
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Innkalling til Årsmøte 2022 

Torsdag 17.Mars 2022 kl 18:00 
Sted: Scandic Hotel Kokstad, Kokstadflaten 2, 5863 Bergen 

(Kokstad) 

 

 

Dagsorden 
1. Åpning av årsmøtet 

Registrering av antall stemmeberettigede. 

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden. 

4. Årsberetning for 2021 

5. Revidert regnskap for 2021 

6. Budsjett 2022 

7. Kandidater til GF - valg 

8. Innsendte saker 

9. Valg 

 

Møte- og stemmerett i årsmøtet innehar alle som har gyldig medlemskap i avdelingen når 
årsmøtet avholdes (hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og familiemedlemmer). 

  



 
 

 
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme 
ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral 
konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn 
og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet 
senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke 
avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler 
Sendes til: 

 
NRK avd. Bergen og Omegn  
v / Christina Getz 
Signalshaugane 41A, 5302 Strusshamn 
 
 
 
Årsmøte dokumenter: 
Årsberetning 2021 
Resultatregnskap 2021 
Balanse 2021 
Revisors beretning 2021 
Budsjett 2022 
Valg stemmeseddel 
 
 
Velkommen! 
 
Mvh 
Styret  

 

  



 
 

 

 

 

 

Norsk Retrieverklubb Avd. Bergen og Omegn 

Styrets Årsberetning 2021 
Styrets sammensetning etter årsmøte 9.mars 2021 
 
Leder: Christina Getz  
 
Styremedlemmer: 
Turid Daae (nestleder) 
Per Totland 
Liv-Edel Jægersen  
Kjetil Meland 
 
 
Varamedlemer:  
Heikki Bruvik 
Merete Tuv Lohse 
 
Revisor: Tore Muller Andersen 
Vararevisor: Asbjørn Kristiansen 
 

Valgkomite 2021 

Trond Valdersnes 
Jacob Rømer 
Heine Kleppes 
Marianne Øyerhamn (vara) 
 
Avdelingen hadde ved årsskifte 638 medlemmer, en økning på 121 medlemmer siden årsskifte. 

 

Avdelingens aktivitetskomiteer 

Utstilling 
Jakt 
Rallylydighet / Lydighet  
Blodspor 
Hundeferie i Hemsedal – jakt uke 30 



Informasjon fra styret 

I perioden har det har vært holdt 8 styremøter og 3 arbeidsmøter. Det har i tillegg vært en del 
elektronisk kommunikasjon. Referat fra styremøtene er lagt ut på klubbens hjemmeside under 
dokumenter. 

2021 har vært et krevende år, der covid med sine smittevernhensyn har lagt premissene for 
gjennomføring av avdelingens aktiviteter. Både våren og høsten var i perioder preget av nedstenging, 
og strenge nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger. Dette medførte i perioder at det meste av 
aktiviteter måtte avlyses eller utsettes, også terminfestede arrangementer. 
I sammenheng med arbeidet med den planlagte vårutstillingen, oppsto det situasjoner der styret 
opplevde fravær av lojalitet fra utstillingskomiteens side. Videre kommunikasjon om dette avdekket 
gjensidig sterk mistillit. Styret vurderte situasjonen da som så alvorlig at man valgte å trekke tilbake 
komitemedlemmenes tildelte verv. 
For både styret og aktivitetskomiteer har usikkerheten og stadige endringer rundt covid vært 
krevende å håndtere. Vi har kjent på både skuffelse og sinne over det som ikke har latt seg 
gjennomføre. Samtidig har vi i fellesskap også fått til mye bra, vi har klart å tilpasse oss situasjonen 
og vi har kunnet glede oss over mange gode prestasjoner i løpet av året. Dette er vi veldig glade for, 
det gir både pågangsmot og motivasjon til å stå på videre. 

Avdelingen på sosiale medier 

Hjemmeside: www.retrieveklubben.no/bergen 

Hjemmesiden er klubbens hoved informasjons kanal. I 2021 har Ann Elin Ask blitt vår nye 
webmaster. Hun har ansvar for publisering og oppdatering av informasjon på hjemmesiden. 

På hjemmesiden finnes aktuell informasjon om avdelingen og dens aktiviteter. 
Under «hamburgermenyen»  finner man oversikt over alle klubbens aktiviteter, 
treningstider og planer. Her finner man også dokumentarkivet. 
Komiteene og medlemmene oppfordres til å sende inn nyheter og aktiviteter i avdelingen som kan 
være kjekt å dele med flere. Styret ønsker at hjemmesiden skal brukes aktivt og at den skal være et 
levende bilde av det som skjer.  

Avdelingens Facebook sider: 
* Norsk Retrieverklubb avd. Bergen og Omegn
* Jakttrening for Norsk Retrieverklubb avd. Bergen og omegn
* Rally lydighet/lydighet for Norsk Retrieverklubb avd. Bergen og omegn
* Blodspor - Norsk Retrieverklubb avd. Bergen og Omegn

http://www.retrieveklubben.no/bergen


 
 

 
Sponsorer 
Hovedsponsor for avdelingen lokalt har i 2021 vært Myrbø Butikk og Dyrepensjonat.  
Royal Canin har vært klubbens sponsor for større arrangementet, herunder Mesterskapshelgen, høst 
utstillingen og Hundeferie i Hemsedal. Avdelingen har også et samarbeid med Sandviken 
Dyreklinikk som i tillegg til sponsing, tilbyr klubbens medlemmer rabaterte priser på tjenester og 
varer. Informasjon om dette finnes på hjemmesiden under hamburgermenyen og «Medlemsfordeler». 
Vi takker våre sponsorer for deres flotte bidrag i 2021! 
 
Klubben er registrert med Grasrot andel gjennom Norsk Tipping. Med denne ordningen har klubbens 
medlemmer anledning til å støtte avdelingen. I 2021 var inntekten fra Grasrotandel på kr 7 730,- 
Styret oppfordrer flere medlemmer til å velge NRK avd Bergen og omegn som sin grasrotmottaker. 
 
 
Varden 
Klubbhuset og banen har vært samlingspunkt for mange av klubben sine aktiviteter. I perioder med 
covid-19 smittevern restriksjoner har aktivitetene blitt satt på pause. 
 
Treningstider har i 2021 vært fordelt som under: 
Mandager 18-20: Jakt 
Tirsdager 17-22: Kurs 
Onsdager 18-20: Miljøtrening (i perioder utstilling 17-18:30) 
Torsdager 18-20: Rally Lydighet / Lydighet 
Fredager: Kurs (i perioder) 
Lørdager: Kurs (i perioder) 
Søndager: Kurs (i perioder) og Rally Lydighet (vinter) 
 
Fordeling av treningstider er gjort i samarbeid med komiteene og reflekterer det tilbudet som til 
enhver tid tilbys avdelingens medlemmer. 
Noen komiteer trener også andre steder enn på Varden, når dette er hensiktsmessig for deres disiplin. 
 
På grunn av covid-19 situasjonen har det i 2021 vært gjennomført kun 1 dugnad. 
 
Klubbhus og område har likevel fått et skikkelig løft, klubbhus med ny kledning, mens banen har fått 
påfyll av grus og nye lys! Det er også kjøpt inn nytt toalett! 
 
 
Miljøtrening 
Avdelingens miljøtrening har vært gjennomført ukentlig så lenge covid situasjonen har tillatt det. 
Ansvaret for gjennomføring har rullert mellom 8 av klubbens instruktører, som velvillig har stilt opp 
og gjort sin kompetanse tilgjengelig for medlemmene.  
Miljøtreningen er sammen med byvandring avdelingens mest populære lavterskeltilbud. 
Miljøtreningen består av enkel hverdagslydighet, lek og litt ulike utfordringer, de fremmøtte kommer 
også med ønsker til aktiviteter og oppgaver. Det er en uformell arena der medlemmer kan søke råd 



 
 

og veiledning hos en godkjent instruktør. I tillegg er det et sosialt møtested, for hyggelige samtaler 
over en kaffekopp med litt attåt. Uavhengig av vær og vind, har mellom 20-30 medlemmer benyttet 
tilbudet hver uke. Miljøtreningen passer for både valper og voksne hunder. 
Det ble arrangert sommeravslutning for miljøtreningen på Varden, juleavslutning utgikk dessverre av 
smittevernhensyn. 
 
En gang i måneden har det vært invitert til byvandring, som også er et populært tiltak blant mange 
medlemmer. 
 
Det ble i juni gjennomført instruktørkurs og «faglig påfyll» med Siv Svendsen for avdelingens 
instruktører.  
I oktober ble det arrangert samling med middag for avdelingens aktivitetskomiteer på Hotel Scandic 
Kokstad. 

 
Styret vil takke alle som i løpet av året har bidratt inn til avdelingen og dens aktiviteter. Vi vil også 
takke alle medlemmer for stort engasjement og deltakelse i avdelingens aktiviteter. 
Vi håper det flotte engasjementet og det høye aktivitetsnivået fortsetter. 
 
Mvh 
Styret  



 
 

Kursvirksomhet 
 
Kursansvarlig for avdelingen er Turid Daae. Dersom det er ønsker om at det skal holdes andre kurs 
enn det som er annonsert på hjemmesiden kan Turid kontaktes på retrieverbergen.kurs@gmail.com 
 
Vi har nå 9 godkjente instruktører til disposisjon i avdelingen, og ønsker flere instruktører  
velkommen! 
 
26. januar Valpekurs (2-6 mnd.) 
26. januar Grunnkurs/hverdagslydighet fra 6. mnd. 
28. januar Bronsemerkekurs 
13. mars Jaktkurs BK for de som har startet på prøver med Asbjørn Kristiansen 
20. mars Jaktkurs BK for nybegynnere med Asbjørn Kristiansen 
23. mars Valpekurs (2-6 mnd.) 
23. mars Grunnkurs/hverdagslydighet fra ca. 6 mnd. 
09. april Smeller med Alexandra Reksten 
17. april Blodsporkurs fra ca. 6 mnd. med Nils Jakob Eide 
20. april Valpekurs 2-6 mnd. 
21. april Bronsemerkekurs 
23. april Introkurs spor, feltsøk og rundering med Lasse Solberg 
04. mai  Grunnkurs/hverdagslydighet fra ca. 6 mnd. 
15. mai  Rallylydighet klasse 1 & 2 med Liv-Edel Jægersen 
18. mai  Valpekurs (2-6 mnd.) 
10. juni  Lydighetskurs klasse 1&2 med Liv McDowell 
12. juni  Lydighetskurs klasse 2&3 med Liv McDowell 
18. juni  Feltsøk kurs 
24. juni  Lydighetskurs med Siv Svendsen 
26. juni  Lydighetskurs med Siv Svendsen 
10. juli  Lydighet klasse 1 & 2 Oda Vittor 
25. juli  Handlerkurs (utstilling) med Jonna Vassbotn 
14. august Rallylydighet klasse 3 og elite med Jorunn Soma 
24. august Valpekurs (2-6 mnd.) 
24. august Grunnkurs/Hverdagslydighet 
29. august Introkurs spor, feltsøk og rundering med Lasse Solberg 
02. september Bronsemerkekurs 
04. september Blodsporkurs med Nils Jakob Eide 
11. september Jaktkurs (begynnerklasse) med Else Pedersen 
18. september Rallylydighet klasse 1 & 2 med Alexandra Reksten 
28. september  Valpekurs (2-6 mnd) 
28. september  Grunnkurs/Hverdagslydighet 
23. oktober Konkurransekurs i lydighet med Aina & Line 
09. november Valpekurs (2-6 mnd.) 
09. november Grunnkurs/Hverdagslydighet 
13. november Rally klasse 1 og 2 med Elin Sparre Pedersen 
19. november  Konkurransekurs i rally med Hege Fredriksen klasse 1 og 2 
19. november  Konkurransekurs i rally med Roger Fredriksen klasse 3 og elite 
27. november  Apportkurs 
03. desember Smeller med Alexandra Reksten 
 
Det er innarbeidet rutiner for å søke om studiestøtte for alle kurs som gjennomføres.  
I 2021 var støtten fra studieforbundet på kr 98 300,- 
Alle kurs har gått med overskudd. 
 
Mvh Turid 



 
 

 
 
 

Årsmelding 2021 

Utstillingskomiteen NRK avd Bergen og omegn 
Komiteens sammensetning frem til 10.juni 2021 har vært Anne Mjelde Myhr, Laila Otterstad,  

Ina Bilberg og Heine Kleppe. 
 

27.juni 2021 ble en ny utstillingskomite operativ. 
Komiteens medlemmer er Kjetil Meland, Merete Evensen, Grethe Nilssen, Berit Maurstad og Emil 

Reiertsen, og med dem er fire retrieverraser representert. 
 

Juli 25/7 ble det arrangert utstillingstrening Jonna Vassbotn med en kapasitet på 10 ekvipasjer, og 
selv om det var midt i sommerferien ble plassene revet bort.  

 
Utstillingstrening veiledet av Merethe Nydal. 

I forkant av høstutstillingen i september arrangerte komitéen flere utstillingstreninger før 
miljøtreningen på onsdager. Treningene ble fulltegnet på tross av at vi hadde restriksjoner for å sikre 

at flest mulig av klubbens medlemmer fikk komme til. 
 

Utstilling 
Høstutstilling, dobbelutstilling med BSBK i Vestlandshallen gjennomført 25.09.21. 

Komiteen gikk rett i arbeid for å få på plass dommere på kort varsel samt premier og logistikk rundt 
utstillingen. Takket være hjelp fra gode samarbeidspartnere både i- og utenfor egen klubb ble 

utstillingen en stor suksess, med stort oppmøte fra hele landet! 
 

Kurs/treninger 
Fulltegnede treninger i 2021 indikerte for komiteen at behovet for et fast treningstilbud var stort, 

planleggingen med felles utstillingstrening på Varden ble satt i gang. 
Treningene i 2022 blir avholdt den første mandagen i måneden med oppstart 7. februar. Det vil også 

settes opp sporadiske treninger i forkant av vår- og høstutstillingene. 
Det er også satt opp flere kurs bla. klippekurs og handlerkurs med Hafdís Jóna. 

 
Utstillingskomiteen. 

 
  



 
 

 
 

Årsmelding 2021  

Rally Lydighet / Lydighetskomiteen 
Rally/lydighetskomiteen har i 2021 bestått av: 

Turid Gald Daae (til oktober), Marianne Teksnes og Liv Edel Jægersen. 
Vi har trening på Varden hver torsdag fra klokken 18 -20. Klokkeslettet blir av og til forandret pga 
kurs på banen. Vi har og en del treninger om søndagene, og noen dager har vi vært innendørs i en 

ride hall på Askøy. 
Det har vært godt oppmøte på treningene, og vi har det sosialt og greit. 

Var meningen at vi skulle ha 4 uoffisielle rallylydighetcuper i 2021, men pga corona situasjonen var 
vi nødt til å avlyse disse. 

Vi klarte likevel å sette opp et uoffisielt lydighet stevne i mai. Der var fint oppmøte, men ikke så vi 
overskred corona reglene. Dommer var Elin Dahl. 

 
KURS: 

28.01.2021 Bronsemerkekurs - Cecilie Bårdsen 
21.01.2021 Bronsemerkekurs - Anne Karin Daae 
02.09.2021 Bronsemerkekurs - Cecilie Bårdsen 

15-16.05.2021 Rallylydighetskurs klasse 1 & 2 - Liv - Edel Jægersen 
14-15.08.2021 Rallylydighetskurs klasse 3 & elite - Jorunn Soma 
18.09.2021 Rallylydighetskurs klasse 1 & 2 - Alexander Reksten 

13-14.11.2021 Rallylydighetskurs klasse 1 & 2 - Elin Sparre Pedersen 
19-20.11.2021 Rallylydighetskurs klasse 1 & 2 & 3 & elite - Roger og Hege Fredriksen 

10-11.06.2021 Lydighetskurs klasse 1 & 2 - Liv McDowell 
12-13.06-2021 Lydighetskurs klasse 3 & FCI 3 - Liv McDowell 

10-11.07.2021 Lydighetskurs klasse 1 & 2 - Oda Vittor 
23-24.10.2021 Lydighetskurs klasse alle - Aina og Line 

Vi skulle og ha lydighets kurs med danske Helle Sejer Damkjær men det har blitt utsatt til 2022. 
To bronsemerkeprøver er blitt arrangert, en vår og en høst. Dommer Lasse Solberg. 

 
KONKURRANSER: 

Rallylydighetstevnet som skulle vært avholdt i mai ble flyttet til 20 -21august pga corona. Da måtte 
vi forandre dommer til Anneli Kjeserud. 

Lydighetstevnet ble avholdt etter terminlisten 22 august. Dommer var Ann Christin Sjøtun. 
Som takk for hjelp til stevnene de to siste årene ble der arrangert pizzakveld til alle som var med 

og hjalp til 23 oktober. Vi koste oss. 
Som dere kan se har det vært et innholdsrikt år selv i denne corona tiden. 

Marianne og jeg vil takke Turid for et godt samarbeid i alle år. 
RL KOMITEEN 

Marianne Teksnes og Liv- Edel Jægersen  



 
 

 
 

Årsmelding 2021 
Blodsporkomiteen 

 
 

Medlemmer av komiteen har vært Nils Jakob Eide, Karsten Reiertsen, Rune Haaland, Sigrun Dale og 
Freddy Bjørndal. 

 
Spor treningene har vært avholdt i Skageskogen, Arna, Kokstad og Hordnesskogen. 

I dag har vi fellestreninger tirsdag/onsdag i den lyse årstid.   
I den mørke årstid bruker vi lørdag/søndag. 

På de fleste treningene har det vært svært godt oppmøte. Noen nye ekvipasjer 
har og kommet til. Men vi savner deltakere/oppmøte fra de som har gått på blodsporkurs. 

Vi er usikre på årsaken til hvorfor disse ikke møter på fellestreningene våre. 
 

Vi har hatt bevegelige prøver hele året. 10 ekvipasjer deltok. I tillegg har vi og hatt  
2 ordinære prøver med 14 ekvipasjer.  

 
Dommere har vært Nils Jakob Eide og Terje Wangsholm 

 
Det har vært avholdt 2 blodsporkurs med kursleder Nils Jakob Eide. 

 
Vi har for lite sporleggere for legging av prøvespor. Planlagt sporleggerkurs  

ble ikke gjennomført av forskjellige grunner, herunder covid19 pandemi. Vil forsøke å få til et 
sporleggerkurs ila. 2022. 

 
Bergen 10.01.2022 

For blodspor komiteen 
Rune Haaland 

 
  



 
 

 
 

Årsmelding 2021 
Jaktkomiteen 

 
 

Komiteens har bestått av Else Pedersen, Alexander Sivertsen og Christina Getz 
 

Vi har i 2021 arrangert faste mandags-treninger med sosialt samvær på Varden. På grunn av 
pandemien har Varden vært stengt i perioder. I tillegg har det minst en gang i måneden vært 

gjennomført fellestreninger i terrenget rundt om i Bergensområdet. Fellestreninger er blitt annonsert 
på klubbens hjemmeside og jaktkomiteens facebook side.  

Oppslutningen har vært god på alle aktiviteter.  Også dette året har vi etter ønske fra de aktive, leid 
områder på Framnes gård til trening hver lørdag. Deltagerne har betalt en sum pr. trening for å dekke 

utgiftene. 
 

På grunn av corona pandemien ble prøven vår i mars først utsatt for senere å bli gjennomført kun for 
lokale deltakere, med lokal dommer. For tilreisende ble prøven avlyst i tråd med anbefalingene til 

kommunelegen. I mai og oktober ble det gjennomført bevegelig BK prøve. I oktober ble det 
arrangert en bevegelig AK prøve i tillegg til offisiell working test alle klasser på Framnes Gård. 

 
Dommere i 2021 har vært Asbjørn Kristiansen og Svein Scheie.  

 
Komiteen har fått mange gode tilbakemeldinger både på prøvenes kvalitet og gjennomføring. 

 
I tillegg til våre egne prøver sto Norsk Retrieverklubb avd. Bergen og Omegn som teknisk arrangør 

for Mesterskapshelgen 2021. Det deltok over 70 ekvipasjer og prøven ble gjennomført på 
Ormhilleren friluftsområde i Øygarden kommune i fantastisk vestlandsvær. 

 
I løpet av året her det avholdt et bk-kurs i jakt med Asbjørn Kristiansen og et begynnerkurs i jakt 

med Else Pedersen. 
 

Fra årsskifte 2022 overtar Mats Offerdal plassen til Christina Getz i jaktkomiteen. Vi takker for 
hennes bidrag gjennom flere år. 

 
Jaktkomiteen takker for et aktivt år, og ser frem til like stor aktivitet i 2022. 

 
Mvh 

Alexander, Else og Christina  
  



 
 

 
 

Årsmelding 2021 
Hundeferie i Hemsedal 

 
Hemsedal – Jaktkurs uke 30 

 
Komiteen har bestått av Christina Getz, Alexander Sivertsen og Else Pedersen 

 
Årets jaktkurs i Hemsedal ble gjennomført med visse tilpasninger til corona situasjonen, med 60 

kursdeltakere fordelt på10 kurs. Kursene var fulle på rekordtid. Dette året klarte vi også å få et rent 
tollerkurs. 

  
I år var instruktørene; Åse Tøfte, Karin Friberg, Jurjen van Weert, Roar Børresen og Ronny 

Lillebakken - alle erfarne og anerkjente instruktører. 
 

Kursuken ble avsluttet med tradisjonell uoffisiell Working-test og festmiddag lørdagen. 
 

Deltakerne fylte alle tilgjengelige leiligheter i Alpin Apartments. Vi hadde leiligheter i 3 ulike 
størrelser og prisklasser. Leilighetene var bra, og vi hadde samme fine plass å sette opp partyteltet på 

og grillene var klare til bruk. Teltet er lagret i Lodgen. 
 

Også i år hadde vi 2 loddsalgskvelder i Lodgen, der hadde vi også grillmiddag tirsdagen og 
festmiddagen lørdagen. I tillegg til dummy kaste konkurranse utenfor lodgen hadde vi en kveld med 
Quiz i teltet. Årets foredragsholder var Roar Børresen med et interessant og optimistisk foredrag: Fra 
BK-trening til EK-trening på en uke. Vi er godt fornøyde med det sosiale opplegget i løpet av uken, 

der alle aktiviteter har god oppslutning til tross for de begrensningene corona situasjonen gav. 
 

Tilbakemeldingene vi fikk både muntlig og skriftlig med evalueringsskjemaet, var overveiende 
positive og svært mange av deltakerne ga også i år uttrykk for at Hundeferie i Hemsedal er et viktig 

arrangement og et viktig bidrag til positiv aktivitet med våre hunder der vi også ivaretar det 
Retrieverrasene opprinnelig ble brukt til. 

 
Vi gleder oss stort til Hemsedal 2022 og håper at corona situasjonen har bedret seg til da! 

 
Mvh 

Alexander, Else og Christina 
  



 
 

 
 

 
Sak 4. Årsberetning - forslag til vedtak: 
 
Årsberetning for 2021 godkjennes 
 

 
 

  



 
 

 
Kort om regnskapet for 2021 
 
Sum inntekter kr 1 117 485,- 
Sum driftskostnader kr 933 373,- 
 
Regnskapet viser et årsoverskudd for 2021 på kr 187 514,- 
 
Balansen viser avdelingens eiendeler per 31.12.21 er på kr 1 427 760,- 
 
Inntekter utenom komiteene i 2021 er: 
Medlemskontingent kr 58 837,- (2020 kr 50 137,-) 
Moms kompensasjon kr 64 865,- (2020 kr 47 900,-)  
Studiestøtte kr 98 300,- (2020 kr 58 000,-) 
Norsk Tipping Grasrotmidler kr 7 730 (2020 kr 5 927,-)  
 
Påmeldingsavgiften for prøver/konkurranser i 2021 har vært: 
Utstilling kr 400-465,- voksne / kr 265-330,- valp 
Jakt kr 400 / kr 450, kvalifiseringsprøve jakt kr 100,- 
Blodspor kr 450,- 
Rallylydighet kr 250,- 
 
Påmeldingsavgift for kurs i 2021 har variert fra kr 1.000, - til kr 3.500, - 
 
Spesifisert Resultatregnskap og balanse for 2021 er vedlagt årsmøtepapirene sammen med 
revisjonsberetning. 
Dersom noen har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan revisor eller leder kontaktes. 
 
Mvh 
Styret 
 
Sak 5. Revidert regnskap for 2021 - Forslag til vedtak: 
 

Revidert regnskap for 2021 godkjennes. 
 

  



302  Norsk Retrieverklubb avd Bg og OmegnResultatregnskap med fjorårstall
Periode: 1 - 12/2021     NOK

Dato: 04.02.2022

Utarbeidet av: Side: 1 Tid:: 10.21

Kontonr Tekst Denne periode i
år

% av
oms.

Denne periode
i fjor

Hittil i år % av
oms.

Hittil i fjor

DRIFTSINNTEKTER

3100 Medlemskontigent NKK -58 837,00 5,27 -50 137,00 -58 837,00 5,27 -50 137,00
3101 Studieforbundet -98 300,00 8,80 -58 000,00 -98 300,00 8,80 -58 000,00
3102 Grasrotmidler/Norsk Tipping -7 730,88 0,69 -5 927,32 -7 730,88 0,69 -5 927,32
3103 Valpekurs -64 100,00 5,74 -46 200,00 -64 100,00 5,74 -46 200,00
3104 Grunnkurs -49 900,00 4,47 -32 733,50 -49 900,00 4,47 -32 733,50
3105 Jaktkurs -29 100,00 2,60 -37 600,00 -29 100,00 2,60 -37 600,00
3106 Blodsporkurs -19 200,00 1,72 -22 050,00 -19 200,00 1,72 -22 050,00
3107 Hemsedal kurs -139 100,00 12,45 -118 800,00 -139 100,00 12,45 -118 800,00
3108 Lydighetskurs/Rally- ol. -153 400,00 13,73 -19 100,00 -153 400,00 13,73 -19 100,00
3109 Øvrige kurs -55 800,00 4,99 -48 300,00 -55 800,00 4,99 -48 300,00
3110 Jaktprøver -78 550,00 7,03 -26 700,00 -78 550,00 7,03 -26 700,00
3111 Blodsporprøver -9 900,00 0,89 -5 450,00 -9 900,00 0,89 -5 450,00
3112 Lydighetskonkurranser -27 300,00 2,44 -33 843,00 -27 300,00 2,44 -33 843,00
3113 Utstilling -45 387,50 4,06 -79 694,00 -45 387,50 4,06 -79 694,00
3114 Konkurransekurs - lydighet 0,00 0,00 -2 300,00 0,00 0,00 -2 300,00
3140 Kiosksalg -2 830,00 0,25 -930,00 -2 830,00 0,25 -930,00
3160 Hemsedal - salg leiligheter -164 100,00 14,68 -145 750,00 -164 100,00 14,68 -145 750,00
3180 Momskompensasjon -64 865,00 5,80 0,00 -64 865,00 5,80 0,00
3999 Diverse inntekter -49 085,00 4,39 -59 911,00 -49 085,00 4,39 -59 911,00

Sum salgsinntekter -1 117 485,38 100,00 -793 425,82 -1 117 485,38 100,00 -793 425,82

SUM DRIFTSINNTEKTER -1 117 485,38 100,00 -793 425,82 -1 117 485,38 100,00 -793 425,82

DRIFTSKOSTNADER

4160 Frakt, toll og spedisjon tilvirkning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Instruktørhonorar 259 060,00 23,18 217 392,21 259 060,00 23,18 217 392,21
4320 Dommerhonorar 16 400,00 1,47 8 800,00 16 400,00 1,47 8 800,00
4325 Kostnad leiligheter Hemsedal 188 160,00 16,84 164 850,00 188 160,00 16,84 164 850,00
4330 Arrangementskostnader utstilling 26 495,22 2,37 36 895,40 26 495,22 2,37 36 895,40
4331 Arrangementskostnader jakt 22 987,00 2,06 0,00 22 987,00 2,06 0,00
4360 Frakt, toll og sped. v. for videresalg 742,00 0,07 0,00 742,00 0,07 0,00
4370 Diverse arrangementskostnader 1 169,10 0,10 9 160,38 1 169,10 0,10 9 160,38

Sum varekostnader 515 013,32 46,09 437 097,99 515 013,32 46,09 437 097,99

DEKNINGSBIDRAG -602 472,06 53,91 -356 327,83 -602 472,06 53,91 -356 327,83

6010 Avskrivning 11 171,00 1,00 0,00 11 171,00 1,00 0,00

Sum av- og nedskrivninger 11 171,00 1,00 0,00 11 171,00 1,00 0,00

6300 Leie lokaler 4 900,00 0,44 1 500,00 4 900,00 0,44 1 500,00
6306 Leie Stevne-/prøve-/treningsområde 24 200,00 2,17 28 400,00 24 200,00 2,17 28 400,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 4 740,00 0,42 7 455,00 4 740,00 0,42 7 455,00
6340 Strøm 14 556,47 1,30 11 098,79 14 556,47 1,30 11 098,79
6360 Renhold 0,00 0,00 1 217,90 0,00 0,00 1 217,90

Sum kostnader lokaler 48 396,47 4,33 49 671,69 48 396,47 4,33 49 671,69

6400 Leie maskiner 1 642,00 0,15 0,00 1 642,00 0,15 0,00
6420 Leie datasystemer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6495 Leie toaletthenger 3 656,25 0,33 0,00 3 656,25 0,33 0,00

Sum leie maskiner og utstyr 5 298,25 0,47 0,00 5 298,25 0,47 0,00

6560 Rekvisita 2 783,90 0,25 249,00 2 783,90 0,25 249,00
6590 Kjøp utstyr 6 383,00 0,57 1 995,00 6 383,00 0,57 1 995,00

Sum kostnadsførte anskaffelser 9 166,90 0,82 2 244,00 9 166,90 0,82 2 244,00

6600 Rep. og vedlikehold klubbhus 9 104,60 0,81 0,00 9 104,60 0,81 0,00
6650 Rep og vedlikehold uteområde 38 821,08 3,47 0,00 38 821,08 3,47 0,00

Sum reparasjoner og vedlikehold 47 925,68 4,29 0,00 47 925,68 4,29 0,00

6720 Regnskapshonorar 18 331,75 1,64 17 631,25 18 331,75 1,64 17 631,25

Sum eksterne honorarer 18 331,75 1,64 17 631,25 18 331,75 1,64 17 631,25



302  Norsk Retrieverklubb avd Bg og OmegnResultatregnskap med fjorårstall
Periode: 1 - 12/2021     NOK

Dato: 04.02.2022

Utarbeidet av: Side: 2 Tid:: 10.21

Kontonr Tekst Denne periode i
år

% av
oms.

Denne periode
i fjor

Hittil i år % av
oms.

Hittil i fjor

6800 Kontorrekvisita 3 199,80 0,29 1 206,00 3 199,80 0,29 1 206,00
6830 Innkjøp til lager 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6831 Innkjøp div forbruksmateriell 17 846,23 1,60 4 207,47 17 846,23 1,60 4 207,47
6832 Innkjøp rosetter 4 809,00 0,43 17 977,00 4 809,00 0,43 17 977,00
6833 Innkjøp Jaktkomite 9 474,46 0,85 0,00 9 474,46 0,85 0,00
6835 Innkjøp kioskvarer 3 186,15 0,29 1 211,18 3 186,15 0,29 1 211,18
6860 Eksterne møter, kurs, oppdatering o.l 0,00 0,00 11 200,00 0,00 0,00 11 200,00
6870 Interne møter, kurs og oppdateringer 28 815,18 2,58 1 354,42 28 815,18 2,58 1 354,42
6875 Medlemsbetaling sosiale arr -16 530,00 1,48 -13 250,00 -16 530,00 1,48 -13 250,00
6890 Sosiale kostnader Varden 6 127,70 0,55 11 449,63 6 127,70 0,55 11 449,63
6940 Porto 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00

Sum kontorkostnader 56 952,52 5,10 35 355,70 56 952,52 5,10 35 355,70

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 90 865,82 8,13 63 768,25 90 865,82 8,13 63 768,25
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pliktig 15 480,14 1,39 35 084,20 15 480,14 1,39 35 084,20

Sum reise, diett, bilgodtgj 106 345,96 9,52 98 852,45 106 345,96 9,52 98 852,45

7320 Reklameannonser 8 432,50 0,75 8 200,00 8 432,50 0,75 8 200,00

Sum salgs- og reklamekostnader 8 432,50 0,75 8 200,00 8 432,50 0,75 8 200,00

7420 Premier/gaver 32 118,15 2,87 22 997,51 32 118,15 2,87 22 997,51

Gaver og kontingenter 32 118,15 2,87 22 997,51 32 118,15 2,87 22 997,51

7500 Forsikringspremie 7 525,00 0,67 6 497,00 7 525,00 0,67 6 497,00

Sum forsikringer 7 525,00 0,67 6 497,00 7 525,00 0,67 6 497,00

7710 Styremøter 347,60 0,03 0,00 347,60 0,03 0,00
7770 Bank og kortgebyrer 1 495,00 0,13 679,50 1 495,00 0,13 679,50
7780 NKK Aktivitetsavgifter 25 118,00 2,25 16 186,80 25 118,00 2,25 16 186,80
7785 Deltaker.no avgifter 14 008,00 1,25 4 401,00 14 008,00 1,25 4 401,00
7790 Diverse andre kostnader 18 070,00 1,62 17 755,01 18 070,00 1,62 17 755,01
7791 NRK Medlemstjenester 7 657,00 0,69 0,00 7 657,00 0,69 0,00
8599 Øreavrunding 0,50 0,00 -0,19 0,50 0,00 -0,19

Sum andre kostnader 66 696,10 5,97 39 022,12 66 696,10 5,97 39 022,12

Sum andre driftskostnader 418 360,28 37,44 280 471,72 418 360,28 37,44 280 471,72

SUM DRIFTSKOSTNADER 933 373,60 83,52 717 569,71 933 373,60 83,52 717 569,71

DRIFTSRESULTAT -184 111,78 16,48 -75 856,11 -184 111,78 16,48 -75 856,11

FINANSINNT. OG -KOSTN.

8050 Renteinntekt bankinnskudd -3 458,00 0,31 -6 546,00 -3 458,00 0,31 -6 546,00
8060 Valutagevinst (agio) 0,00 0,00 -276,00 0,00 0,00 -276,00

Sum finansinntekter -3 458,00 0,31 -6 822,00 -3 458,00 0,31 -6 822,00

8160 Valutatap (disagio) 55,70 0,00 0,00 55,70 0,00 0,00

Sum finanskostnader 55,70 0,00 0,00 55,70 0,00 0,00

SUM NTO. FINANSPOSTER -3 402,30 0,30 -6 822,00 -3 402,30 0,30 -6 822,00

ORD. RESULTAT FØR SKATT -187 514,08 16,78 -82 678,11 -187 514,08 16,78 -82 678,11

EKSTRAORDINÆRE POSTER

ÅRSRESULTAT -187 514,08 16,78 -82 678,11 -187 514,08 16,78 -82 678,11

Overskudd - / Underskudd +



302  Norsk Retrieverklubb avd Bg og OmegnResultatregnskap med fjorårstall
Periode: 1 - 12/2021     NOK

Dato: 04.02.2022

Utarbeidet av: Side: 3 Tid:: 10.21

Kontonr Tekst Denne periode i
år

% av
oms.

Denne periode
i fjor

Hittil i år % av
oms.

Hittil i fjor

8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 82 678,11 0,00 82 678,11

Sum overføringer 0,00 82 678,11 0,00 82 678,11



302  Norsk Retrieverklubb avd Bg og Omegn Balanse m/fjorårstall
Periode: 1 - 12/2021     NOK

Dato: 04.02.2022

Utarbeidet av: Side: 1 Tid:: 10.20

Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i
fjor

Hittil i år Hittil i fjor

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

1205 TC 500 Toalettkabin 44 688,00 0,00 44 688,00 0,00

Sum varige driftsmidler 44 688,00 0,00 44 688,00 0,00

1370 Mellomv Liv Edel Jægersen 0,00 0,00 0,00 0,00
1371 Mellomv Else Pedersen 0,00 0,00 0,00 0,00
1373 Mellomv. Turid Daae 0,00 0,00 0,00 0,00
1390 Andre fordringer 0,00 -126,81 0,00 0,00

Sum finansielle anleggsmidler 0,00 -126,81 0,00 0,00

SUM ANLEGGSMIDLER 44 688,00 -126,81 44 688,00 0,00

OMLØPSMIDLER

1579 Andre kortsiktige fordringer -15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00
1700 Forskuddsbetalt leie 0,00 -8 800,00 0,00 0,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring 810,00 866,00 6 946,00 6 136,00
1749 Andre forskuddsbet driftskostn -7 391,00 7 391,00 0,00 7 391,00

Sum fordringer -21 781,00 14 657,00 6 946,00 28 727,00

1902 Kasse jakt 0,00 0,00 360,00 360,00
1903 Kasse Hemsedal 0,00 0,00 684,85 684,85
1904 Kasse Utstilling 0,00 0,00 0,00 0,00
1905 Kasse Varden 9 261,20 0,00 9 261,20 0,00
1910 Drift  3412.18.00642 85 382,73 15 499,67 263 325,28 177 942,55
1920 Hemsedal  3411.29.12608 62 547,15 -68 418,75 73 122,02 10 574,87
1930 Høyrente 3412.66.31482 3 289,00 206 244,00 1 029 372,79 1 026 083,79

Sum Bankinnskudd og kontanter 160 480,08 153 324,92 1 376 126,14 1 215 646,06

SUM OMLØPSMIDLER 138 699,08 167 981,92 1 383 072,14 1 244 373,06

SUM EIENDELER 183 387,08 167 855,11 1 427 760,14 1 244 373,06

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

2050 Annen egenkapital 0,00 82 678,11 1 155 446,06 1 155 446,06
Overført resultat 187 514,08 0,00 187 514,08 0,00

Sum opptjent egenkapital 187 514,08 82 678,11 1 342 960,14 1 155 446,06

SUM EGENKAPITAL 187 514,08 82 678,11 1 342 960,14 1 155 446,06

GJELD

2400 Leverandørgjeld 0,00 -3 750,00 0,00 0,00
2900 Forskuddsbetalte kurs -59 827,00 88 427,00 28 600,00 88 427,00
2901 Forskuddsbetalte Framnes 100,00 500,00 600,00 500,00
2905 Forsk. lydighetskurs 31 700,00 0,00 31 700,00 0,00
2906 Forsk. blodsporkurs 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00
2907 Forsk. valpekurs 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00
2908 Forsk. Grunnkurs 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00



302  Norsk Retrieverklubb avd Bg og Omegn Balanse m/fjorårstall
Periode: 1 - 12/2021     NOK

Dato: 04.02.2022

Utarbeidet av: Side: 2 Tid:: 10.20

Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i
fjor

Hittil i år Hittil i fjor

Sum kortsiktig gjeld -4 127,00 85 177,00 84 800,00 88 927,00

SUM GJELD -4 127,00 85 177,00 84 800,00 88 927,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 183 387,08 167 855,11 1 427 760,14 1 244 373,06





 
 

6. Budsjett 2022  
 
Medlemskontingenten for 2023 foreslås uendret. 

 
   BUDSJETT 2022   BUDSJETT 2021  
DRIFTSINNTEKTER:     
Medlemskontingent                55 000,00                 53 000,00  
Utstilling              112 000,00               105 000,00  
Rally Lydighet / Lydighet                80 125,00               110 000,00  
Jakt               109 000,00                 76 950,00  
Blodspor                31 000,00                 29 300,00  
Hemsedal              314 000,00               260 000,00  
Offentlige tilskudd                65 000,00                 61 000,00  
Øvrige kurs              140 000,00               120 000,00  
Div andre inntekter                  4 000,00                   3 000,00  
SUM DRIFTSINNTEKTER              910 125,00               818 250,00  
      
DRIFTSUTGIFTER:     
Varden, drift og vedlikehold                60 000,00                 50 000,00  
Forsikring                  8 000,00                   7 000,00  
Strøm                18 000,00                 15 000,00  
Renovasjon                10 000,00                 10 000,00  
Leie lokaler, felles                  5 000,00                   5 000,00  
Møter/kurs/studiestøtte/reise og diett                15 000,00                 15 000,00  
Møter/tilstelninger internt i avdelingen                30 000,00                 30 000,00  
Adm kostnader - felles (inkl regnskap)                25 000,00                 30 000,00  
Diverse innkjøp gaver/premier felles - adm                20 000,00                 20 000,00  
Sosiale kostnader Varden                15 000,00                 15 000,00  
Utstilling                92 825,00                 79 625,00  
Rally Lydighet / Lydighet                71 913,00                 80 000,00  
Jakt              104 575,00                 62 419,00  
Blodspor                30 000,00                 28 600,00  
Hemsedal              300 100,00               248 450,00  
Øvrige kostnader kurs (klubb generelt)              100 000,00               100 000,00  
Rosetter /Lager- xtra    -  
SUM DRIFTSUTGIFTER              905 413,00               796 094,00  
DRIFTSRESULTAT                  4 712,00                 22 156,00  
Finansinntekter                  3 000,00                   6 000,00  
Renter, gebyrer og finansutgifter                  1 500,00                   1 000,00  
BUDSJETTRESULTAT                  6 212,00                 27 156,00  

 
Sak 6. Budsjett 2022 - Forslag til vedtak: 
 

Budsjett for 2022 godkjennes. 
 

  



7. Valg av representanter til GF 2022

Styret ber årsmøte om fullmakt til å utpeke representanter til hovedklubbens 
generalforsamling den 23.April 2022. 
Sak 7. Kandidater til GF - Forslag til vedtak: 

Årsmøte gir styret fullmakt til å utpeke representanter til hoved klubbens 
generalforsamling den 23.april 2022

8. Innsendte saker

Sak 8.1 Innsendt av Karsten Reiertsen 
Utstillingskomiteen. 
Ønsker at styret gir en gjennomgang til årsmøtet, av saken da Utstillingskomiteen, 
(ifølge referat fra styremøtet 15.6.2021) ble fristilt? Referatet inneholder ikke noe 
som gir medlemmene en mulighet til å sette seg inn i saken, eller danne seg en 
oppfatning om saken. Hva har skjedd? Savner en begrunnelse for avgjørelsen om 
fristilling og ønsker å høre det. Hva har styret gjort i forkant før denne avgjørelsen? 
Og ønsker at årsmøtet får høre den. 
Sak 8.1 Trukket fra sakslisten av forslagsstiller 03.03.22

Sak 8.2 Innsendt av Karsten Reiertsen 
Aktiviteter på Varden. 
Årsmøtet må anbefale hvilke hoved aktiviteter, og hvilke aktiviteter vi primært skal 
bruke banen og hundehuset på Varden til. Og at disse aktivitetene må prioriteres og 
vektlegges bane tid, framfor andre. Av aktiviteter som krever bruk av banen i dag 
er: Jakt trening. Rally- lydighet / Lydighet. Utstillings trening. Kurs. Miljøtrening. 
(Blodspor har normalt ikke behov for bane tid på grus). Det handler ikke om å 
utelukke aktiviteter, men at noen aktiviteter prioriteres. Skoler er godt egnet til 
trening, da det er voksenopplæring, med refusjon fra fylket på leie kostnader for 
andre aktiviteter. 
Sak 8.2 Styrets svar på spørsmålet 

Styret koordinerer avdelingens aktiviteter og fordeling av tid på Varden i samarbeid 
med kursansvarlig, aktivitetskomiteenes og medlemmers ønsker.  
Styret viderefører denne praksis.  



 
 

 
9. Valg 
Styret frem til årsmøte 2022 
 

Leder Christina Getz Valgt i 2021, 2020, 2019, 2018 På valg Gjenvalg 
Styremedlem Turid Daae Valgt i 2021, 2019 og 2017 Ikke på valg  
Styremedlem Liv-Edel Jægersen Valgt i 2020 og 2018 På valg Ønsker ikke gjenvalg 
Styremedlem Per Totland Valgt i 2021, 2019 og 2017 Ikke på valg  
Styremedlem Kjetil Meland Valgt i 2020 På valg Gjenvalg 
Varamedlem Heikki Bruvik Valgt i 2020 På valg Gjenvalg 

Varamedlem Merete Tuv Lohse  Valgt i 2021 
Trukket seg 
fra varaverv 

Ønsker å bli valgt 
som styremedlem 

 
I henhold til lovenes § 6-6 skal det på årsmøte 2022 velges:  

• Leder for 1 år  
• Kasserer for 2 år  
• 1 styremedlem og 1 varamedlem for 2 år  
• Suppleringsvalg, 1 varamedlem for 1 år  
• 3 valgkomitémedlemmer og 1 varamedlem for 1 år  
• Revisor og vararevisor for 1 år  
Den med flest stemmer velges til styremedlem for 2 år, den med nest flest stemmer velges 
til varemedlem for 2 år, og den med tredje flest stemmer velges til varamedlem for 1 år.   

Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende kandidater til valget på Generalforsamlingen 2021: 
 

Funksjon Navn Status Valgperiode 
Leder Christina Getz Gjenvalg 1 år 
Kasserer Rune Haaland Ny 2 år 
Styre- / varamedlem Kjetil Meland Gjenvalg 2 år  
Styre- / varamedlem Heikki Bruvik Gjenvalg 2 år 
Styre- / varamedlem Merethe Therese Tuv Lohse På valg 2 år 
    
Valgkomite Karstein Myrdal Ny 1 år 
Valgkomite Trude Kyrkjebø Ny 1 år 
Valgkomite Trond Valdersnes Gjenvalg 1 år 
Valgkomite Heine Kleppe Gjenvalg 1 år 
    
Revisor Tore Muller Andresen Gjenvalg 1 år 
Vararevisor Asbjørn Kristiansen Gjenvalg 1 år 

 
 

Trond Valdersnes  Heine Kleppe  Jacob Rømer 



 
 

Presentasjon av kandidater til styret 
 

Christina Getz Mitt navn er Christina Getz, jeg er 52 år og 
bosatt på Askøy utenfor Bergen. Jeg har vært medlem i NRK 
avd Bergen og omegn siden 2010. Av retrieverrasene er det 
Flatcoated og Labrador retriever jeg har hatt i hus, i dag har jeg 
2 labradorer. 
Jeg er utdannet NKK Trinn 1 instruktør og prøveleder for 
jaktprøver for retrievere. For avdelingen bidrar jeg som 
instruktører ved å holde kurs og miljøtreninger. For 
jaktkomiteen fungerer jeg som prøveleder på jaktprøver. 
Med egne hunder deltar jeg gjerne på aktiviteter innenfor jakt, 
blodspor, miljøtrening og byvandring.  
Siden 2016 har jeg hatt ulike verv i avdelingen, både i styre og 
komiteer. I dag er jeg medlem av avdelingens 
Hemsedalskomite, som arrangerer Hundeferie i Hemsedal. Jeg 
ønsker å stille til gjenvalg som leder fordi jeg gjerne vil 
fortsette å bidra med å tilrettelegge et godt og bredt 
aktivitetstilbud til alle medlemmer i avdelingen. 
 

 
 

Rune Haaland, ft. 1950 – stiller til særskilt valg som kasserer. 
Jeg bor på Sandsli sammen med Sigrun, Caspar og Emmet. 
Min rase er Curly coated retriever. Har i dag en 10 år gammel Curly 
coated retriever (Emmet).  
Min første curly fikk jeg i 2000. Jeg (familien) driver aktivt med blodspor. 
En fin aktivitet som medfører at hunden får brukt seg mentalt. 
Jeg er medlem i blodsporkomiteen, sporlegger og prøveleder. Har og vært 
med å lage kursmateriell til blodspor kurs.  
Jeg stiller til særskilt valg som kasserer. 
En oppgave jeg har gode forutsetninger for å utføre med den erfaring jeg 
har fra tilsvarende verv.  
Jeg har vært kasserer/økonomiansvarlig i flere organisasjoner, herunder 
Svømmeklubben Delfana og BSF (et internasjonalt årlig svømmestevne i 
Bergen). Jeg er styreleder/økonomiansvarlig i et sameie i Bergen (115 
leiligheter) og et på Geilo (52 leiligheter). Jeg har også vært leder i 
kontrollkomiteen i NSF (Norges svømmeforbund). Har og god og erfaring 
som styremedlem fra andre organisasjoner.  

En årsak til at jeg stiller til valg er at jeg ønsker å være med på å utvikle gode rutiner, for å kunne møte 
daglige og fremtidige utfordringer på en god måte for alle. Når det gjelder regnskap/økonomi er det er 
funksjon som jeg liker å jobbe med. 
  



 
 

Kjetil Meland Jeg fikk min første golden i 1990 og har i dag 
min nr 4. Har vært medlem av NRK avd. Bergen siden 
begynnelsen av 1990 tallet. Har tidligere drevet litt med 
brukshund, men det er innen utstilling og blodspor vi er mest 
aktive i dag. Av verv i klubben har jeg vært i både utstilling - 
og blodsporkomiteen, samt vært materialforvalter. Sitter i dag 
som styremedlem og er medlem i utstillingskomiteen. 
Jeg ønsker gjenvalg som styremedlem for å kunne bidra til 
kontinuitet og det gode arbeidet som pågår med aktiviteter og 
oppgradering av klubbhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heikki Bruvik bor på Krokeide og driver eget firma på 
Krambua. Jeg fikk min første Flatcoated retriever, Balder i 
1997. Senere kom Sar til, og nå har jeg Bonzo som blir 6 år i 
mars.  
Jeg deltar i klubbens jaktaktiviteter med Bonzo, og er 
medhjelper på de jaktprøver som jaktkomiteen arrangerer.  
I styret har jeg vært varamedlem i 2 år.  
Jeg stiller til gjenvalg som styremedlem fordi jeg ønsker å 
fortsette å bidra til god aktivitet og videre utvikling av klubb- 
og klubbområde for klubbens medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merete Therese Tuv Lohse Har vært varamedlem i 
retrieverklubben ett år alt, og ønsker å fortsette å bidra i styret.  
Har tidligere erfaring fra styreverv innen idrett, fau og 
boligsameier.  
Jeg har to golden hanner, og driver med utstilling.  
Jeg ønsker å jobbe for at alle medlemmene får ett godt og bredt 
tilbud, og kunne veldig gjerne tenkt meg å få inkludert flere av 
medlemmene i klubbens aktiviteter. Jeg ønsker at det opprettes 
flere «lavterskeltilbud» som motiverer flere til å delta. 



 
 

Karstein Myrdal.  
46 år gammel, er gift med Hilde og sammen har vi 
tre voksne barn. Jeg har drevet aktivt med hund de 
siste 20 årene, er instruktørutdannet og figurant 
utdannet til MH/FA og karaktertest. Jeg holder kurs 
for Retriever klubben og noen andre hundeskoler.  
Hilde og jeg har hatt oppdrett av Rottweiler siden 
2000, og jeg har vært aktiv i styret i Norsk 
Rottweilerklubb.  
For to år siden flyttet Flatcoated retrieveren Ibra 
inn hos Hilde og meg, og vi har forelsket oss 
fullstendig i Retrievere både som rase og også det 
miljøet som er rundt. Jeg trener Ibra i Norske 
Redningshunder, mens rottweilerene mine trenes i 
bruks/LP og nosework.  Retrieverklubben i Bergen 

har tatt så godt imot oss og vi deltar på de aktivitene vi har anledning til å delta på. Motivasjon for å 
ta på meg rollen i valgkomiteen er å bli bedre kjent med klubben og retrieverrasene. Jeg har også et 
ønske om å aktivt kunne bidra i aktiviteter i klubben og å bidra til å videreføre det gode miljøet. Jeg 
trives veldig godt i klubben og ønsker å jobbe for at alle skal føle det samme. Av tidligere erfaring 
har jeg vært i styret i Rottweilerklubben og driver eget firma med eget styre.  
 

Trude Kyrkjebø 
Hvilke aktiviteter du deltar på i klubben: Valpekurs 

Hvilken motivasjon du har for å ta på deg vervet: 
Få bedre kjennskap og innsikt i hundehold og hunderasen 

Tidligere erfaring fra tilsvarende roller, eller hvilke forutsetninger 
du har for å utøve rollen. 
Jeg fikk min første golden i januar 2021. Det har vært en god 
opplevelse og jeg har fått stor respekt for oppdrettere sitt arbeid og 
ansvar. Jeg har tidligere erfaring fra styrearbeid og frivillig 
organisasjonsarbeid. Mitt ønske er å skape et inkluderende miljø 
hvor det er plass til topp og bredde i ulike grener. 

  



 
 

Trond Valdersnes, gjenvalg Valgkomiteen. 
Jeg er 50 år, gift med Linda og bor Alversund sammen med 
våre 3 hunder. Min største lidenskap og hobby er jakt og 
jakthund, og jeg er så heldig at min kone også deler 
hundeinteressen. 
I 1998 falt vi for retrieverens egenskaper og gemytt, og   
etter dette har 1 Flat og 4 Labradorer funnet veien til vårt 
hjem. Alle trenes for og benyttes på praktisk jakt og 
jaktprøver, de siste både i inn og utland. 
Jeg har tidligere bidratt i klubben med verv i både Jakt og 
Hemsedals komiteen, før jeg nå siste 2 år har fungert som 
medlem/ leder i valg komiteen.  

I 2022 har jeg startet på utdannelsen som Jaktprøve dommer, og har tiltrådt som medlem av Sentral 
jakt komite.  
I min yrkes karriere har jeg tett på 20 års erfaring som leder i større organisasjoner, og fra 2016 har 
jeg vert Skadesjef i Tryg Forsikring. Siden 1998 har jeg også bekledd en rekke roller i forskjellige 
utvalg og styrer i Finans Norge. Fra 2020 som medlem av, og personlig vara for styreleder i Norsk 
Naturskade pool.  
Jeg liker å jobbe for og med mennesker, og har lang organisasjons erfaring. Jeg er opptatt av at vi har 
en klubb med gode og gjennomsiktige demokratiske prosesser, og jeg tror også det er helt avgjørende 
at alle deler av klubben blir hørt, sett og prioritert. Det er også nettopp slik vi skaper god grobunn for 
frivillighet og motivasjon for innsats til fordel for alle klubbens medlemmer, og deres foretrukne 
aktivitet. Dette ønsker jeg å bidra til. 
 

Heine Kleppe Jeg er født i 1958 og bor på Sotra. Der driver 
jeg oppdrett av golden retriever sammen med min kone Lise 
med kennelnavnet Fingerprint. Vi har hatt golden siden 1982 
og oppdrett siden 1991. Har drevet med ulike aktiviteter 
med våre golden, både lydighet, spor, jakt og utstilling. De 
siste tiår er det oppdrett og utstilling som har vært 
hovedaktiviteter. Har oppdrettet en rekke championer, de 
fleste innen utstilling i tillegg til en verdensvinner. 
Har vært aktiv i retrieverklubben helt fra starten av mitt 
«hundeliv» og hatt en rekke tillitsverv i flere avdelinger. 
Jeg har i tillegg lang erfaring som tillitsvalg i fagforeningen 
Tekna både lokalt og nasjonalt. 
Jeg er opptatt av at retrieverklubben både lokalt og nasjonalt 
skal fylle sin rolle som raseklubb for retrieverne og gi gode 
tilbud lokalt til alle som driver med hundesport på ulike nivå 
og arenaer.  

  



 
 

Elizabeth Brandt-Rasmussen 
f.1973 er tidligere lærer fra Landås i Bergen kommune. Er oppvokst 
med Golden Retrievere, og har nå en Goldenhann på 2,5 år. 
Forhåpentligvis blir de to om ikke alt for lenge. De siste årene har 
interessen for hund utviklet seg, noe som har resultert i aktiviteter 
og trening både lokalt og i andre deler i landet. Jeg brenner for 
utvikling av friske og gode linjer av alle Retrieverrasene, uansett 
bruksområde eller aktivitet. Personlig trives jeg godt i 
utstillingsringen, men også på aktiviteter der hunden får flere ulike 
fysiske og mentale utfordringer. Jeg mener at den lokale 
retrieverklubben først og fremst skal være en raseklubb som er 

møtepunktet mellom de ulike Retrieverrasene og deres førere - uavhengig av interessefelt og 
engasjementnivå. Jeg ønsker å arbeide for at vi sammen kan gjøre NRK Bergen og Omegn til 
medlemmenes klubb, der styret fungerer som tilretteleggere og motivatorer for aktivitet med de beste 
hunderasene som finnes; Retrieverne. Nøkkelordet for min ledelsesfilosofi er og har alltid vært: 
brukermedvirkning. Jeg har erfaring fra ulike styre- og tillitsverv. I hovedsak fra idretten, men også 
fra fagorganisasjon og FAU-styre. Det har alltid vært viktig for meg å representere medlemmenes 
interesser i de vervene jeg har hatt. Jeg stiller til valg fordi jeg håper og tror at jeg kan tilføre klubben 
noe positivt fremover. 
 

Annette Lorang f. 1988 Fikk min første golden retriever i 
2006,og ble da helt forelsket i Retriever rasen. Alltid hatt 
lidenskap for hund og gikk hunde linjen på stend jordbruk skole i 
2008. 
I dag har jeg en flatcoated retriever tispe på 6 år, som ble godkjent 
redningshund i 2019 med min mann. Trener hver eneste dag 
hverdags lydighet/søk, og brenner for et aktiv og godt hundeliv. 
Mira er i dag familie hund sammen med 2 små barn, og vi er ofte 
å se på miljøtrening om onsdagene. 
Stiller til valg, da jeg ønsker at klubben skal vokse enda mer. 
Vil at alle skal bli hørt og sett. Brenner for samhold, samspill og 
positiv trening, og jeg ser hvor mye klubben gir og betyr for 
veldig mange og ikke minst meg selv. 
 
 

Rose-Mari Pettersen, 59 år og bor i Fana. 
Jeg fikk min første hund i 2009, en labrador og deretter to til. 
I dag har jeg to jaktlabradorer, Kodak og Copper som jeg 
trener jakt og litt blodspor.  
Har tidligere vært med i jaktkomiteen. 
Jeg ønsker og kunne bidra med å finne de beste kandidater til 
de forskjellige verv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Emil Reiertsen Jeg ønsker med dette å melde min 
interesse for å være med i valgkomiteen i retrieverklubben. 
Etter flere år som “retrieverklubb-groupie” med familiens 
labradorer er jeg nå endelig medlem selv med egen hund 
(curly-coated retriever)! Vi trener i hovedsak blodspor og 
utstilling i regi av klubben, ispedd litt uorganisert 
jakttrening når vi har et ledig øyeblikk. 
Jeg er opptatt av at retrieveren (og dens eier) får utfordret 
seg mentalt og fysisk gjennom et bredt kurs- og 
treningstilbud i regi av en raseklubb som gir glede og 
faglig påfyll for hele ekvipasjen. Det er også viktig for meg 
at alle medlemmer opplever at klubben er lydhør for deres 
ønsker og tilbakemeldinger gjennom en ryddig, rettferdig 
og åpen prosess. 
Fra 2021 har jeg holdt et verv i utstillingskomiteen og 
mener jeg kan være en verdifull ressurs for valgkomiteen 
også i styrke av at jeg er et relativt ferskt medlem og på 
den måten kan bidra med et upartisk perspektiv. 
 
 

 
Karsten Reiertsen heter jeg og er f. 1959. Bor på Landås. Har vert 
medlem av avd. fra 2007. Labrador er min hund, og jeg har hatt flere 
av rasen. Lever med to tisper for tiden.  Begge er høyt premierte 
innen Blod spor og Utstilling. 
Aktiviteter jeg har egen erfaring fra med hundene er en del venstre 
svinger innen Utstilling, Blod spor og RL. En del kurs har jeg vert 
innom, både i Hemsedal og på Varden.  Er også medlem i Blod spor 
komiteen. Der brenner jeg for at alle hunder med nese, har potensiale 
for spor arbeid, og at de tobeinte oppdager hvor kjekt det er å se 
hunden lykkes. 
Har god kjennskap til avdelingens «indre» liv i klubben og avd. Fra 
HS- Styret – Komiteer- Medlemmer. Hvordan avd. er organisert og 
drevet.  Har hatt flere forskjellige verv i avd. styre tidligere. Og har 
kunnskap om hva som kreves for å drive frivillig arbeid. 
Rekruttere de beste medlemmer til å gjøre en jobb for avd. Drive 
Avdelingen, på godt og vondt. Det er min motivasjon for å rekruttere 
nye medlemmer til å gjøre en jobb for avd. styre og det best for 
medlemmene. 

 
  



 
 

 

Stemmeseddel - Årsmøte 2022  
Gyldig ved forhåndsstemme, jf. lovenes § 6 
Ikke gyldig ved fremmøte på årsmøtet! 

 

 Sett inntil 1x 

Leder 1 år Christina Getz Gjenvalg  
 

 Sett inntil 1x 
Kasserer 2 år Rune Haaland Ny  

 
 Sett inntil 3x 
Valgkomiteens instilling 
Styre- /varamedlem 2år, 
suppleringsvalg vara 1 år. 
 

Kjetil Mæland  Gjenvalg  

Heikki Bruvik  Gjenvalg  
Merete Therese Tuv Lohse På valg  

Forslag fra Heine Kleppe Elisabeth Brandt- Rasmussen  Ny  
Den som får flest stemmer velges til styremedlem for 2 år, den med nest flest stemmer velges til 
varamedlem for 2 år, og den med tredje flest stemmer velges til varamedlem for 1 år. 
 
Valgkomité 1 år (3 medlemmer, 1 varamedlem): Sett inntil 4x 
Valgkomiteens innstilling Karstein Myrdal Ny  

Trude Kyrkjebø Ny  

Trond Valdersnes Gjenvalg  

Heine Kleppe Gjenvalg  

Forslag fra Christina Getz Annette Lorang Ny 
  

 
 

 

 

Forslag fra Christina Getz Rose-Mari Pettersen Ny  

Forslag fra Christina Getz Emil Reiertsen Ny  

Forslag fra Heine Kleppe Karsten Reiertsen Ny  

 
          Sett inntil 1 

 Revisor 1 år Tore Müller Andrésen Gjenvalg  
 

 Sett inntil 1 
 Vararevisor 1 år 

 
Asbjørn Kristiansen Gjenvalg  

 
  



 
 

Retningslinjer for valg på årsmøte 2022 
Møte- og stemmerett i årsmøtet innehar alle som har gyldig medlemskap i avdelingen når 
årsmøtet avholdes (hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og familiemedlemmer). 

 
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme 
ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral 
konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn 
og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet 
senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.  
Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte 
stemmesedler 
 
Forhåndstemmer sendes til: 

 
NRK avd. Bergen og Omegn  
co / Christina Getz 
Signalshaugane 41A, 5302 Strusshamn 
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