
INNKALLING  
 

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Agder 
18.3.2015 kl. 19.00 
Sørlandets Dyreklinikk, Sørlandsparken  
 

Dagsorden 
• Åpning og konstituering 

• Godkjenning av innkalling 

• Valg av dirigent 

• Valg av to referenter 

• Valg av to til å undertegne protokollen 

• Valg av to til å telle antall stemmer 

• Årsberetning fra styret 

• Årsberetning fra Kurs og Aktivitets komiteen 

• Årsberetning fra utstillingskomiteen 

• Årsberetning fra jaktkomiteen 

• Årsberetning fra hyttekomiteen 

• Årsberetning fra lydighetskomiteen 

• Regnskap for 2014 

• Revisjonsberetning 

• Forslag fra Jaktkomiteen – nedleggelse av Retrievertreff 

• Kontingent for 2015. Styrets forslag – ingen endring. 

• Budsjett 2015 

• Valg av leder 

• Valg av styrerepresentanter og varamenn 

• Valg av representanter til Norsk Retrieverklubb’s generalforsamling 

• Valg av revisor/vararevisor 

• Valg av valgkomite 

• Valg av representant til NKK regionens årsmøte 

• Utdeling av diplom og rosetter til vinnere av årskonkurransene 

• Rekruttering av nye medlemmer 

•   
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Styrets årsberetning 

 

Sammensetning: 

Leder:  Anne Hovrind 

Nestleder: Åse Vigsnes 

Kasserer: Gunbjørg Bjørneboe 

Sekretær: Tove Moen Gjøtterud 

Styremedlem: Stine Finckenhagen 

Varamedlem: Otto Vigsnes 



Varamedlem: Linda Beathe Dalane 

 

Medlemmer: 

År:  Hovedmedlemmer: 

2011  272 

2012:  252 

2013:  230 

2014:  225 

 

Det har vært et hektisk og spennende år i klubbens historie siden vi for første gang har fått et eget 

klubbhus og dette har ført til at det har vært ekstra mange saker å håndtere i løpet av året.  

 

Styret har hatt 5 styremøter og 1 møte sammen med komiteene. I tillegg har det vært en utstrakt 

kommunikasjon via mail, spesielt i forhold til saker knyttet til oppstart av klubbhuset. En hyttekomite 

har kommet på plass, med representanter fra styret og komiteene. Det har vært avholdt flere 

dugnader med veldig godt fremmøte av klubbens medlemmer og mye godt arbeid er gjort. I tillegg 

har flere ildsjeler stått for mye arbeid gjennom året. Hyttekomiteen fikk på årsmøtet i 2014 avsatt et 

beløp på kr. 100 000 til bruk til oppussing og investering i klubbhuset. Da vi i løpet av året stod igjen 

med de siste investeringene til å få på plass lysmastene, så innvilget styret at hyttekomiteen kunne 

gå litt over innvilget budsjett for at vi skulle få lysmaster utenfor klubbhuset. Slik vi ser det, så har 

dette vært en viktig og hensiktsmessig investering, som har ført til at det har vært mye aktiviteter 

ved klubbhuset også gjennom vinterhalvåret. Dette hadde ikke vært mulig uten lys. 

 

I forbindelse med aktiviteter ved klubbhuset, har kiosken stort sett alltid vært åpen, mye takket være 

Åse. Styret mener det er mest riktig at kioskdriften fra 2015 går inn i regnskapet for klubbhuset, da 

det er på grunn av klubbhuset at vi kan drifte kiosken.  

 

Det har i løpet av året også kommet i stand flere gode samarbeidsavtaler med dyrebutikker, både i 

Aust og Vest, samt Villmarksglimt, slik at medlemmene får gode rabatter på både for og utstyr. 

 

Det ble holdt medlemsmøte på Villmarksglimt den 24. september, hvor jaktkomiteen gikk gjennom 

høringen angående revidering av NKK’s «Regler for jaktprøver for retrievere», samt foredrag v/eieren 

av Villmarksglimt Jan Thomassen, som snakket om hvordan kle seg i all slags vær. 

Retrieverdagen ble arrangert 11. oktober med ulike aktiviteter for store og små, samt servering av 

vafler, kaker, kaffe og brus.   

16. desember ble det avviklet juleavslutning. Det var pyntet både med juletre og lys og det ble 

servert julegrøt og saft.  

Det ble også arrangert julebord på Lanternen i år med 20 påmeldte. 

Retrievertreff har kommet med to nummer i 2014, med fyldige reportasjer og bilder fra aktivitetene i 

klubben.  

Klubben har hatt store investeringer i 2014, men har fortsatt solid økonomi og midler på kr. 219 000 

ved inngangen til nytt år.  
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Årsberetning 2014 - Kurs- og aktivitetskomite vest 

For 2014 har komiteen hatt 2 medlemmer.  
Komiteen har avholdt lydighetskurs vår og høst. I vårsesongen var det 19 deltakere fordelt på 3 kurs: 

• 7 valper 

• 7 på hverdagslydighet  

• 5 på videregående 

På høsten var det 11 deltakere fordelt på 2 kurs: 

• 3 på valpekurs 

• 8 på hverdagslydighet 

Videregående kurs måtte avlyses pga manglende påmeldte.  

Antall påmeldte til kurs har sunket fra vår til høst. Årsaken antar vi skyldes at annonsen ang 
lydighetskurs ble publisert midt i sommerferien. 

Kursene i høst startet på Hamresanden, men ble flyttet til Bjørnestad da grusbanen var ferdig. Åse 
Vigsnes holdt kiosk og var med å skape en sosial og god stemning. 

 

Fom 1.1.2015 er I.H ute av komiteen og Kristine Halvorsen overtar. 

   Kristiansand, 14.1.2015 

Inger Henriksen      Svein Nordbø 
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ÅRSBERETNING FRA UTSTILLINGSKOMITEEN 2014 

 

KOMITEEN: 

Utstillingskomiteen bestod i 2014 av Sven Slettedal (leder), Dag Wennesland, Anne Lise Holte, Cathrine 

Haugaa, Siv Wilson og Thøger Amundsen. Vi er også heldige og har noen meget trofaste og pålitelige 

medhjelpere som stiller opp på dugnad når det virkelig trenges. 

 

ÅRETS UTSTILLING:  

Årets utstilling ble avholdt på Hamresanden, lørdag 10. mai 2014 

 

Utstillingen gir i år et overskudd på kr. 10 283,91 

 

DOMMERE:  

NRK. AVD. AGDER, LØRDAG 10. mai 2014 

 
 

Ring 1 

 
Dommer: Barbara Krumpak (Slovenia) 
Ringsekretær:  Aina Tangen 

  

Rase: Ant: Tid: 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever - valp 4 10.00 



Nova Scotia Duck Tolling Retriever 20 10.00 
Golden Retriever - valp 2 11.00 
Golden Retriever                 32                                       11.00 
Chesapeake Bay Retriever – valp 1 12.00 
Chesapeake Bay Retriever 1 12.00 
Totalt: 60  

 
Ring 2  

 
Dommer: Vidar Grundetjern (N) 
Ringsekretær:  Tarja Aabø 

  

Rase: Ant: Tid: 
Flatcoated Retriever – valp  9 10.00 
Flatcoated Retriever  60 10.00 
Labrador Retriever - valp 4 12.00 
Labrador Retriever 14 12.00 
Totalt: 87  

 
Totalt  

 
Eksteriør 127  
Valpeshow 20  
Totalt 147  

 

 

 
BIR NRK AGDER 2014: 

 
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER: 

WJW12, ROCH, EUV12, DKV11, DKV Pond Hollow Sierra Nevada, Roennow-Mortensen, Bjarne og Gitte 

 

FLAT COATED RETRIEVER 

NUCH Av-Zan-laz Noble Odin, eier Anita Iversen og Kjell Finnman Gulliksen 

 

GOLDEN RETRIEVER: 

NUCH Jazzmans Fascination, eier Berit Skjørestad 

 

LABRADOR RETRIEVER 

NUCH Fieldvalley´s Zandra, eier Sven Slettedal 

 

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER: 

Adoreas Red Gossip Girl, eier Gunn Tove Jensen 

 

Hilsen 

Utstillingskomiteen 
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Årsberetning fra Jaktkomiteen 2014 

 

Jaktkomiteen har i 2014 arrangert jaktprøve i Åpen klasse og Eliteklasse, samt bevegelig BK.  
Ukentlige fellestreninger har vært tilrettelagt i både Aust og Vest.  
Jaktkomiteen har hatt 5 møter i 2014. 



Det er flere av klubbens ekvipasjer som starter på jaktprøver lokalt og hos andre avdelinger. Gledelig er det at 
flere ekvipasjer også i år viser fremgang og opprykk i klassene. Vi registrer at flere har tatt turen til Danmark og 
startet på både A- og B-prøver med flere flotte premieringer. 

Kurs 

Jaktkomiteen har arrangert flere kurs; nybegynnerkurs i jakt, to temakurs innen dirigering og et mer 
tradisjonelt jaktlydighetskurs. 

Vi har også hatt en ekstern instruktør, Øivind Veel, som holdt et AK-kurs over en helg. 

Eksterne kurs/konferanser 

Svein Scheie deltok på dommerkonferansen i vinter. 

Helen Gram Debuse deltok på prøvelederkurs i vår. 

Jaktprøve AK/EK 

14. og 15.juni arrangerte avdeling Agder dobbelprøve i Åpenklasse og Eliteklasse på vårt nye klubbområde, 
Bjørnestad, Kristiansand. Dommere var Grethe Ranheim, Frank Hermansen, Wayne og Lynn Mitchell, UK. 
Bjarne Holm var dommeraspirant for Grethe Ranheim og Frank Hermansen. 

Det var 27 startende i EK og 28 i AK på lørdag og det samme på søndag. Så på de to dagene hadde vi faktisk 110 
startende ekvipasjer! Området var bra, noe tett vegetasjon enkelte steder, men publikum hadde det flott med 
egen «tribune» i skytterhuset.  

Jaktprøve bevegelig BK 

Vi arrangerte bevegelig BK med suksess i år også. Dommer har vært Svein Scheie. Dette var et svært vellykket 
arrangement og det var totalt 41 startende! Det var mange lokale som startet i tillegg til ekvipasjer fra andre 
områder i Norge samt Sverige! 

Aktuelle saker 

Fra sentralt hold har revidering av NKKs jaktprøveregler for retrievere og NRKs Råd og anvisninger for 
retrieverjaktprøver vært ute på høring. Jaktkomiteen sendte inn forslag på endringer, og vi fikk igjennom våre 
forslag! 

Helen Gram Debuse har startet sin jaktprøvedommerutdannelse og vi ønsker velkommen en jaktprøvedommer 
til i avdelingen. 

Regnskap 2014 

Regnskapet viser et positivt resultat på kr 5809,-. Det riktige resultatet er på kr 6809,-. Differansen skyldes at 
inntekter på solgt vilt til avd. Ringerike ble betalt inn på styrets konto 30000972009. Vi gikk i underskudd på 
kurset med ekstern instruktør, noe som skyldtes for få deltakere. 

Hedvig Ihlen 

Leder, jaktkomiteen avd. Agder  
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Årsrapport fra hyttekomiteen 2014 

Hyttekomiteen har bestått av Kristin Bentsen, Otte Wigsnes, Terje Dørum, Svein Nordbø og Helge Hovland 



Hyttekomiteen har hatt som oppgave i 2014 å få klubbhytta «opp å gå». Vi har arrangert et par dugnader med 

veldig god oppslutning. Mange stilte og vi fikk gjort en masse vedlikehold på bygninger. Vi har også hatt en 

dugnad hvor vi primært ryddet kratt i området foran hytta. Hyttekomiteen var også ansvarlig for å innhente 

anbud på byggingen av banen og anskaffelse av lysmaster. Vi valgte entreprenør Olav Martin Sørlie til 

byggingen av banen. Dette firmaet var vesentlig billigere enn neste anbud som kom fra Per Try. Lysmastene fikk 

vi til en helt spesiell pris av Agder energi med ledningssett og armaturer og ble montert opp på dugnad. Her 

stilte Thor Magnus opp med kranbil fra Vavik & Tønnesen. En ny dør og noen dørlåser ble sponset av Qvick 

lager, så vi har vært litt rundt og tigget. Undertegnede har også fått tigget 4 vannsisterner fra 

Fædrelandsvennen som er blitt solgt for 2000,- som er gitt til «hytta». Disse ønskes brukt til snørydding for at 

medlemmene skal kunne trene gjennom vinteren.  

Banen har sidd litt på midten som nok skyldes de store nedbørsmengdene vi hadde. Undertegnede har vært i 

kontakt med entreprenøren som skal komme ut en gang til våren for å vurdere om dette kan tas som 

reklamasjon. 

Komiteen gav beskjed til styret før nyttår at vi anså oss ferdige med anskaffelsen og at videre utgifter må føres 

på drift og vedlikehold.  

Total anskaffelsespris ble vel i underkant av 120000, altså bort i mot 20 % over budsjettert. Totalt sett ser vi oss 

godt fornøyd med dette med tanke på hva vi har fått til og våres manglende kunnskap i eiendomsanskaffelser.   
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Sak til årsmøtet i NRK avd. Agder, 18.mars 2015 

 

Jaktkomiteen mener at Retrievertreff slik den fremstår i dag ikke er et tidsriktig produkt, samt at ca 16 000 (2013 

budsjettet) er for dyrt. Jaktkomiteen mener at det er andre måter å nå medlemmene på som er mer effektive og 

billigere. 
 

Klubben bør i større grad benytte Retrivernytt som informsjonskanal, bladet trykkes både i farger og har et mer 

tidsriktig design. I tillegg kan hjemmesidene til NRK sentralt og NRK avd Agder benyttes mer aktivt.  

 

 

Jaktkomiteen foreslår derfor: 

 

 

1. Jaktkomiteen foreslår at årsmøtet vedtar at Retrievertreff legges ned 

subsidiært 

 

2. Styret får fullmakt av årsmøte til å vurdere hvordan klubben skal profileres, herunder om retrievertreff skal 

beholdes eller legges ned. 

 

 

mvh Jaktkomiteen avd Agder 

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslag 2 fra Jaktkomiteen. 

 


