Instruks for
Sporkomiteen i Norsk Retrieverklubb
Norsk Retrieverklubbs styre ønsker gjennom denne instruksen å bidra til å øke kompetansen
om sporarbeid, utvikling og vedlikehold av regelverk, og å være en kompetent faginstans.
1. Oppnevning
Styret i Norsk Retrieverklubb oppnevner hvert år en egen sporkomite, som består av 3-5
medlemmer som innehar faglig kompetanse og forståelse for retrieveren som sporhund.
2. Konstituering og funksjonsdyktighet
Sporkomiteen konstituerer seg selv. Ett medlem fungerer som leder og er ansvarlig for
berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene. Ett medlem fungerer som
web-ansvarlig (se instruks for web-ansvarlig). Komiteen fører protokoll over behandlede
saker. Utskrift av protokollen sendes fortløpende til alle medlemmer av komiteen, til NRK
v/kontoret og til styrets kontaktperson. Komiteen er ansvarlig for arkivering av egen
korrespondanse.
3. Sporkomiteens arbeidsfelt
Sporkomiteen er Norsk Retrieverklubbs rådgivende organ for sporaktiviteter. Med
sporaktiviteter menes:
 Blodsporprøver
 Anleggsprøver blodspor
 Fersksporprøver
 Trening og praktisk bruk av hund knyttet til ettersøk av skadet vilt.
4. Sporkomiteens oppgaver
 Komiteen skal forberede for styret alle spørsmål som har med Norsk Retrieverklubbs
sporaktiviteter å gjøre.
 Innen 1. oktober skal komiteen lage et eget arbeidsbudsjett, som skal godkjennes av
styret. Sporkomiteen er ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjett.
 Komiteen skal sende årsberetning til styret innen 15.desember hvert år.
 Komiteen skal utarbeide budsjettforslag for sporprøver arrangert av Norsk
Retrieverklubb sentralt, og etter styrets anmodning være utøvende organ for
gjennomføring av prøver arrangert av NRK sentralt, herunder f.eks. NM i spor.
 Komiteen har ansvar for teknisk arrangøravtale for NM Spor
 Komiteen skal holde kontakt med øvrige komiteer i NRK for å unngå
stevnekollisjoner.
 Komiteen skal sette opp forslag til terminliste for prøvevirksomheten i det kommende
år
 Komiteen skal være behjelpelig med råd og veiledning til avdelingene i forbindelse
med sporarrangementer.
 Komiteen skal gi informasjon om sporprøver, regelverk, terminlister osv.
 Komiteen skal holde kontakt med andre nordiske lands retrieverklubber i spørsmål
angående sporarbeid.
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