
Retningslinjer for økonomisk støtte til utdanning/kurs for 

medlemmer i Norsk Retrieverklubb avd Gjøvik/Lillehammer. 

Norsk Retrieverklubb avd Gjøvik/Lillehammer ønsker å stimulerer til økt 

aktivitet i avdelingen ved å bidra med utdanningsmidler til medlemmer. Dette er spesielt 

tenkt på medlemmer som ønsker å ta instruktørutdannelse, ringsekretærkurs, 

prøvelederkurs, dommerkurs eller annet relevant kurs som vil gi økt aktivitet til våre 

hovedinteresser samt gi avdelingen lettere tilgang til ressurser når prøver/kurs/utstillinger 

etc skal avholdes i avdelingens regi. 

Følgende utdanning/kurs prioriteres: 

 NKK Instruktørkurs trinn 1 og 2 kan søkes om å få dekket kursavgiften, reise og 

opphold må den enkelte dekke selv.  Vedkommende forplikter seg til å holde minst 

tre kurs for avdelingen i løpet av fem år, men fortrinnsvis innen 3 år. Det første 

kurset uten honorar, 50% honorar ved neste kurs og fullt honorar fra det 3. kurs og 

de etterfølgende. Eventuell kjøregodtgjørelse avtales for hvert enkelt kurs. 

 Prøvelederkurs kan søkes om å få dekket kursavgiften, reise og opphold. 

Vedkommende forplikter seg til å ta på seg oppdrag som prøveleder ved 3 jaktprøver 

i avdelingen de nærmeste fem årene etter avsluttet kurs.  

 Ringsekretærkurs kan søkes om å få dekket kursavgiften, reise og opphold må den 

enkelte dekke selv. Vedkommende forplikter seg til å ta på seg oppdrag som 

ringsekretær ved 3 utstillinger i avdelingen de nærmeste fem årene etter avsluttet 

kurs. 

 Dommerutdanning, ved utdannelse av dommere innen utstilling, jakt og spor kan det 

søkes om å få bidrag til å dekke deler av utdannelsesløpet. 

 Ved deltagelse på NLM (Norsk Lag Mesterskap for retrievere) kan det kan søkes om å 

få dekket påmeldingsavgiften pr. lag, reise og opphold må den enkelte dekke selv. 

Laget bidrar tilbake til avdelingen med å ei trening i avdelingens regi eller foredrag på 

et medlemsmøte om opplevelsene. 

Støtte til deltagelse på forskjellige nasjonale og internasjonale konkurranser dekkes normalt 

ikke. Men det kan søkes om bidrag i forhold til framlagt budsjett, et bidrag tilbake kan for 

eksempel være i form av å holde noen treninger/minikurs i den aktuelle grenen. 

Deltagelse på vanlige kurs med hund vil som regel ikke dekkes av avdelingen.  

Maksimalt beløp for støtte er begrenset oppad til kr. 5.000,- pr. kurs/utdannelse om ikke 

annet er bestemt av styret. 

 

Vedtatt styremøte i avdelingen 8. mars 2018 


