
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Norsk Retrieverklubb    
Avd Gjøvik/Lillehammer              Aktivt hundeliv 

    

 

MEDLEMSMØTE 13.02.2018, Vertshuset v/E6 Biri 
 
Tilstede på møtet: Erik Bostad og Marianne Wottestad fra styret og 3 medlemmer fra 
klubben. 
 
Erik ønsket velkommen og orienterte om status for 2017, samt planer for 2018 for 
alle komitéer og planer om kurs osv. 
Kort oppsummert så ønsker avdelingen å øke aktivitetsnivået ved å tilby flere og 
oftere kurs for våre medlemmer slik at våre medlemmer kan få et aktivt hundeliv for 
sine firbeinte familiemedlemmer. Det blir i år flere valpekurs, sporkurs, 
rallylydighetskurs og apportering/jakt kurs. 
 
Videre vil avdelingen avholde jaktprøve både vår og høst for begynnerklassene samt 
den årlige utstillingen på Biri i august. Hver måned blir det også miljøtreninger den 
siste søndagen i måneden. Følg med på hjemmesiden/facebook siden for 
annonsering der. 
 
Videre orienterte Erik fra kontaktmøtet hos Norsk Retrieverklubb.  
 

- Det er usikkert hvor pinsearrangementet blir i 2018, da vi ikke lenger får være 
på samme plass som sist år på Skarnes. Hovedklubben ønsker at dette 
arrangementet skal ha en fast forankring i innlandet og har bedt 
lokalavdelingene Kongsvinger/Midt-Hedmark/Gjøvik-Lillehammer om å ta på 
seg arrangøransvaret for dette. 

 
- Det skal utarbeides en strategiplan for Norsk Retrieverklubb, denne vil det 

orienteres nærmere om på medlemsmøtet rett etter årsmøtet 8. mars. 
 

- Det ble oppfordret til nettvett fra alle medlemmer. Det har vært noen negative 
tilfeller angående dette på nettsider tilknyttet Retrieverklubben, og det blir 
oppfordret til å tenke seg om før man legger ut innlegg eller henger seg på 
med usaklige kommentarer. 

 
Det er ønskelig med «faste» møteplasser for våre aktiviteter og i den forbindelse vil 
Ann Turid Hustad vil undersøke en mer permanent plass for apporteringstreninger i 
området ved Næra. Hun kjenner en grunneier som har noe som kan være aktuelt.  
 
Ann Turid kom også med forslag/oppfordring om at alle medlemmer inviterer/legger 
ut på Facebook-sida vår angående treninger/aktiviteter. Det kan være trening 
angående jakt/apportering, lydighet, spor, rally osv. eller bare at man inviterer til en 
kveldstur i uka eller luftetur i helgen.  
Dette kan være med å få opp aktiviteten i klubben og å bli bedre kjent med 
hverandre. 
 
Referent  
Marianne Wottestad (sekr)      


