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Referat 

8. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Torsdag 25.oktober 2018 kl 18:00 – 21:00 på Varden 

Tilstede: Nils-Jakob Eide, Helge Sivertsen, Per Totland, Turid Daae, Christina Getz 

Fraværende: Liv Edel Jægersen, Linda Mikkelsen 

Referent: Christina 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 24.september. 

Ingen kommentarer, referat er publisert på hjemmesiden 

 

2. Innkommet post 

- Klubbmail NKK legges ned inn til videre pga spam mail. 

- NKK Krav om politiattest: styret anser avdelingen som ikke berørt av dette kravet 

- Friluftslivets uke 2019: til info 

- NKK Utredning av moms for klubber: få bekreftelse fra autorisert regnskapsfører 

- NKK Bekreftelse godkjent utstilling, videresendt til utst. Komiteen 

- NRK søknader 2020 utstilling / lydighet er mottatt sentralt. 

- NRK Ny dato GF 27.04.19 

 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 

Utstilling  

Vel gjennomført utstilling i september. Nyhet fra utstilling på hjemmeside ikke publisert, 

mangler info fra komiteen Styret sender innkalling til evalueringsmøte for 2018 i november. 

Ønsker mer engasjement fra komiteen i avdelingens aktiviteter. 

Blodspor  

Svært godt oppmøte på fellestreninger, god rekruttering på miljøtreningen på Varden. 

Bevegelig prøve den 18.november, 5 påmeldte. Komiteen har klargjort blod for salg til 

medlemmer. Sporleggerkurs vurderes. 

Rally  

Litt mindre aktivitet pga mørketid og lørdagstrening. Trenger mer lys på banen. 

Jakt  

Vel gjennomført prøver i oktober. Mandags, og fellestreninger i terreng som planlagt. Starter 

planlegging av NLM i Hemsedal 2019. 

Hemsedal  

Kurs og instruktører i uke 29 er på plass. Uke 30 ikke helt avklart enda. Annonse til 

retrievernytt siste utgave i 2018 sendes inn 28.10  

 

4. Miljøtrening i høst 

Positivt med godt oppmøte på Varden, mindre oppmøte på byvandring og tur. Vi får 

tilbakemelding på at vi må bli mer synlig i annonsering av aktivitetene. Vi «blåser opp» 

oversikten på Varden, annonsering på Fb må være synlig og punktlig hver mandag. 

 

5. Dugnadsarbeid Varden  

Lørdag 10.november felles arbeidsøkt på Varden for å ferdigstille arbeidet på banen og 

montere utelys (brytere inne). Annonseres ikke, men oppfordre gjerne medlemmer å komme 

innom. Etterlyse elektriker på FB. 
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6. Julebord fredag 2.november  

20 påmeldinger til julebord, siste påminnelse fredag på FB. Christina bekrefter til Scandic. 

 

7. Prøver/utstilling 2019 og 2020 – alle prøver søkt 2019  

Jakt alle klasser 23.03, 24.03, bevegelig BK 01.04-30.11, kvalifiseringsprøve 01.01-30.06 og 

01.07-31-12, wt alle klasser 12.10 

Blodspor bevegelig 01.01-30.06 og 01.07-31.12 og datofestet AK 27.04 

Rally alle klasser 11.05 og 12.05 

Lydighet 14.09.19 

Utstilling 06.04.19 og 28.09.19  

 

Lydighet 12.09.2020 

Utstilling 19.04.2020 og 26.09.2020 

  

 

8. Kursplan 2019  

Halvårsplan legges ut i samarbeid med web ansvarlig, påmelding med bruk av deltaker.no 

Grunnkurs, Valpekurs, Bronsemerke og Rally første halvår. Det etterspørres utstillingskurs før 

utstillingen i april 2019. 

 

9. Retrievernytt, frist 28.oktober 

* Annonse Hemsedal 2019, klar for innsending 

* Tekst til Retrievernorge rundt, ok Utstilling, Jaktprøver og kurs. 

 

10. Eventuelt / runde rundt bordet.  


