
Referat møte SJK nr 9/2019, onsdag 18 september 2019 

Deltakere: André, Nina E., Karianne, Einar 

Fraværende: Nina W., Solveig, Gunn Therese 

Referat fra forrige møte 

1. Nordisk mesterskap i Norge 2020 - tid/sted/danne komité 
o Vi sjekker terminlisten for høvelig dato men kan kjøres slutten av juli eller midt 

august. 
o André har ikke fått tid til å jobbe med denne men skal komme med forslag til 

prosjektet  

Venter på svar fra øvrige nordiske land 

2. Terminlisten 
o Karianne orienterer.  Kommet nye forespørseler fra hhv Nordland, Sunnmøre og 

Agder. 
o Nordland: ønsker å dra samme to helger til 5.-7.juni - trippel prøve i midnattssol 
o Agder: Flytte TJP (litt usikker på om de vil flytte til før eller etter 17.mai   
o Sunnmøre: ønsker å arrangere WT 26 september: BK og AK + 27 september: BK og EK 

Jobber med noen datoer og ber avdelingene endre startdato for bevegelige prøver til     
1. mars 

Neste år bør 2 personer i SJK jobbe med terminlisten 

 
3. Uttak European Championship  

o 7+8 desember, les mer: https://retrieverklubben.no/jakt/vil-du-delta-pa-european-
championships-i-desember-i-spania/  

o Frank Hermansen har meldt seg, fått melding om at han er med (oppfyller kravene).  
Helen Gram har meldt seg, må kvalifisere seg for å delta 

o Trenger en runde blant «de som har gode hunder nå» for å evt finne flere 
interesserte. 

Kun Frank er pr. dato kvalifisert. Vanskelig for andre å kvalifisere seg pga. 
«hundesykdommen». 

4. Div henvendelser om Dogweb arra 
o Er det noen ubesvarte? 

Einar ser på svar til Vibeke Strømme og Hege Husebø 

5. Mesterskapshelgen 2020 
o Oslo tar denne, komiteen er gira på å fortsette 
o Bergen er varslet, og glade for at de får ett års utsettelse (MH Bergen 2021) 
o Tilbakebetaling av påmeldingsavgifter.  Styret behandler denne saken til helgen.  Jeg 

har argumentert overfor Hedvig om at det bør betales tilbake 75% av avgiftene i 
dette tilfellet.   

o Lage en kort sak om dette 

Oversikten over hvilke avdelinger som arrangere justeres pga. årets avlysning av MH. 



Signaler om 100% tilbakeføring av påmeldingsavgiften fra arrangør. Hovedstyret fatter 
vedtak på førstkommende styremøte. 

6. Følge opp Eliteprøven Agder i år 

Nina E. følger opp dette. De færreste avdelinger har gitt ut invitasjon til de som har fått  
1.EK på avdelingenes prøver. 

7. TJP - søknad om å få dekket utgifter til NKK representant 
o Hei  

Styret behandlet denne søknaden ved siste styremøte. 
Det ble vedtatt at vi ville be om SJKs innstilling til denne søknaden for utgiftene til 
NKKs representanten ved TJP. 
Styret vedtok at SJKs innstilling blir avgjørende. Summen er 908.-. vh Bente 

o SJK har satt av midler til dette. 

Forslag til vedtak: NRK dekker Avd Kongsvinger og omegns utgifter til NKK representant 
ifm TJP med NOK 908,- 

André informerer kontoret. 

 
8. Generelt om situasjonen med hundesykdom 

o https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-article159842-985.html 
o Legg merke til følgende formulering: 
o Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede 

arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Etter dialog med 
Mattilsynet gjøres det unntak for følgende prøvetyper: 

o Bevegelige prøver (én hund og én dommer 

André hører med kontoret mht Retrieverklubben 

9. Oppfølging av WT komiteen for pinsen 2020 
o Kontrakt, dommere og sted 

Nina E. blir kontaktperson 

10. Eventuelle saker: 
11. Neste møte: 

Onsdag 9 oktober kl 20.00  


