
 
 
 
 
 
 Styrereferat styremøte 21 – 22. November, Rica Hotell Gardemoen 

 
Tilstede:  
Hans Ole Stenbro 
Erik Bostad 
Anne Lise Kaspersen 
Morten Egeberg 
Inger Elden 
Karin Fagerås 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Forfall: 
Dag Wennesland 
Mona Skyrudshagen 
Anne Mjelde Myhr 
 
 
SAKLISTE 

107/14 Innkalling og dagsorden: godkjenning,   
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

108/14 Nytt fra kontaktpersoner; v/alle     
Vedtak: Kontaktpersonene undersøker om hvem som fortsetter i sine 
komiteer/råd. Kontoret varsles for oversendelse som EB-sak. 
Forslag kommet om oppnevning av æresmedlem, diskuteres nærmere ved 
senere styremøte.  

 Problemer med å skaffe dommere til å dømme jaktprøver i Nord-Norge. I 
følge avd. så er det flere dommere som ikke svarer på henvendelser, DUK 
informeres av styret.  

 Kongsvinger har kjøpt inn elektronisk hørselvern til bruk på jaktprøver, kan 
være aktuelt for andre avdelinger å gjøre tilsvarende da enkelte medhjelpere 
har fått hørselskader etter jaktprøve. 

 Ved en feil har Sør-Rogaland Brukshundklubb fått nei til å ha med 
retrieverne ved utstilling den 30.05.2015. Kontoret kontakter NKK.  

 DUK har svart på henvendelse om sak 89/14, og henviser til jaktprøveregler, 
fellesbestemmelsene og Roa, når det gjelder sak 105/14 er dette noe 
regulert i NKK instruks og fellesbestemmelsene, et for stivbeint regelverk 
kan slå uheldig ut. Styret orienterer innsender. 

 Ønskelig med link fra jaktdemo fra Dogs4all på hjemmesiden, under 
annonsene på høyre side. Kontoret kontakter Media-profileringskomiteen og 
redaktør om dette. All heder til de som hadde jaktdemoen ved Dogs4all. 
Kontoret undersøker om det er mulig for avdelingene å låne innspilt CD med 
jaktdemonstrasjonen til sine messer. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

109/14 Regnskap Oktober  
Vedtak: Regnskap godkjent. Billigste reisemåte skal alltid benyttes, ved reise 
med egen bil skal kostnad for fly sammenlignes før innsending av 
reiseregning. Kontoret sender varsel til alle komiteer og råd. Alle komiteer og 
råd må snarest sende sine reiseregninger og øvrige regninger som skal 
dekkes. Viktig og få utgiftsført på rett regnskapsår.     

110/14 NKKs RS nov 2014, orientering om saker     
Vedtak: Våre representanter orienterte om resultatene fra sakene og 
valgene. Ref. fra NKK vil linkes opp på vår hjemmesiden, kontoret kontakter 
Lise Gro. Vi har stor tillit til NKKs administrative leder Trine Hage. 

 

111/14 Budsjett revidert 2015 og 2016      
Vedtak: Budsjettforslag utarbeidet. Kontoret kontakter komiteer og råd for 
vedtatt budsjett. 

 

112/14 Oppnevning av komiteer i NKK, forslag til kandidater   
Vedtak: Vi foreslår Hege C. Dahl til NKKs jaktkomite. Kontoret og Styret  
undersøker før innsending til NKK om våre representanter er villig til å 
fortsette i sine komiteer). I tillegg forespør styret aktuelle kandidater  til NKKs 
utstillingskomite. Vi foreslår re-oppnevning av Per Iversen i DUK. Kontoret 
kontakter Frank Hermansen, Grethe Ranheim og Torbjørn Gjemdal som 
sitter i Fagkomiteen for Retrieverjaktprøver om re-oppnevning.  
 

113/14 Høring på revisjon om utøvelse av jakt, felling, fangst   
Vedtak: Kontoret sender til NKK vår innstilling til høringen. 

 

114/14 Championatregler,  
A prøve Championat –Titler (Elitevinner og Norgesmester) 
Vedtak: Styret oversender forslaget for både A-prøvechampionat, 
Elitevinner- og Norgesmester tittel samt presisering i premiekrav(utstilling) 
for utenlandske hunder til NJCH. 

 Utstillingschampionat     
Vedtak: Kontoret skriver ned forslaget til ordlyden i championatkravet, 
forslaget samordnes med NDHK før det sendes til NKK. Nåværende 
championatregler tas med i skrivet som sendes inn. 

 

115/14 Bruksklasse utstilling, jaktprøvekrav/WT     
Vedtak: Det foretas ingen endring i nåværende krav. 

 

116/14 Teknisk avtaler 
a) NM spor     
Vedtak: Kontoret setter inn om publisering, sendes for underskrivelse. 

 b) NM jakt (Mesterskapshelga) 



Kontoret ber SJK sende avtalen på nytt, da med endringsforslagene i den 
opprinnelige avtalen. Dette for å se hva som endres fra tidligere avtaler. 
Avtalen vil deretter behandles som EB-sak. 

 

117/14 International Retriever Team Event at Chatsworth 

 Vedtak: SJK er ansvarlig for uttak av det Norske laget. De legger ut info på 
sin hjemmeside. De står for kontakten med arrangør. Det er ikke satt av 
øremerkede midler i budsjettet, men det kan søkes om reisestøtte. 

 

118/14 Kontaktmøte, utkast til program    
 Vedtak: Styret sender innspill til nye saker til kontoret. 

 

119/14 Utstillingspris ved European Dog Show     
 Vedtak: Påmeldingsavgift kr.: 560.-, etter krav fra NKK. 

 

120/14 Norwegian Open 

 Vedtak: Kontoret følger opp som rådgivende hjelp til avdeling Bergen. 
   

121/14 Tilbud om annonsering  
 Vedtak: Kontoret kontakter tilbyder og avslår tilbudet om annonsering. 

 

122/14 Terminliste utstillinger     
 Vedtak: Kontoret oppdaterer liste som sendes som EB-sak. 

 

Oppfølgingsaker 

  8/14 Instruktørutdanning jakt, innstilling om godkjenning av NKK instruktører. 

18/14 Valpelistekrav, ekstra forespørsel fra Toller     
Vedtak: Styret utarbeider endeling forslag som sendes som EB-sak. 

52/14 Æresdommer jakt, forslag til statuetter, ettersendes 

92/14 Høring rovdyrpolicy, forslag sendes som EB, 
Vedtak: Kontoret utarbeider endelig forslag som sendes NKK. 

96/14 Råd og komiteer fra 2015, 
Vedtak: Styrets kontaktpersoner kontakter sine råd og komiteer, forslag til 
råd- og komiteer sendes som EB-sak     

  
EB-saker: 
 
21/14 Oppnevning av nytt raseråd Golden fra 27.10.2014   Avsluttet 
 Vedtak: Brit Hoseth, Vigdis Nordlien og Gøril Rogne oppnevnt. Gamle raserådet sitter 

til 1.januar for overlapping. 
 



22/14 Arbeidsreferat 30. okt.- 1.nov      Avsluttet 
 Vedtak: Referat godkjent med noen endringer. 

 
23/14 Opprettelse av minnepremie etter Johnny Henriksen.   Avsluttet 
 Vedtak: Styret støtter forslaget under forutsetning at dette organiseres av 

private. 
 
Orienteringssaker: 

1. Momskompensasjon – avdelingene orienteres ved kontaktmøtet 
2. Pinsa 2015, dobbel utstilling på Biri. 2.-dagers utstilling er i orden. 
3. Avd. Bergen Avlysing av stevner. Avdelingen har fått avlyst begge 

agilitystevnene i 2015, dette grunnet mangel på kapasitet. 
 
 

 
 

 


