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Styremøte 21.08.2018 på Vertshuset på Biri 
 
 

Til stede: Erik, May Britt, Anne Lise, Hege og Marianne 
Forfall: Jon og Kevin 
 
 

 37/18 - Innkalling og saksliste: Godkjenning v/Erik 
 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 

 38/18 - Gjennomgang av møtereferat fra 29.05.2018  
 
Dette ble funnet OK. 
 
 

 39/18 – Regnskap status v/Hege 
 
Alle vårens 3 kurs har bidratt med overskudd på ca. kr 1.200,- hver. Veldig hyggelig 
at vi greier å tilby kurs og instruktører som trekker medlemmer til aktivitetene. 

- Blodsporkurset med Beathe Nes  
- Jaktkurset med Trond Gjøtterud 
- Apporteringskurset med Hilde Ulvatne Martinsen  

Jaktprøva, bevegelig BK, i mai med Heidi Kvan ga også et overskudd på ca. kr. 
1 200,- men det mangler fortsatt innbetaling fra en deltager. Erik purrer opp 
vedkommende igjen. 
 
Medlemskontingent som har kommet inn til nå er kr 14 090,- for 119 medlemmer 
 
På våre tre kontoer er beholdningen: 
Utstillingskonto: kr. 96 575,- 
Jaktkonto:  kr. 15 314,- 
Driftskonto:  kr.106 422,- 
Totalt   kr. 218 311,- i beholdning nå. Men det er fortsatt en del 
regninger fra utstillingen som ennå ikke har kommet inn. 
 
 

 40/18 – Status fra komiteer v/Hege og Anne Lise 
 
Jaktprøve og komiteen 
Hege sliter litt med å få hjelp til å gjennomføre jaktprøva. Har ikke fått tak i 
prøveleder enda eller dommer. Erik hjelper til med å komme i gang. Satser på å få til 
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et møte til uka med alle i komiteen og fordele oppgaver. Margunn kan være 
prøveleder hvis det blir en passende dato for henne. 
 
For neste år er det søkt om bevegelig BK vår og høst samt AK/EK på høsten. 
 
 
Utstilling - oppsummering 
Utstillingen gikk veldig bra med 150 påmeldte hunder.  
Det ble solgt lite kataloger i forhold til tidligere år, men vi hadde kiosksalget selv i år 
og inntektene derifra vil bidra positivt. Status pr 28.8 viser et overskudd på ca. kr. 
16.000,- . 
 
Dommere for neste år er klare. Nina Skjelbred dømmer golden og toller, og Einar 
Paulsen fra Danmark dømmer ches, curly, flat og labrador. 
 
 

 41/18 – Status på kurs v/Hege, Marianne og Erik 
 
Valpekurs 
Valpekurset på Gjøvik er i gang. Startet torsdag i forrige uke. Erik kan ta 
apporteringsintroen der om 2 uker. 
 
Apporteringskurs  
Det blir apporteringskurs med Hilde Ulvatne Martinsen med oppstart 25.10.  
Dette kurset er åpent både for nybegynnere og viderekommende fra forrige kurs. 
Kurset er lagt ut på deltager.no og ble annonsert i katalogen på utstillingen. Vi 
annonserer på hjemmesida og FB-sida også. Plass til 6 stk. 
 
 

 42/18 – Miljøtreninger, status og planer framover v/May 
 
Det blir miljøtrening førstkommende søndag med apportering og introduksjon til 
kvalifiseringsprøva.  
Vi satser på en miljøtrening i september, kanskje den siste i år, muligens med 
rallytrening da.  
 
Vi satser på å ha flere utstillingstreninger med Nina Jørgensen. Vi hadde to treninger 
i uka før utstillingen og det var veldig god oppslutning med 16 hunder den ene 
kvelden og litt mindre på kveld 2. 
 
Vi sjekker litt rundt hall i Biri-området med tanke på innetrening.  
 
 

 43/18 – NM spor 2019  
 
Svarfrist for dette er 25.08.2018 
Det er Retrieverklubben som har arrangøransvar i år.  
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Vi melder fra om at vi ikke har mulighet til å ha dette arrangementet, da vi ikke har 
noe spormiljø eller kompetanse ang dette.  
 
 

 44/18 – Samarbeid om WT i pinsen 2019 
 
Det har kommet invitasjon fra avd Kongsvinger og Omegn om å være med å 
arrangere. Det er søkt om å ha det på Haslemoen. Trude Hustad er vår 
kontaktperson der. Erik har sendt mail til hovedstyret via Trude ang dette. Det var 
intensjon at vi, Midt-Hedmark og Kongsvinger skulle rullere på dette. Det er etterlyst 
en teknisk arrangøravtale (TA) for dette der det er avklart oppgaver/ansvarsområde 
og hvordan kostnader/inntekter skal fordeles. 
 
Trude er hovedstyrets kontaktperson for pinsearrangementet og har meldt tilbake til 
oss at de tre klubbene skal samarbeide om dette. Det er ikke avklart at dette blir på 
Haslemoen. Det skal settes ned en komite med aktører fra alle avdelingene.  
Skal vi gå inn i noe samarbeid her må det avklares på forhånd i en TA, ang fordeling 
av oppgaver osv. Vi kan ikke uten videre binde avdelingen opp til å drive 
arrangementet hver pinse framover.  
 
Fra avdelingen vår møter Erik og en til, vi hører om Jon kan være med på dette. 
 

 45/18 – NLM Oppsummering økonomi 
 
Det ble et underskudd på kr 6 456,- i år. Dette blir fordelt på alle lag og resulterte i at 
hver avdeling har mottatt et krav på kr. 461,- å betale pr lag de sendte. Avdelingen 
har bedt laget om å betale denne regningen da vi allerede har støttet dem med kr. 
2000,- i deltakeravgift. 
 
Avd Ringerike vil sende inn forslag om at dette skal fordeles pr avdeling. Vi er ikke 
enige i dette, for noen avdelinger sender mange lag, andre bare ett. Vi i avdelingen 
kommer til å sende forslag om at deltageravgiften økes til kr. 2 500,-, mot dagens kr. 
2 000,- som det har vært i 10 år. Da bør vi arrangørene greie å unngå fremtidige 
underskudd. 
 
 
Oppfølgingssaker 
 

 05/18 - WebMaster 
 
Vi trenger flere WebMastere, men det var ingen interesserte da vi annonserte i vår.  
Vi har fått noen nye medlemmer så vi kan ta en runde til på dette.  
 
 

 08/18 – Mulighet til å leie hall/ridehus 
 
Vi har enda ikke funnet noe egnet sted. May Britt sjekker Spareland og vi andre 



Norsk Retrieverklubb Side 4 

 

 

hører litt rundt. 
 
 

 27/18 – Egne diplomer for gjennomført kurs 
 
Marianne ser på dette.  
 
 

 29/18 – Klubbtreninger med fast instruktør på Gjøvik 
 
??? 
 

 33/18 – Utstilling/Klippekurs 
 
Det er ønskelig med et klippekurs i høst, vinter, vår, og utstillingstrening. 
Vi avventer og sjekker ang hall. 
 
 

 34/18 – Bestilling av dummier/premier til klubbens aktiviteter 
 
Tilbud fra Qrutrøk. 
Vi bestiller 1. premie-dummier. Hege ordner dette 
 
 

 36/18 – WEB-kurs høsten 2018 
 
Dette er flyttet til vinteren 2019. 
 
 
 
 
 

 Orienteringssaker 
 

- Anerkjent jaktprøve 20-18016 
 
 

- Friluftslivets uke 2018 – Er i september, for knapp tid for oss.  
 
 

- Vedtak i NKK jakthundkomite: Aldersgrense er nå satt til 9 måneder for å 
delta på jaktprøver.  

 
 

- Valp – Veldig useriøst at oppdrettere ikke svarer folk som er interesserte i 
valp. Erik har tatt det opp med Retrieverklubben. 
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- Momskompensasjon  

Bekreftelse på at søknaden vår er godkjent fra Kennelklubben.  
 

- Tollingjaktprøve 
           Tollingjakt er nå godkjent prøveform. 
 
 
 
Antall medlemmer nå er 119. 
 
 
Neste styremøte er tirsdag 25.09. klokken 19 på Vertshuset på Biri 
 
 
 
 
 
Referent Marianne Wottestad 
 


