 
dannet ny komite.  
 
Det har blitt avholdt treninger på Eik gjennom sommeren og høsten med godt 
oppmøte og god stemning.  Gjennestad hadde begrenset kapasitet på treningsplass 
etter at de nå bare leier ut halve banen, vi fikk heldigvis noe plass til innetreninger 
som også i år ble godt mottatt blant medlemmene.  
 
Den nye komiteen har avholdt møter i forkant av utstillingen i februar 2018.  
 
Komiteen vil takke de som har bidratt på utstillingstreninger, og de som har hjulpet til 
i forkant av utstillingen 2018.  
 
For utstillingskomiteen fra Mai 2017  
 
Paul E Bergmann. 
 

Forslag til vedtak:  

 Årsberetningene for 2017 godkjennes 

 
 

 

 
 


