Instruks for
Agility- og Lydighetskomiteen i
Norsk Retrieverklubb
Norsk Retrieverklubbs styre ønsker gjennom denne instruksen å bidra til å øke kompetansen
om lydighet og agility, og å være en kompetent faginstans.
1. Oppnevning
Styret i Norsk Retrieverklubb oppnevner hvert år en egen agility - og lydighetskomite, som
består av 3 – 5 medlemmer.
2. Konstituering og funksjonsdyktighet
Komiteen konstituerer seg selv. Ett medlem fungerer som leder og er ansvarlig for
berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene, og komiteen oppnevner ett
medlem som er web-ansvarlig (se instruks for web-ansvarlig).
Komiteen fører protokoll over behandlede saker. Utskrifter av protokollen sendes fortløpende
til alle medlemmer i komiteen, til NRK v/kontoret og til styrets kontaktperson.
Komiteen er ansvarlig for arkivering av egen korrespondanse.
3. Komiteens arbeidsfelt
Komiteens er NRK Styrets rådgivende komite i klubbens lydighet -,agility- og bruksarbeid.
4. Komiteens oppgaver
 Komiteen skal forberede for styret alle spørsmål som har med klubbens lydighets -,
agility – og bruksarbeide å gjøre.
 Innen 1. oktober skal komiteen lage et eget arbeidsbudsjett som behandles av styret.
Komiteen er ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet.
 Komiteen skal sende årsberetning til styret innen 15.desember hvert år.
 Komiteen skal sørge for at det gis informasjon om Retrievermesterskapet til
medlemmene, motta innsendte resultatskjemaer, sette opp resultatlister for
Retrievermesterskapet, og offentliggjøre listene i Retrievernytt og på klubbens
hjemmeside.
 Komiteen skal sørge for at det gis informasjon om Retrievercupen til medlemmene, ta
i mot innsendte resultatskjemaer, sette opp resultatlister for Retrievercupen, og
offentliggjøre listene i Retrievernytt og på klubbens hjemmeside.
 Komiteen skal arbeide for å fremme interessen for lydighet, agility og
brukshundsarbeid, og bistå avdelingene med teoretisk og praktisk veiledning.
 Komiteen skal kunne gi råd og veiledning til avdelingene mht avvikling av offisielle
prøver innen lydighet, agility og brukshundsport.
 Komiteen skal arbeide for at NRK m/lokalavdelinger har kvalifisert personell til å drive
opplæring og konkurranser på alle plan.
 Komiteen skal ha oversikt over kvalifisert personell, dommere, instruktører m.m. og til
enhver tid ha oversikt over gjeldende bestemmelser innen lydighet, agility og bruks.

Vedtatt av styret i Norsk Retrieverklubb
13.mai 2011

INSTRUKS FOR RETRIEVERMESTERSKAPET I
LYDIGHET, AGILITY OG
BRUKSHUND.
Se egen instruks for Retrievermesterskapet i lydighet, agility og brukshund vedtatt av styret i
NRK 01.01.2010.

INSTRUKS FOR RETRIEVERCUPEN
Se egen instruks for Retrievercupen vedtatt av styret i NRK 01.01.2010

