
 

Referat 

6. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Torsdag 23.August 2018 kl 18:00 – 21:00 på Varden 

Tilstede: Nils-Jakob Eide, Per Totland, Helge Sivertsen, Linda Mikkelsen, Turid Gald Daae, Christina 

Getz 

Fraværende: Liv-Edel Jægersen 

Referent: Christina 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 21.juni 

* Forespørsel om å arrangere NM i spor 2019: Blodsporkomiteen har diskutert saken, og ser 

seg nødt til å takke nei. Cg svarer på vegne av avdelingen. 

* Klubbhuset har nå fått gateadresse, Vardeveien 120. Dette er registrert i Brønnøysund og 

postkasse kan settes opp på dugnaden 10/9. 

 

2. Innkommet post, se egen liste side 2 

 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 

- Utstilling; Komiteen jobber med forberedelser til utstilling i sept. Styret innkaller til møte. 

Sende påminnelse om ansvar for miljøtrening 19/,31/10 og 12/12. 

- Blodspor: Starter fellestreninger med oppmøte Varden, bruker terrenget der. Legger ut plan 

for trening på web og FB sammen med Helge. Terrenget rundt Varden kan også brukes ifbm 

miljøtrening onsdager når blodsporkomiteen har ansvar. 

- Rally: Trening på torsdager er startet opp igjen ferien. Kurs helgen 18/19-8. Stevne 11 og 

12mai 2019 er søkt. 

- Jakt: Trening på varden og i terreng er startet opp igjen etter ferien. Plan ligger ute på web 

og FB. Forberedelser til prøver i oktober er i gang. Planlegging av våpenkurs for medhjelpere 

høst 2018, prøver 2019 og NLM 2019. Planer for intro kurs jakt for valper. 

- Hemsedal: Godt gjennomført arrangement 2018. Etterarbeid med regnskap, samt 

planlegging av 2019 pågår. 

 

4. Status kurs – høsten 2018 

Turid informerte om datofestede kurs i høst 

2 Valpekurs, 1 grunnkurs, 1 brukskurs, 1 blodspor, 1 rally lydighet, 1 bronsemerke 

I tillegg planlegges et introduksjons kurs i jakt for valper (jaktkomiteen) 

* Evaluering av gjennomførte kurs. Turid lager utkast til spørreskjema som kan legges i 

google form. 

 

5. Miljøtrening i høst 

Fordeling av ansvar utenom komiteene. Dersom noen er forhindret fra å komme på «sin» dag 

er det eget ansvar å skaffe erstatning i god tid. 

* Bronsemerketrening: 5/9 Turid, 17/10 Christina, 28/11 Liv-Edel 

* Byvandring: 19/9, 17/10, 14/11 og 12/12 Helge 

* Turer: 29/8 Christina, 3/10 Helge, 31/10 Nils Jakob, 28/11 Per. 

 

Styret har sammen ansvar for å skaffe innleid instruktør til 12/9, 24/10 og 5/12 

12/9 blir det utstillingstrening med innleid instruktør, CG sender epost til utstillingskomiteen 

for tips til instruktør. 



 

* Helge har ansvar for annonsering av aktivitet senest hver søndag kl 24:00 på FB 

Ønskelig at annonseringen skjer med farget bakgrunn på innlegget slik at det blir godt synlig. 

Nyhet skal stå som festet innlegg på hovedside FB til onsdag etter at miljø treningen er ferdig. 

 

6. Dugnad høst 2018 – mandag 10/9 kl 17:00 

- fjerne gress langs gjerde, legge duk og ny grus på banen 

- rep. hull terrasse 

- belysning bane + inngangsparti 

- rydde tilkomstvei fra broen og ned, skilt ang hageavfall 

- rydde/vaske klubbhus 

 

Per, Helge har ansvar for annonsering i god tid. Samt planlegging, og sørge for at nødvendige 

materialer er på plass tidsnok. Nils Jakob bidrar også med utstyr. 

 

7. Medlemsmøte høst – tema «hundehelse». 

Turid tar kontakt med Sandviken Dyreklinikk for tilbud. Foreslått tidspunkt medio oktober. 

 

8. Julebord 

Fredag 9. november 19:00, innhente tilbud Scandic Kokstad (cg) 

Samme prinsipp som 2017. Annonseres i god tid! 

 

9. NLM jakt – 2019 

Bergen som ansvarlig arrangør, sted Hemsedal 

Jaktkomiteen starter planleggingen, og må holde styret løpende informert. 

 

10. Profileringsartikler 

Treningsvest «Arrak» til fører: Turid får logo på sin vest som en test til neste styremøte.  

Deretter innhenter vi priser. 

Gjennomgang av mulige artikler til neste styremøte for avgjørelse. Cg sender link til brosjyrer 

+ Retrieverklubben sin hovedside. 

 

11. Retrievernytt, til info 

Det er sent inn to artikler til Retrievernytt som kommer ut i begynnelsen av oktober. 

1) Presentasjon av avdeling Bergen og omegn og 2) Retriever Norge rundt – om Hemsedal 

 

12. Hjemmeside og Facebook 

Hjemmeside begynner å ta form. Fra «Hamburgermenyen er Miljøtrening og Rally på plass. 

Mangler vi informasjon fra Blodspor, Jakt, Hemsedal. Komiteene må sende informasjon til 

styret for gjennomgang før Helge legger ut på web. Snarest! 

 

 

13. Eventuelt / runde rundt bordet.  

* WEB kurs i september på Gardemoen er utsatt til 2019 

* Epost til Haakonsvern Borettslag vedr hageavfall langs tilkomstvei til Varden (Cg) 

  



Postliste – styremøte 23/8-18 

Dato Avsender Sak Distribusjon 

23.06 Styret BRK Miljøtrening nytt konsept Til info.komiteer 

25.06 NRK 

Sporthundskomiteen 

Vedr avlysning av terminfestede 

prøver – sanksjoner 

vs Nils Jakob 25/6 

vs styret 15/8 

25.06 NRK jakt Tollingjakt-prøve godkjent fra 1/7 til orientering 

27.06 NKK GDPR – informasjon vs 15/8 til orientering 

02.07 NKK Klubbmail hos NKK Informerer 23/8 

02.07 Turid Info vedr leverandører lys på bane vs til styret 15/8 

05.07 NKK Vedr bestilling av prøvepapirer og 

materiell fra NKK 

vs komiteer 15/8 

02.08 Anne Mette Sletthaug WEB kurs i sept utsettes til 2019 vs info styret 

08.08 NKK Orientering om vedtak NKK 

jakthundkomite. Minimumsalder 

Vs jaktkomite og 

styret 15/8 

    

    

    

    

 

 


