
 

 

 

 

 

  
 
  
Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   
E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
       

 

 
Referat fra styremøte 13. juni 2016  

 
Tilstede: Kjersti, Vera, Bente, Marianne,  Allan, Ellisiv  

 

Frafall: Hildegunn  

 
Sak  32/16   Godkjenning av referat fra 20/1-16 
Vedtak: Referat godkjent 

 
Sak  33/16   Økonomi 
 
Økonomisituasjonen er bra. Vi har gått med et lite overskudd hittil i år. Mer utfyllende 
rapport kommer neste styremøte.  
 
Sak  34/16    Kongsvingerretrieveren 
Regelendring for kåring av Kongsvingerretrieveren er oppe til diskusjon.  Vi 
diskuterer å innføre premiering i hver disiplin i stedet for allsidighet for 
Kongsvingerretrieveren. Saken tas opp til høsten.  
Vedtak: Reglene endre fra og med 2017.  
 
Sak  35/16    Familiehundens dag 
Dette blir arrangert i en helg i august etter Openshowet/WT 6. august.  
 
Sak 36/16   Kurs og aktiviteter 
Miljøtrening Torsdag har ikke hatt stort oppmøte. Vi har nok ikke klart å nå den jevne 
hundeeier. Det er usikkert om vi drar i gang igjen til høsten.  

Fellestreningene har hatt ganske bra oppmøte.  Vi fortsetter med tirsdagstreningene 
etter sommeren.  

Jakttreninga bør vi vurdere å dele opp med 2-3 i hver gruppe etter nivå. 
Jaktkomiteen bør evaluere opplegget slik at de som skal holde treningene kan få 
noen tips på hvordan det bør legges opp. Treningene kan med fordel legges opp 
etter tema, for eksempel markeringer, dirigeringer, walk up el. tilsvarende.  

Nina har sagt seg villig til å holde et rally-lydighetskurs.  

Valpekurs : august-september 

Deretter apporteringskurs.  

Nytt jaktkurs med Asbjørn Kristiansen 22-23. september. Bør ha grunnferdigheter på 
plass. Sitt, bli, fot og avleveringer, dvs at deltagerne bør ha bestått 
kvalifikasjonsprøven. Vi satser på å få til et sporkurs i løpet av 
ettersommeren/høsten.  
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Sak 37/16   Avtale i forbindelse med instrukdørutdanning. 
Styret diskuterte utkast til avtale der Vera forplikter seg til å holde 4 kurs 
vederlagsfritt for klubben i løpet av en 2-års periode som følge av tilskudd til 
instruktørutdanning.  Gjennom en slik avtale sitter klubben igjen med en netto inntekt 
gjennom kursvirksomhet, samtidig som klubben øker sin kompetanse. 
 
Vedtak: Avtalen godkjent.  
 
Eventuelt  
Bumperboy tar ikke lading. Fungerer manuelt. Dette bør tas opp med Erling 
Skotner/Request. Jaktkomiteen følger opp dette og utreder samtidig hva det koster å 
anskaffe en dummykaster som kan lades med 4 dummyer og en fjernkontroll som 
virker.  
 
Det har kommet en klage til kommuneskogen på vår bruk av Fløytdammen. Viktig at 
vi plukker alt opp etter oss, hunden (og andre) og at vi ikke etterlater utstyr på 
plassen.  Det er også viktig å være oppmerksom på at utstyr forsvinner der. Flere 
liker å bruke plassen for friluftsliv. Viktig at området er ryddig og tilgjengelig også for 
slikt bruk.  Kanskje vi skal sette en rive og en liten spade der?  Allan har tatt ansvar 
for å tømme dunken der.   
 
Openshow: Påmeldinger begynner å komme.  Påmeldingsfrist 27. juli.  
Det er behov for hjelp.   
Innkjøp til kiosk + søppelsekker 
2 skrivere 

1 ringsekretær 

+ noen til å rydde under og etter arrangementet 
Ellisiv legger ut på FB. 

 
Sten Dalsager har ansvar for working testen 
OBS: Søppelkassene må tømmes før arrangementet.  
Berit Svenningsen er reserve for Vera som dommer.  
 
Anne Katrine Haldorsen er ny kontakt i Hovedstyret.  Hun tar kontakt med oss i 
forkant av hvert styremøte.  
 
Morodalsfestivalen 18. juni.  Ingun, Ellisiv, Kjersti. Marianne kan ikke. Hun skal 
jobbe.  Allan kommer og tar med hund.  

 
Bruvoll , 13.6.2016 

Ellisiv 

Ref. 


