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Norsk Retrieverklubb       
Avdeling Gjøvik/Lillehammer         Aktivt hundeliv 

 

MEDLEMSMØTE 08.03.2018, Vertshuset v/E6 Biri 
 

Tilstede på møtet: Erik Bostad, Anne Lise Kaspersen, Hege Spjelkavik, May Britt Børresen og Marianne 
Wottestad fra styret samt 7 medlemmer fra klubben 
 
Det ble servert kaffe, pizza og brus. 
 
 
Erik ønsket velkommen og orienterte om NRKs forslag til en strategiplan.  

 Trender: Det er et synkende antall medlemmer i klubbene, mindre aktivitet i avdelingene, færre 
på utstilling og det er vanskelig å få folk til å sitte i komitéer og råd og til å stille på dugnader. 
Det er for øvrig økende aktivitet på apportering/jakt. 

 

 NRK har startet arbeidet med strategiplanen, «Norsk Retrieverklubb 2025», som har blitt sendt 
ut til alle lokalavdelinger der de ønsker innspill/forslag til hva som kan øke aktiviteten og 
medlemstall, besvares/leveres innen 01.05.2018. Deretter blir det jobbet med innkomne forslag 
i regi av hovedklubben og en presentasjon av arbeidet ved neste års kontaktmøte i januar. 
Deretter skal dette ut til høring igjen i lokalavdelingene før endelig strategiplan godkjennes på 
GF (Generalforsamlingen) i NRK våren 2019. 

 
Vi skal prøve å definere noen konkrete mål og hvordan vil skal komme dit. 
 
Innspill som har kommet er: 

 Holde valpekurs 

 Ha faste aktiviteter 

 Invitere/opplyse om treninger/turer 

 Støtte medlemmer som ønsker å ta kurs 

 Andre innspill fra medlemmene ønskes før vi sender inn vårt svar til hovedklubben i slutten av 
april. 

 
 
May Britt orienterte om miljøtreninger framover. 
Vi fortsetter med å ha det den siste søndagen i måneden på Myrvang, men vi må kanskje ha et 
alternativt sted før snøen går.  
Det blir forskjellige temaer/aktiviteter som jakt, apportering, utstillingstrening, rally-lydighet, spor og 
lydighet.  
Grilling og sosialt samvær etterpå.  
Kan være lurt å opprette meningsmåling på Facebook for å se hva våre medlemmer er interessert i å 
holde på med.  
 
 
Videre ble det tatt opp kursplaner som valpekurs og jaktkurs. Arnulf og Ann Turid har sagt seg villig til å 
holde introduksjonskurs til apportering, og det er planlagt valpekurs på Lillehammer nå på våren. Vi 
håper å få til valpekurs på Gjøvik også. Det er også planlagt jaktkurs helgen 2./3. juni med Trond 
Gjøtterud som instruktør. Det skal arrangeres jaktprøve for BK (Begynnerklasse) i mai med Heidi Kvan 
som dommer. 
 
 
Det ble også drøftet «belønning» for dugnadshjelp, som hyggekveld, vinflaske, «takketrening» med 
instruktør, etc.  
 
Medlemsmøte ble avsluttet kl 21:30. 
 
 
 
Marianne Wottestad 
Referent 
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