
Kontaktmøte Norsk Retrieverklubb, lørdag 20. januar 2018 

Kontaktmøte startet med en presentasjonsrunde.  

For styret: Hans Ole Stenbro (leder), Karin Fagerås (kasserer), Elin Kipperberg, Anne Kathrine 

Haldorsen, Kate Iren Tangnes, Inger Elden, Bjarne Holm  

Styret og komitéer:  

DK (Dommerkomiteen for jaktprøvedommere) v/Bjarne Holm 

• består av 4 personer. Leder: Øivind Veel 

• Ferdig med nytt utdanningsløp. Nye dommere: Jostein Siring, Ragnhild Hammelbo 

• Jobber med å utdanne dommere til tollingjaktprøver. Tett samarbeide med SSRK som har 

kommet lenger enn oss. 

• Oppdaterer dommere på regelendring, gjennomført webinar i høst. Til våren – praktisk 

dommersamling med bedømming på regelverk i alle klasser og B-prøver/WT.  

• Planlegger ny runde for utdanning av nye dommere, har fokus på geografisk fordeling. 

SJK (Sentral jaktkomite) v/Hedvig Ihlen:  

• Nytt forslag til regelverk ikke godkjent av NKK.  Ønsker at felles mal brukes, spesielt på første 

kapittel (generell del). Det betyr at SJK må gå gjennom dette på nytt. Det er for så vidt bra 

slik at regelverket blir godt forståelig for alle. Må være klar til 1. februar.  

• NKK godkjenner ikke uoffisiell kvalifikasjonsprøve som kvalifisering til retrieverprøve. Det 

innebærer bruk av autoriserte dommere og terminfestede prøver. Det betyr at det må lages 

kriterier for kvalifiseringsprøvedommere. Målet er å få kvalifisert de som dømmer i dag. 

Terminfesting, men løses ved å arrangere som bevegelig prøve. Jaktkomiteen har et klart 

mål om å få dette til og har tro på at de vil lykkes. Dette kan få konsekvenser for 2018 med 

tanke på hvilke dommere som kan dømme, men SJK har tro på at det lar seg gjøre å få til en 

dispensasjonsordning for 2018.  

• Fra salen ble det presisert at dette må planlegges nøye slik at man ikke risikerer å ikke kunne 

arrangere kvalifiseringsperioder i områder uten autoriserte jaktprøvedommere.  Det ble 

også minnet om at det kan ta tid å få dette registrerbart i Dogweb. Det kom også ønske om å 

vurdere innholdet i kvalifiseringsprøven, legge lista litt høyere enn i dag.  

• Pinsehelga blir det WT 2. pinsedag selv om sted ikke er bestemt. Mesterskaphelgen blir 

arrangert av avd. Vestfold i 2018, Rogaland arrangerer Eliteprøven. MH Oslo 2019. Ønsker å 

fordele mesterskapene på ulike klubber, med en viss geografisk begrensning (ikke nord for 

Trondheim).  

• Rutiner: 1. juni – avdelingene skal sende inn søknad for jaktprøver 2019. Må ha det tidlig for 

å kunne samordne prøver i hele landet og med andre arrangementer i retrieverklubben. 

Prøver å tilfredsstille klubbenes ønske. Klubbene får tilbake fra Bente – avdelingene må 

legge inn prøvene selv i DogWeb innen 30.oktober. Deretter vil de få en oversikt av Bente 

som må kvalitetssikres. Prøver som er lagt inn etter fristene blir strøket dersom det ikke har 

vært dialog med SJK i forkant.   

• Så fort dommer er på plass – meld dette inn til SJK. 

• Spørsmål fra salen: Vær så snill og oppdater hjemmesiden.  



• Ønske fra SJK at det sendes inn prøveresultater. Ikke tilstrekkelig at det ligger på Facebook. 

Viktig at SJK får disse for å kunne lage gode statistikker og for å kunne presentere på 

hjemmesiden. Viktig å kunne følge med på trender, særlig etter endringer.  

• Vil ikke være mulig å melde på jaktprøver via DogWeb i 2018, dette er utsatt. Må bruke 

utsettelsen til å ryddes opp i skjemaer, prøvenummer osv. Alle prøver starter med 20 – 

retrieverklubben. Egne nummer for de ulike prøveformene. Det vil forhåpentligvis føre til 

bedre utformede skjemaer for de ulike prøveformene.  

• Jaktprøvestatistikk. Antall starter fortsetter å øke.  

Sporkomiteen: v/ Cate-Elin Mathisen Haga  

• Ønsker å utvide komiteen med et medlem til, gjerne med dommerutdanning.  

• Jobbes med Nordisk viltspormesterskap. Foretatt laguttak. Blir arrangert i Trondheim. 

Trondheim og Selbu JFF arrangør. Vil oppfordre avdelingene til å jobbe med 

rekruttering/sporkompetanse 

• NM viltspor 2019 er under planlegging, er på jakt etter arrangør. Vær forberedt på en 

henvendelse.  

• Viktig med samarbeid med andre klubber og praktisk jaktmiljø. 

• Nytt regelverk på gang. Har jobbet med høringsuttalelse.  Blir det vedtatt slik det 

foreligger vil det stille store krav til avdelingene. Det må arrangeres kurs for sporleggere. 

Dommere må få videreutdanning. Forventes at regelverket blir vedtatt i løpet av året.  

• Sporkomiteen ønsker å ta vare på nybegynnerprøven – viktig for nyrekruttering. Ønsker 

ikke å trekke det i retning av ren konkurranse. Har også et praktisk formål som må 

ivaretas. Viktig å opprettholde et felles miljø/opprettholde kompetansen. 

• Er bekymring knyttet til om nye krav blir for store til at aktiviteten kan opprettholdes. 

Står i fare for å kunne arrangere sporprøver bare i bynære områder.  

• Vil sende spørreskjema til avdelingen vedrørende rekruttering og utdanning. 

Utstillingskomiteen v/Bente Svenningsen 

• Arbeider med terminlister for utstillinger/koordinering 

• Pinsearrangementet. Dommere klare.  

• Avdelingene legger inn utstillingssøknad til utstillingskomiteen innen 1. oktober året før. 

• Ønske om at terminlista kommer så raskt som mulig slik at det kan planlegges andre 

aktiviteter så raskt som mulig.  

• Ca 45 utstillinger i 2019 + de ekstra til NKK.  

• Oppfordring om å melde inn dommere så raskt som mulig.  

• Innlegg fra salen: Ønsker at utstillingskomiteen skal komme med forslag til hva en utstilling 

skal koste, jf diskusjon på FB. 

AG/Lydigetskomiteen v/Rita Rasmussen 

• Utvidet til å dekke bruks og rally-lydighet (RL).  

• Kommet nye regler til RL – økte krav i eliteklassen. RL vokser særdeles raskt.  

• Nye agilityregler. Mange er ikke fornøyd med NKK sin behandling av innkomne saker i 

høringa. Ønsket bla endring av høydeklassene slik som i Sverige og Finland. Er ikke tatt til 



følge. Dette er beklagelig. Er heller ikke fjernet hinder tunnelpølse. Flaten er kortet inn, men 

fortsatt representerer det en fare.  Får ta det ved neste korsvei.  

• Retrievermesterskap lydighet, agility utvidet med ansvar for retrievercupen ligger til 

komiteen. Den jobben begynner å bli stor. Alle resultater må sjekkes og kontrolleres. Det er 

flott at så mange melder på.  

• Må se på reglene, f.eks. hvis like mange poeng på samme antall stevner.  

• Retrievercupen, 64 hunder med. Beste representant for de ulike raser/klasser lest opp.  Se 

hjemmesiden.  

•  Tilbakemelding på at folk ikke får premiene sine som blir delt ut på generalforsamlingen. 

Viktig at de som tar med premier faktisk sørger for at de blir levert.  

• Retrievermesterskap ulike grener. Rally lydighet har blitt desidert størst. Flere hunder gjør 

det ekstremt bra. Nivået i agility er også veldig høyt. Se hjemmesiden.  

Media/Profilering ved Tormod Ruud 

• Komiteen består av 4 stykker. 

• Er ca 5000 medlemmer i Norsk Retrieverklubb. Komiteen ønsker å jobbe for en være en 

samlende faktor gjennom synlighet/profilering.  

• Tre messer: Camp Villmark, Jessheim 6-8/4, Nordiske jakt- og fiskedager Elverum. 11-

12/8. Trenger hjelp fra lokalavdelingene rundt 

• Dogs4All (16-18/11) 

• Har jaktdemoer på alle tre messer som bruker å bli tatt godt imot. Fint å vise hva 

retrieverne kan gjøre.  

• Rasepresentasjoner. Legger vekt på å vise alle rasene. 

• Materiell til utlån og bruk. Rollups er snart modne for revisjon, kan gjerne lånes ut. Øker 

synligheten godt.  

• Har logobank for ulike avdelinger – lokalt tilsnitt på materiell man produserer.  

• Kan veilede med å produsere materiell 

• Har en del tekstiler vi kan formidle 

• Trenger flere medlemmer og øke møteaktiviteten.  

• Alle medlemmer representerer klubben. Må være flinke til å markedsføre klubben i 

lokalmiljøet. Her må vi heve oss! 

• Profileringsklær. Klubben har jakker og vester som kan få avdelingslogo. Kan bestilles via 

kontoret eller hjemmesiden.  

• Spørsmål: På hjemmesida står det at dette er starten på kolleksjonen. Avdelingene 

oppfordres til å komme med ønsker.  Er uavhengig av leverandører.  

• Ønske om at det legges link til leverandører som inspirasjon til å komme med ønsker om 

profileringsklær.  

• Flagg og faner kan lånes og brukes! 

• Hvor har det blitt av demo-gruppa? Styret jobber med et opplegg for dette. Vil informere 

når mer er klart.  

 

RR Labrador, Silje Hveding Gulstad 



• Nye krav AD. Øyelysing kom ikke med 

• Mange publikumshenvendelser (ca 10 mail i uka) 

• Vil oppdatere ordlyden i avlskravene 

• En del spørsmål om helse 

• For å stå på Oppdretterlista må tilfredsstille samme krav som for å stå på valpelista. Bruker 

en del tid på å kontrollere lista. Vil jobbe med ordlyden på hjemmesida. Skal følges på alle 

kull.  

• Spørsmål fra salen, gjelder ikke det alle raser. Svar – er opptil hvert enkelt raseråd. 

Henstilling om at alle gjør det samme. Innebærer jobb for raserådet. Må si fra til oppdrettere. 

Men tryggere for raserådet å henvise til listene.  

• Planlegger en egen labradorutstilling i 2019 i sammenheng med pinsearrangementet.   

Raseråd Curly, Ellisiv Hovig 

• Standardendring FCI for curly. Ny oversettelse oversendt NKK 

• Arbeider med Dommerkompendium 

• Mye internasjonal kontakt 

• Mange valpehenvendelser 

• Oppfølging oppdrettere – info om aktuelle tester, innavlsgrad 

• Curlytreff 

• CWS 2018 Curlyworld Seminar i Nederland.  

Raseråd Toller, Geir-Olav Andresen 

• Har ryddet i oppdretterlista slik at alle følger kravene.  

• Ønsker at valpekjøpere er inne og sjekker oppdretterlista.  

• Bevisstgjøring gentester – bruker FB sida. Positiv respons 

• Det store nå er tollingjaktprøve. Det ser ut som det kan bli offisielt.  

• RAS må snart gjennomgås igjen.  

• Ønske om å samle oppdretterne. 

• Matadoravl kom igjennom i fjor. Følges opp.  

• Ellers mye det samme som de andre raserådene.  

Info fra RS (Representantskapet i NKK) 

Protokollen fra RS ligger på NKK sin side – under Komiteer og grupper.  

• Ble en økning i grunnkontigent. Gjelder fra 2018.  

• Fullcertordningen har vært oppe for 3. gang. Møte i jakthunddivisjonen, kom forslag til 

motforslag – Utstillingskomiteen kan gi disp slik at de raseklubbene som ønsker det kan gå 

tilbake til det gamle. Det ble vedtatt. Håper med dette at saken er lagt død.  

 

 

 



Pinsa 2018 og fremover 

Styret ønsker å beholde pinsearrangementet med to utstillinger, hvorav en med storcert og WT. 

Jaktkomiteen ønsker at WT skal gå på lørdag. Det tar mye tid å regne ut og det er enklere å ha 

resultatene klar når utstillinga går. (Lettere å regne på utstillingsresultater).  

Et stort dilemma – nemlig plassering. Kom en del klager etter fjorårets arrangement. Flere deltagere 

WT klaget på vannskikjøringa + at det fortsatt ligger igjen mye hundelort. Dette er svært skuffende. 

Skulle vært en fotballkamp – for mye biler rundt der kampen skulle være.  

Scenario: Gjøvik/Lillehammer, Midt-Hedmark og avd. Kongsvinger står som arrangør, fast plass hvert 

år, slipper ansvar for andre mesterskap. Utstillingskomiteen tar hånd om utstillingene. SJK tar ansvar 

for påmelding, papirarbeid, dommere, resultatservice og det som hører til med det. Klubbene tar 

ansvar for prøveleder og praktisk tilrettelegging. Raserådene (de største rasene) tar ansvar for hver 

sin post. Oppfordre oppdrettere til å sponse postene.  

Scenariet ble tatt godt imot.  

Innspill fra salen – bør det oppnevnes en arrangementskomite? (Med skiftende representanter fra de 

ulike avdelingene, på den måten kan kanskje avdelinger i ulike deler av landet kunne henge seg på). 

Innspill fra Avd. Kongsvinger – fint om ansvaret blir delt på flere klubber – vil fremme samarbeid og 

kontakt. Forslaget er bra.   

Innspill fra Avd. Gjøvik – ber hovedklubben komme med et forslag til arrangøravtale, som kan 

presenteres for de respektive styrene før avgjørelse fattes.  

Styret jobber videre med saken. Må finne et bra sted for arrangementet. Ber om innspill til dette.  

Innspill fra salen: Godt forslag med WT lørdag. Kan kanskje være vanskelig å få til i år, ettersom 

dommer fra utlandet – billetter bestilt. Men kan gjennomføres fra 2019.   

Innspill fra salen: WT lørdag, Rasespesial søndag som grunnlag DP, Storcert mandag – trekkplaster 

alle dager.  

Målet er at fremover vil Pinsehelga i større grad være en komplett retrieverhelg, dvs. ikke to 

utstillinger arrangert av utstillingskomiteen, en WT arrangert av jaktkomiteen og noen raseråde med 

kåring og utdeling av ulike priser hver for seg. Det jobbes for at avdelingene Gjøvik / Lillehammer, 

Midt-Hedmark og Kongsvinger sammen kan arrangere Pinsehelga hvert år. Dette mot at de slipper 

andre sentrale arrangement, Alle raser har felles kåring og utdeling av priser på samme mal på 

søndagen basert på lørdagens WT og søndagens utstilling. SJK står for for og etterarbeid med WT, 

samt sekretariat og resultatservice på selve dagen, mens arrangør står for prøveleder og selve 

opplegget. Hvert raseråd har ansvar for bemanning av hver sin post på WT.  

Styret setter opp forlag til avtale med aktuelle avdelinger for formell iverksettelse 2019.   

 

 



Strategiprosess NRK v/Bjarne Holm 

Bjarne Holm la fram forslag om å dra i gang en strategiprosess.  Styret tar mange store og små 

beslutninger. Da er det greit å vite hvilken retning klubben ønsker å gå, etter hvilke mål det skal 

styres etter og enighet om strategier for å nå målene.  

Bakteppe:  

• Synkende medlemstall (har flatet ut, men er ikke økende) 

• Økende jaktaktivitet, men fortsatt et mindretall 

• Vanskelig å engasjere folk å få folk til å stille i endel råd og komiteer 

• Mange avdelinger sårbare med få aktive medlemmer 

• Utfordrende for hovedstyret å ta langsiktige valg og prioriteringer uten et definert mål å 

styre mot.  

• Flere kurs/aktiviteter gjennomføres ikke som planlagt 

• Retrievere er verdens beste hunder 

Hvorfor skal folk være medlem i Norsk retrieverklubb? 

• Hva skal vi være 

• Hvordan ønsker vi å være en attraktiv klubb i framtida 

• Hva skal vi gjøre mer eller mindre av? 

• Hvordan sikre at retrieveren øker sin attraktivitet og relevans som en frisk og sunn 

sportshund, familiehund og jakthund.  

Strategiplan 

Definere noen konkrete mål 

Strategier for hvordan vi skal nå målene  

Spørsmål:  

Er dette en god ide? 

Fra salen: Ja 

Prosessen kan ikke være sentralt dominert. Nøkkel for suksess er dette blir et resultat av innspill fra 

og samarbeid fra avdelingene.  

Hvordan kan vi få med og engasjere lokalt i avdelingene? 

Forslag tidslinje. 

• Kick off januar. Forankre lokalt gjennom årsmøtene, definere satsingsområdene før GF.  

• Arbeid i komiteer lokalt og sentralt fram til oktober. Fram til raseseminaret 

• utkast ferdig i løpet av 2018 

• Utarbeide endelig strategiplan som forankres i avdelingenes årsmøter 2019.  

• Presentere og vedta strategiplanen GF 2019. 



Deretter – jobbe som bare det for å nå målene ☺.  

Forslag til strategiske prioriteringer 

1. Økonomi (Medlemstall, ant registrerte retrievere, antall valpekull, antall startende på 

aktiviteter osv) 

2. Hvorfor være medlem, definere verdiforslaget for å være medlem, type aktiviteter og kurs, 

antall aktiviteter etc, rasearrangementer 

3. Retrieveren – hunden (hva vil vi langsiktig med retrieveren som raser) avl. Sunnhet, 

valpelister og avlskrav, krav til championater) 

Salen ble delt inn i grupper og resultatet ble presentert og oppsummert i plenum. Oppsummeringen 

ble gjort av styret.  

 

Tildeling av utstillinger, v/Hans Ole Stenbro: 

Det blir alltid diskusjon rundt hvilke utstillinger som tildeles. Har vært et mål å redusere antall 

utstillinger. Klubbene er også oppfordret til å få til dobbeltutstillinger ved samarbeid med 

hundeklubb i nærheten. Dette blir prioritert.  

 Temaet løftes til debatt.  

Innspill fra salen: Det tar tid å bygge opp interessen. Må ikke være for rask med å kutte utstillinger 

som nettopp er etablert. I distriktet er hundemiljøene så små at man samles i hundeklubber og ikke i 

raseklubber. Viktig å være klar over når man sier ja eller nei til at retrieverne kan delta på utstillingen.  

Svar: Styret og utstillingskomiteen er klar over dette og tar hensyn til det ved tildeling.  

Innspill fra salen: Viktig prinsipp at avdelingenes utstilling blir prioritert framfor andre hundeklubbers 

utstillinger. Svar: Dette er det enighet om.  

Spørsmål: Fosen og Nord-Trøndelag har en dag hver, har hatt dette i mange år. Kan man risikere at 

NKK arrangerer samme helg?  Svar: Ja, det kan NKK og da må avdelingens utstilling vike om den går 

over to dager.  

Spørsmål: Blir det flere helger som NKK vil legge beslag på? Svar: NKK sine økninger blir som regel 

fredagsutstillinger i tillegg, ikke nye helger. Med unntak av Fauske som har kommet inn.  

Styret oppfordret for noen år siden avdelingene til å gjøre endringer. Dette er fulgt opp ved at 

utstillingene er lagt inntil NKK utstilling. Det er positivt ettersom det fører til mere deltagelse.  

Osloavdelingen vil arrangere utstilling i januar (Leto-hallen i Eidsvoll). Bidrar til bedre fordeling 

gjennom året.  

Spm: Halv pris for veteraner? Svar: Opp til avdelingene selv, men da må veteranene legges inn 

manuelt.  

Viktig med fantasi når det gjelder dommere, slik at det ikke blir de samme som går igjen hele tiden. 

Det kan redusere interessen.  



Viktig å spørre dommerne i god tid, ikke samme år utstillingen skal arrangeres! Kontakt 

utstillingskomiteen om det er ønskelig å få en liste over dommere.  

Pris på valpeutstillingen bør vurderes. Avd. Gjøvik og Lillehammer er registrert økende deltagelse når 

prisen har gått ned. NKK tar ikke aktivitetsutgift for valper.   

Oppfordring til avdelingene fra salen: Viktig med premier for nye utstillere til alle med plassering i  

alle finalene og at plassene i finalene fylles opp.  

Innspill fra salen: I Spania mister du plassen din og certet om du ikke er igjen til slutt i finalene. Er det 

noe å tenke på? Kanskje ikke like lett i Norge med de lange reiseavstandene.  

Terminlista sendes ut til NKK innen fristen 1. februar. Publiseres ikke før den er godkjent av NKK.  

 

Ordet fritt:  

Storcert:  

Representantskapet i NKK har redusert antall storcert. Totalt er det 10 i året. Retrieverklubben får 

ett. Dette gjelder fra 2019.  NKK arrangerer også utstillinger uten Storcert. Dette ble bestemt av 

Representantskapet. Styret i retrieverklubben fikk ikke mobilisert tilstrekkelig for å unngå dette 

resultatet.   

Styret bør ta opp om det skal stilles endringsforslag neste RS,  som sak på GF. Da vil et ev. 

endringsforslag få større tyngde.  

Forholdet mellom storcert og småcert ble diskutert. Har vært sak på RS mange ganger. 

Retrieverklubben har ikke fått flertall for å fjerne kravet for storcert.   

Hvorfor ikke innføre krav om jaktpremiering, f.eks. kvalifiseringsprøven når den blir offisiell,  for å få 

champion? Forrige gang det var oppe ble det store splittelser i retrieverklubben. Kan diskuteres i 

strategiprosessen.  

Hvordan få folk til å følge opp sitt verv og til å ta verv?  

Viktig at valgkomiteen tenker igjennom og forsikrer seg om at folk vil følge opp. Da er det også viktig 

at man gir riktig forventninger om at folk stiller opp. Styret kan også komme med forslag til 

medlemmer til valgkomiteen.  Hva med et kurs i organisasjonsarbeid og styrearbeid? Viktig at også 

styret forteller om at det er morsomt å være med i styre og komiteer.  

Før var det noe som het «Landet rundt». Hovedstyret besøkte de ulike avdelingene, sørget for 

informasjon. Kanskje det er noe å ta opp igjen? 

Er det en ide med en enkel liten kokebok for komiteene, med frister og oppgaver som går igjennom 

året.  

Avd. Midt-Hedmark har innspill til endring av NRK av lovene. Presisering av hvem som kan velges til 

hvilke roller, en oppstramming av strukturene. Må opp på GF og meldes som sak innen fristen. 



Retrieverklubben er underlagt hovedloven til NKK. Tilpasning til endringer i loven til NKK kommer 

opp på GF.  

Instruktørutdanning trinn 2 

Autorisering/opplæring av dommere trinn 2, jaktinstruktører. Er det noe kursopplegg for denne 

utdanninga? SJK jobber med å komme videre med utdanning av instruktører. Viktig at avdelingene 

sørger for å få instruktører til å gjennomføre trinn I kurs nå, slik at de kan gå videre med trinn 2 når 

det er klart.  

 

Prøvelederhåndbok/prøveledere 

Prøvelederhåndboken bør revideres og prøveledere bør kurses. Bjarne Holm orienterte om arbeidet 

med å utdanne prøveledere. Enighet om at kompetansen er viktig og at det jobbes bra med dette. 

Viktig med kommunikasjon med dommerne på forhånd, slik at dommeren vet hva han kommer til.  

Det meste løses med god kommunikasjon på forhånd.  

Norsk lagmesterskap (NLM) 

Ringerike har tatt på seg NLM i perioden 29/6 – 1/7. Har sendt ut mail for å høre om det er av 

interesse. Mange avdelinger har ikke gitt tilbakemelding. Skal vi avlyse arrangementet? Responsen 

fra salen ser ut til at arrangementet kan avholdes. Det opprettes en egen facebook-gruppe for 

arrangementet. Blir en helt ny vandrepremie. Osloavdelingen vant den forrige til odel og eie. NLM er 

et bra rekrutteringsarrangement. Topp og bredde møtes.   

Hva er status for arbeidet med funksjonsbeskrivelse/mentalbeskrivelse hund? Blir informasjon om 

dette i morgen. (Den i styret som har jobbet med saken var ikke tilstede lørdag).  

   Referent: Ellisiv Hovig 


