
      Årsmelding/årsrapport for raseråd Chesapeake Bay retriever 2015 

Raseråd CBR har som formål å være en fagkomite for rasen, bistå Hovedstyret i saker som gjelder 

CBR og å organisere og gjennomføre felles aktiviteter for rasen.                                                                                                                                                                  

Raserådet består av Margunn Tvedten(leder) og Iris B. Idland. 

Det er avholdt ett møte på Næroset . Saken som ble behandlet på møtet var planlegging av 

overnatting, måltider, fellesaktiviteter og treninger i forbindelse med pinsetreffet.  I tillegg til de 

sosiale aktivitetene var det utstillingstrening, jakttrening og innføring i rallylydighet. Raserådet har 

øvrig holdt kontakten og dialog pr. e-post og telefon. 

Raserådet deltok på NRK’s stand og raseparade på Villmarksmessen i april. 

Utstilling 

19 hunder har på 11 utstillinger og deltatt 33 ganger. Disse har oppnådd 26 CK, 15 Cert og 4 Cacib.  X 

stykker har oppnådd championat. 

EUW15 Pond Hollow Sierra Nevadas 

EUJW-15 NJV-15 NV-15  Bodaway Bamse 

NV-15 Aquamanda’s Really Blonde 

NJV-15  Bena Suxa 

Pinsetreffet  

ble avholdt på Næroset med ca 20 hunder og deres «pårørende». Deltagelse på utstillingene på Biri 

med gode resultater.  Apporterings- , viltspor - og utstillingstrening  samt innføring i rallylydighet. Alt 

trening ble utført på dugnadsbasis, sosial ramme rundt det hele med mange fellesmåltider.  

 

Mesterskapshelgen  

3 chesapeake deltok i BK på Mesterskapshelgen med gode resultater. 

 

Chesapeaktreff Ästad Sverige 

3 hunder deltok på WD i alle klasser. Aquamanda’s Nattens Dronning Nea fikk Working Dog 

certificate og Arnac Bay Wantuck ble nr to i mesterklassen. 

Jaktprøveresultater 

 Fire hunder  har alle gått til premiering  og oppnådd  1 x 2 Ak, 1 x 3 Ak og 2 x 3 BK, dette på seks 

deltagelser.  

 

Redningshunder 

4 hunder er A-godkjente som lavinehunder, fire  er A- godkjente for ettersøk, og en er A godkjent 

som katastrofe(ruin)hund, to B.godkjenninger ettersøk,  og en B godkjenning katastrofe.  En av disse 

hundene er A-godkjent i alle tre disipliner og har vært det i flere år;  all honnør til Inger Antonsen og  

Tøyse Tara’s Dixie!  Prosentvis ligger chesapeaken høyt  som rase i NRH og registreringstallmessig er 

det ganske unikt at så mange er aktive i NRH.   



 

 

 

Import/eksport 

Det er født ett kull med 6 avkom hvorav en er eksportert til Sverige og en til Tyskland.  Det er 

importert tre hunder fra Sverige og en fra Danmark. 

Helse 

4 nye HD undersøkelser;  to med A, en med B og en med C.  4 nye AA undersøkelser,  alle frie. 5 

hunder er øyelyst, - alle uten anmerkning. 

Planer 2016 

Sosiale aktiviteter og jakttrening i forbindelse med pinsetreffet.   Legge til rette for 

unghundssamlinger/treninger.  Deltakelse på internasjonale chesstreff .  Hjemmesidejobbing.  

  


