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 Avdeling Agder 
 
1. Åpning og konstituering 

 
2. a) Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til tellekorps, 2 til å undertegne møteprotokoll  

b) Godkjenne møtedeltakere med stemmerett 
 

3. Godkjenne innkalling 
 

4. Godkjenne dagsorden 
 
5. Behandling av årsberetninger 
 
 
5. Behandle årsberetninger 
 
5 a Styrets årsberetning 
 
Styret har bestått av: 
Leder:   Geir-Olav Andresen 
Nestleder:  Helge Hovland 
Kasserer:  Kristin Føreland Bentsen 
Styremedlem:  Susanne Rueness Larsen 
Styremedlem:  Tormod Dahl 
Varamedlem:  Lisbeth Borgen 
Varamedlem:  Odd Arne Grødem 
 
Leder har også fungert som sekretær i styret. 
 
Avdelingen har p.r. 31. januar 2020 ifølge medlemsregisteret til NKK totalt 226 medlemmer. 
Medlemstallet har de siste årene holdt seg jevnt på litt over 200 medlemmer. Styret ønsker 
flere medlemmer til avdelingen og oppfordrer medlemmer og oppdrettere til aktivt å øke 
medlemstallet. 
 
Styret har hatt 4 styremøter, hvorav det siste er avholdt i begynnelsen 2020. Styret har 
behandlet til sammen 27 saker. Dette er en liten økning fra sist årsmøte. Styret tolket 
allikevel dette som et tegn på at avdelingen går bra. Alle referater blir lagt ut på klubbens 
hjemmeside under "dokumenter" etter at de formelt er godkjent av styret. 
 
I tillegg til styremøtene har styret også hatt saker til diskusjon via epost og Messenger. 
 
Styre er av den oppfatning at avdelingens medlemmer får den informasjonen som er 
ønskelig via avdelingens hjemmeside, medlemsinformasjon via epost og det også er 
informasjon på Facebook. Etter styrets oppfatning fungerer denne informasjonsflyten på en 
god måte for avdelingens medlemmer. 
 
Høsten 2019 satte den alvorlige hundesykdommen over hele landet en stopper for 
avdelingens aktiviteter en periode. Dette var utfordrende for avdelingen da kursaktivitet og 
trening stoppet opp. Alle kursdeltakere og instruktører løste også denne utfordringen på en 
flott måte med å ta igjen de øktene som ble utsatt i den aktuelle perioden. 
 
Avdelingen har et overskudd på kr. 15 445,- i 2019 mot budsjetter overskudd på kr. 8 635,- 
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Utfordringer i 2020 er fortsatt å prøve å øke medlemsmassen i avdelingen. Styret informerer 
lokale oppdrettere om muligheten til å rekruttere medlemmer til redusert pris. Avdelingen kan 
også som er rekrutteringstiltak, gi redusert medlemskontingent til nye medlemmer 1. året de 
er medlemmer i avdelingen. 
 
Jaktkomiteen har fortsatt en veldig høy aktivitet med flere arrangementer som krever stor 
innsats, både av medhjelpere, men også i forhold til økonomi. Avdelingen arrangerer vanlige 
retrieverprøver gjennom hele året. Avdelingen arrangerer også en tollingjaktprøve i mai hvert 
år som markerer starten på tollingjaktprøvesesongen. 
 
På vegne av Raserådet for Toller tok medlemmer i avdelingen på seg å arrangere 
Tollerfestivalen i august 2019. Avdelingens medlemmer fra tollermiljøet gjorde en 
kjempejobb i forbindelse med arrangementet. Blant annet ble det avholdt festmiddag på 
klubbområdet. Da det ble frafall i arrangementskomite stilte Svein Scheie sporty opp og hjalp 
prøveleder og dommer på en flott måte. 
 
Det er høy aktivitet i kurs- og aktivitetskomiteen. Det gjennomføres flere ulike kurs som gir 
gode økonomiske bidrag til avdelingen. Noe av utfordringen er at den høye kursaktiviteten 
fordrer mye av avdelingens få instruktører. Det arbeides med å rekruttere nye instruktører til 
avdelingen. 
 
Utstillingen i mars måned samtidig med NKK's utstilling gir veldig gode inntekter til 
avdelingen. Denne utstillingen er i samarbeid med Spanielklubben og holdes i 
Odderøyahallen. 
 
Avdelingens klubbområde er et fantastisk flott område for avdelingen. Oppgraderinger/ 
utbedring av området er viktig for avdelingens aktiviteter og må tas vare på en god måte.  
Hyttekomiteen legger ned et stort arbeid i denne forbindelse. Avdelingen er avhengig av at 
medlemmene stiller opp på dugnader. 
 
 
5 b Kurs- og aktivitetskomiteens årsberetning 
 
For 2019 har komiteen i Agder totalt bestått av 5 medlemmer. Kristine H. Gallagher, Svein 
Nordbø, Anne H. Andresen, Kristin F. Bentsen (jakt), Linda B. Dalane (lydighet) 
 
Komiteen har avholdt lydighetskurs både vår og høst, i tillegg til rallylydighetskurs.  
 
I vårsesongen var det 35 deltakere fordelt på 5 kurs i Kristiansand og Arendal: 

• 2 * Valpekurs 

• 2 * Hverdagslydighets kurs 

• 1 * videregående kurs 
 
På høsten var det 45 deltakere fordelt på 7 kurs i Arendal og Kristiansand: 

• 3 * valpekurs (Linda holdt to kurs) 

• 3 * hverdagslydighets kurs 

• Helgekurs i Rallylydighet 
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5 c Utstillingskomiteens årsberetning 
 
Komiteen har hatt følgende medlemmer: Anne Lise Holte, Siv Wilson, Cathrine Haugaa, 
Sven Slettedal, Kristine H. Gallagher og Stine Finckenhagen. 
 
Komitéen ledes av Sven Slettedal. 
 
Komiteen består av entusiaster med ganske høy gjennomsnittsalder. Komiteen har 
fremdeles behov for revitalisering og yngre krefter. 
 
Årets utstilling ble arrangert i Odderøyhallen, motsatt dag av NKK Kristiansand. Utstillingen 
var et samarbeid med Spanielklubben i Agder. Begge klubber har stilt opp med hjelpere og 
planlegging. Retrieverklubben har holdt i trådene, og endelige inntekter og utgifter ble avtalt 
å deles forholdsmessig basert på påmeldingstall.  
 
Årets dommere var Anne-Berit Waskaas fra Norge, Pia Itkonen fra Finland og Kalvo Kriisk 
fra Estland. Alle tre dømte både spaniel og retrieverraser i sine ringer.  
 
Påmeldingstallene var svært gode, og fordelingsnøkkelen mellom klubbene ble ca. 20-80:  
 

  Påmeldinger Spaniel Retriever 

Voksne 201 41 160 

Valper 22 5 17 

SUM 223 46 177 

 100% 20,63 % 79,37 % 
 
Nøkkeltall for retrieverne: 

• Labrador Retriever:     24 voksne og 4 valper 

• Golden Retriever:     37 voksne og 9 valper 

• Flat Coated Retriever:    51 voksne og 4 valper 

• Nova Scotia Duck Tolling Retriever:  46 voksne  

• Curly Coated Retriever:    1 

• Chesapeak bay Retriever:   1 
Totalt       177 hunder 

 
2020-utstillingen blir også i Odderøyhallen, og igjen motsatt dag av NKK Kristiansand.  
Vi gjentar suksessen med utstilling sammen med Spanielklubben, men belager oss på at det 
blir kveldsutstilling etter at Terrierklubben har holdt sin utstilling samme dag, da gruppe 3 og 
gruppe 8 igjen har samme NKK dag.  
 
Dette vil by på utfordringer, blant annet med parkering og transport til utstillingshall. 
 
Dommere som er invitert er også autorisert for spaniels. 
 
Dommere for 2020 er Stig Arne Kjellevold (Norge), Hannele Jokkasilta (Finland) og Jan-Erik 
Ek (Sverige). 
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5 d Jaktkomiteens årsberetning 
 
Jaktkomiteen har bestått av Svein Scheie, Jostein Siring, Kristin F. Bentsen og Hedvig Ihlen. 
Jaktkomiteen har hatt 2 fysiske møter. I tillegg har vi hatt løpende elektronisk kontakt når det 
har vært nødvendig. 
 
Kurs 
Det ble avholdt et nybegynnerkurs i jakt. Svein Scheie og Hedvig Ihlen var instruktører. Det 
var 7 deltakere. Det er også avholdt et begynnerkurs i tollingjakt med 7 deltakere hvor Anne 
og Geir-Olav Andresen var instruktører. 
 
Jaktprøve - Agderprøven 
Helgen 4. – 5. mai arrangerte avdeling Agder dobbelprøve i Åpenklasse og i Eliteklasse. 
Dommere var Morten Egeberg, Svein Scheie og Ragnhild Hammelbo. Det var totalt 51 
startende fordelt på 19 i AK og 32 i EK.  
 
Jaktprøve bevegelig BK 
Vi arrangerte 4 bevegelige BK-prøver i år. Dommere har vært Jostein Siring og Svein 
Scheie. Det var totalt 24 startende!  
 
Eliteprøven 
Avdeling Agder arrangerte Eliteprøven på Bjørnebo 19.-20. oktober. Det var 14 startende på 
lørdag. Kun én ekvipasje kvalifiserte seg til dag 2, men trakk seg på grunn av skade på hund. 
Det ble derfor avholdt en uoffisiell "mock trail" på søndag. 
 
Nyttårs-treff 
Vi møttes til en humørfylt dyst, formiddagen 31.12 – nyttårsgavefelt, egg- og 
pølseapportering. En morsom og uhøytidelig tradisjon på årets siste dag, der 20 stk. møtte 
opp!  
 
Hedvig Ihlen 
Leder, jaktkomiteen avdeling Agder  
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5 e Hyttekomiteens årsberetning 
 
Kristin Føreland Bentsen, Svein Nordbø, Kristian Saukkonen Måseide, Tormod Dahl  
 
Det har ikke være fastsatte møter i komitèn, men noen sporadiske møter på kubbområdet 
etter behov. I tillegg har det jevnlig vært kontakt på tlf, e-post og FB.  
 
Saker som har vært opp er vedlikehold/oppgradering av området, dugnader, kioskdrift, utlån 
av område til sporprøve og brøyting.   
 
Det har i 2019 vært gjennomført dugnad er over flere omganger hvor vi har utført resterende 
arbeid med å bygge inne deler av standplass og malt utvendig. Det har også vært gjort 
dugnad for å fikse tett avløp.   
 
I tillegg har det vært kioskdrift under kurs som for det meste Svein har tatt seg av med litt 
assistanse.   
 
Planlagte aktiviteter 
 

• Kioskdrift på kurs og konkurranser.  
• Utlån av område til Basset klubben for sporprøve i juni samt en helg til Raseråd for 

Toller i forbindelse med tollerfestivalen.  
• Dugnader for å: 

• Holde vegetasjon nede i samarbeid med jaktkomite.  
• Vedlikeholde og eventuelt gruse vei/parkering og bane. 
• Oppgrader «serveringsområde» (legge «takplater for å unngå gris fra fugler)  
• Rivning av «speaker-bu»  

 
Det har stort sett vært en liten kjerne som har deltatt på dugnad, så vi vil i 2020 forsøke å 
organisere dugnad i forbindelse med enn eller annen aktivitet i håp om bedre oppmøte.  
 
Vi ønsker også å få nye medlemmer til komitéen, så det er bare å ta kontakt om noen kunne 
tenke seg å være med. 
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6. Behandle regnskap og revisjonsberetning for 2018 
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6. Revisors beretning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Avdeling Agder 
 
7.  Kontingent for 2020 
 
Styret foreslår ikke økning i kontingenten for 2021,-. Bakgrunnen for at styret ikke foreslår en 
økning i 2021 er at avdelingen har en sunn økonomi. 
 
 
8.  Behandle budsjett for 2020 
 
Styrets forslag til budsjett 
 

Tekst Inntekter Utgifter Resultat  Merknad 

Kontingenter 26 000  26 000  226 medlemmer p.r. 12.01.19 

Klubbhytte  24 450 -24 450   

Retrievertreff/ Web  3 000 -3 000   

Styre/ kontor  20 000 -20 000   

Internett/ sponsorer      

Sentrale møter  25 000 -25 000  Kontaktmøte, prøvelederk. 

Utdanning/ kurs  3 000 -3 000  Prøvelederutdanning 

Div. salg/ kiosk 500  500   

Klubbtøy     Bestilles av den enkelte 

Grasrotandel 8 000  8 000   

Utstillingskomite 80 000 53 000 27 000   

Jaktkomite 43 400 43 600 -200   

Kurs- og aktivitetskomite 82 000 51 000 31 000   

MVA-kompensasjon 8 000  8 000   

Medlemsrekruttering  3 000   Redusert pris for nye medlemmer 

Bank      

Sum 243 400 226 050 17 350   

 
 
Note: Det er budsjetter med 226 betalende medlemmer. 
 
 MVA-refusjonen søkes det på hvert år og kommer fra NKK. I 2019 var momsrefusjonen på kr. 

12 000,-. 
 
 For Eliteprøven i 2019 så kommer mye utgifter i 2019, mens inntektene kommer i 2020. Dette 

skyldes oppgjør fra NRK sentralt. 
 
 Jaktprøver som er en stor aktivitet i avdelingen. Bevegelige prøver gir et godt overskudd. 

Tollingjaktprøver budsjetteres i balanse. Se for øvrig kommentarer for tollingjaktprøve under 
budsjett for jaktkomiteen. 
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Budsjett for kurs- og aktivitetskomite i 2020 
 

Tekst Inntekter Utgifter Resultat  Merknad 

Kursinntekter 70 000  70 000   

Natur og miljø 12 000  12 000   

Instruktørkostnader  40 000 -40 000   

Aktivitetsutgifter  10 000 -10 000   

Diverse utgifter  1 000 -1 000   

Sum 82 000 51 000 31 000   

 
Budsjettet er satt opp basert på et anslag om 5 kurs per halvår og rundt 70 deltakere totalt.  

 
Budsjett for utstillingskomite i 2020 
 

Tekst Inntekter Utgifter Resultat  Merknad 

Nettbrett, kataloger   3 000 -3 000   Leie til utstilling 

Leie av Odderneshallen  1 000   4 500  -3 500   Leie av hall 

Påmelding  75 000    75 000   180 hunder à 400, 20 
hunder à 150 

Reiseutgifter  12 000  -12 000   3 dommere og 3 
ringsekretærer 

Dommerhonorar  4 000  -4 000   3 dommere 

Ringsekretærhonorar  1 500  -1 500   3 dommere 

Overnatting   6 000  -6 000    

Dommermiddag  6 000  -6 000   6 stk. x 2 dager 

Bespisning på utstilling  1 000  -1 000   Mat til ringer, brus m.m 

Gaver   1 000  -1 000   Dommere, ringsekretær, 
skrivere 

Salg av mat/ kaffe  4 000   2 000   2 000    

Rosetter, premier  5 000  -5 000   Agder forsenter og kopper 

Avgift NKK   7 000  -7 000    

Sum  80 000   53 000  27 000   
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Budsjett for jaktkomiteen i 2020 
 

Tekst Inntekter Utgifter Resultat  Merknad 

Tollingjaktprøve 14 000 14 000    

Jaktprøver 25 000 18 000 7 000   

Bevegelig prøve 4 000  4000   

Kvalikprøver 400     

Innkjøp av vilt  10 000 -10 000   

Skudd  1 000 -1 000   

Gave grunneier  600 -600   

Sum 43 400 43 600 -200   

 
Prøvelederkurs og jaktkonferanse forutsetter vi går av utdannings- og møtepostene på avdelingens 
budsjett. Avdelingen sender i 2020 en person på prøvelederutdanning. 

 
Tollingjaktprøven 2019 gikk med underskudd. Det er flere årsaker til dette og en peker på følgende 
utfordringer; det er begrensinger på antall deltakere p.r. dag (i større grad enn for bevegelige prøver), 
det må hentes inn dommere fra utlandet, da det ikke finnes norske dommere p.r. dags dato og i tillegg 
må det også hentes inn norske NKK-representanter. Styret er av den oppfatningen at disse prøvene 
bør arrangeres, da avdelingen har landets mest aktive miljø innen tollingjaktprøver. Det forutsettes at 
rasespesifikke prøver eller andre arrangement i 2020 og fremover budsjetteres med overskudd og ikke 
påfører avdelingen kostnader. 

 
 
Budsjett for hyttekomiteen i 2020 
 

Tekst Inntekter Utgifter Resultat  Merknad 

Strøm  14 000 -14 000   

Forsikring  450 -450   

Vedlikehold og oppgradering  4 000 -4 000   

Brøyting  6 000 -6 000   

Kiosk      

Sum 0 24 450 -24 450   

 
 
9.  Innkomne forslag 
Det er ikke kommet inn forslag til avdelingen innen aktuelle frister. 
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10. Valg 
 
S t e m m e s e d d e l   
Å r s m ø t e  2 0 2 0  
NRK avd. Agder 
Valgkomiteens innstilling 
 
Gyldig ved forhåndsstemme, jf. lovenes § 5 
 

 

Styre   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Geir-Olav Andresen Gjenvalg  

   Sett inntil 1 x 

Kasserer 2 år Kristin Føreland Bentsen Ikke på valg  

Styremedlemmer 2 år Sett inntil 2 x 

Medlem Helge Hovland Ikke på valg  

Medlem Ingunn Reenskaug Ny  

Medlem Lisbeth Borgen Gjenvalg  

Medlem Geir Skoog Ny  

Medlem Odd Arne Grødem Ikke på valg  

Person med færrest stemmer blir varamedlem. 

Valgkomitè – 1 år   Sett inntil 3 x 

Medlem Svein Nordbø Gjenvalg  

Medlem Jostein Siring Gjenvalg  

Medlem Linda B. Dalane Gjenvelg  

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Sissel Andersen Gjenvalg  

   Sett inntil 1 x 

Vararevisor 1 år Siw Wilson Gjenvalg  

   Sett inntil 1 x 

Representanter til NRK’s GF 
Geir-Olav Andresen  

Helge Hovland  

   Sett inntil 1 x 

Representanter til NKK avd. Agder 

 

Geir-Olav Andresen  

 


