
 

Referat 

7. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Mandag 24.september 2018 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

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

Referent: Christina Getz 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 23.august. 
Ingen kommentarer til referat, referatet er lagt ut på klubbens hjemmeside. 
 

2. Innkommet post, se egen liste 
Ingen kommentarer til innkommet post. 
 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 
- Utstilling: Innkalle komiteen til møte primo oktober, utarbeide forslag til agenda (cg). 
- Blodspor: Økning i antall fremmøtte på fellestrening. Går nå over til helgetrening pgs mørke. 
Ønsker å gjennomføre en bevegelig prøve i løpet av oktober. 
- Rally: Dommer til rallystevne mai 2019 er ordnet (Inger Drageland). Jobber med å skaffe 
lydighetsdommer til 2019. Ønsker å gjennomføre 4 x Bronsemerkeprøve per år 
- Jakt: Forberedelser til Working Test og bevegelig prøve 13-14 oktober. Fellestreninger går som 
planlagt. 
- Hemsedal: Komiteen planlegger møte i løpet av kort tid for planlegging av 2019. Frist for annonse i 
retrievernytt 28.oktober  
 

4. Miljøtrening i høst – status 
Instruktører 24/10 – Lasse Solberg og 5/12 - Egentrening 
 

5. Samarbeidsavtaler 
Sandviken Dyreklinikk og Myrbø Butikk og dyrepensjonat. Informasjon om medlemsfordeler på 
klubbens hjemmeside. Venter svar fra Myrbø med ny logo. Ansv. Christina sender tekst og logoer til 
Helge. Myrbø har bekreftet at medlemmer av avdelingen får 10% rabatt på alle varer. 
 

6. Dugnad 10.september  
Vi er kommet halvveis med duk og sand. Forsøke å ta litt innimellom på miljøtreningen onsdager. Evt 
må vi sette av en helg for å få ferdigstilt arbeidet på banen. 
 

7. Medlemsmøte Tirsdag 9.oktober 
Informasjon er lagt ut på hjemmeside og på FB. Påmelding til hovedmail etter ønske fra Sandviken 
Dyreklinikk. Linda og Liv-Edel lager litt kaffemat til møte. 
 

8. Julebord fredag 2.november 
Reservert hos Scandic Kokstad. Invitasjon lagt ut på hjemmeside og FB. Påmelding til hovedmail. 
 

9. Profileringsartikler 
Anmodning sendt sentralt om å finne leverandør av refleks vest for hund. Venter svar. 
Enighet om at vi skal ha treningsvest og refleks vest til hun dog fører med klubblogo. Vi jobber videre 
med å finne flere aktuelle artikler, samt å finne priser / leverandører. 
https://retrieverklubben.no/profileringsklaer/ 

https://retrieverklubben.no/profileringsklaer/


http://www.holmiveiten.no/leverandor.htm 
 

10. Retrievernytt, neste frist 28.oktober 
* Annonse Hemsedal 2019 – Hemsedalskomiteen håndterer dette 
* Annonser for utstilling i april? 
* Tekst til Retrievernorge rundt – litt bilder og tekst fra høstens kurs + utstilling og jaktprøver (Turid og 
Christina) 
 

11. Hjemmeside og Facebook 
Status 
 

12. Eventuelt / runde rundt bordet.  
* Vedtak å støtte Eris Håp med kr 500 i forbindelse med Birger Clausen sin bortgang.   

http://www.holmiveiten.no/leverandor.htm

