
 

 

 

 

 

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

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
       

 

 
Referat fra styremøte 17. mars 2016  

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

 

Frafall: Hildegunn  

 
Sak  6/16   Godkjenning av referat fra 20/1-16 
Vedtak: Referat godkjent 

 
Sak  7/16   Konstitusjon av styret, og oppnevn.  
                   av nye komiteer 
Leder (valgt på årsmøte): Kjersti H. Huseby 
Nestleder: Vera Verlo 
Sekretær/Webmaster: Ellisiv Hovig 
Kasserer: Allan Tingstveit 
 
Utstillingskomiteen: Berit Lund, Bente Svenningsen, Allan Tingstveit  
Jaktkomiteen: Vera Verlo, Vidar Venbakken, Anne Kari Li og Berit Lund.   
Sporkomitee: Nina W. Nilsen, Bente Svenningsen 
MHkomite: Nina W. Nilsen, Marianne Furuseth, Ellisiv Hovig, Liv Turid Næss. 
Familiehundkomiteen: Allan Tingstveit, Mona Skyrudshaugen, Ann Kristin Verket 
og Kjetil Edsberg Hansen. Ansvar: Turer, Open Show, familiehundens dag.  
Kurs og aktivitetskomite: Kjersti H. Huseby, Vera Verlo og Ingun Solberg. Ansvar: 
Planlegge kurs, fellestreninger og andre treningsaktiviteter  som for eksempel 
Andecup. 
 
Styret vedtar å sette ut selve føring av regnskapet til Geir H. Huseby.  
 
Klubbens e-post; videresendes til Kjersti, Vera (Jakt) og Ellisiv (MH) 
 
Sak  8/16    NKK: Hundens dag 28 mai 
Forespørsel fra NKK om klubben vil ha et arrangement den dagen. 
Vedtak: Styret velger heller å delta på Sandsdagene som er et lokalt arrangement 
med mulighet for å nå flere.  
 
Sak  9/16    Deltakelse på Sands-dagene, 4-5 juni.  
Styret ber Kurs og aktivitetskomiteen planlegge arrangement den 5. juni i forbindelse 
med Sandsdagene.  
Sak 10/16   NLM, 9-10 juli 
Vedtak: Vi prøver å stille lag på NLM 9 – 10. juli.  Jaktkomiteen følger og inviterer på 
hjemmeside og facebook.  
 
Sak 11/16   Treningshelg på Svullrya, 9-10 april  
Opplegg:  
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Blir ikke aktuelt med klubbkonkurranse i spor ettersom det fortsatt er mye er snø.  
En gruppe intro spor. Instruktør: Bente Svenningsen 
En gruppe lydighet   (også for de som trenger grunnferdigheter for jakt) Instruktør: 
Vera 
En gruppe jakt for de som har grunnferdighetene på plass (ro, fotgående og 
avlevering).  Opplegg: Ellisiv. Vi rullerer ellers på oppgavene.  
 
Kostnad: 500,- 
 
Begynner lørdag kl. 1900.  
Finnskogen kro & motell Svullrya - http://www.visitfinnskogene.no/finnskogen-kro-og-
motell-grue/ 
Tilbud jakt, spor, lydighet. Si hvilke aktiviteter du vil være med på.  
Bestill rom på Finnskogen kro og motell hvis du vil overnatte 
Vi tenner grillen.  
Ta med mat og drikke selv.  
Påmeldingsfrist : 3. april 
  
Sak 12/16   Støtte til kursdekning/kompetansehevende tiltak 
Er det aktuelt å holde et nytt kompetansehevende kurs for instruktører/potensielle 
instruktører? Hadde vært fint å utdanne flere instruktører for å kunne holde flere kurs 
nærmere Kongsvinger.  
 
Vi forespør Hilde Ulvatne Martinsen om å holde Instruktørkurs trinn 1 for oss og 
sjekker kostnader. Arrangementet avhenger av nok påmeldte. Styret kan dekke 
utgifter etter søknad i henhold til tidligere vedtak.  
 
Vera følger opp. 
 
Sak 13/16   Grasrotandelen 
Allan lager sak på Facebook. Konkurranse Grasrotandelen. Premieutdeling på 
Skarnesutstillingen.  
 
Sak 14/16   Kongsvinger Retrieveren, nye statutter 
Forslag om endringer:  
Utstilling skal telle like mye som jakt. BIR/BIM og plassering skal telle. 
Maks to øvelser gjelder, men kan ha to gjeldende resultater.  
Vedtak: Saken utsettes. Allan sender ut et forslag til nye statutter.  
 
Sak 15/16   Open show 
Uoffisiell utstilling + jaktprøve/WT.  
Familiehundkomiteen ønsker å arrangere dette til høsten. Dato ikke fastlagt. Non-
profitarrangement . Mål: rekruttering.   
Vedtak: Komiteene jobber videre med saken. Viktig å få på plass en dato raskt. Vil 
ha behov for medhjelpere. Forespørsel går ut når dato er kjent.  
 
Sak 16/16   Utstillingstrening 
Dato ikke fastsatt. Allan kommer tilbake med dato.  

 
Sak 17/16   Pris på kurs med interne instruktører   
Hva styret og komitemedlemmer inkl. valgkomite skal betale på kurse interne 
instruktører. Halv pris av medlemspris eller halv pris av full pris.  
Vedtak:   Det skal betales halv pris av medlemspris. 

http://www.visitfinnskogene.no/finnskogen-kro-og-motell-grue/
http://www.visitfinnskogene.no/finnskogen-kro-og-motell-grue/
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Sak 18/16   Utlånsregler for hengeren. 
Hengeren kan lånes ut til klubbens medlemmer for bruk for klubben og kun dette.. 
Det skal avtales direkte med Bente Svenningsen. Hengeren skal vaskes etter bruk. 
Si i fra ved eventuelle skader.  

 
Sak 19/16   Eventuelt 
Kiosk pinsehelga – kan klubben påta seg dette? Forespørsel fra utstillingskomiteen 
sentralt. Ettersom Berit Lund og Berit Svenningsen sitter i sentral utstillingskomite 
kan disse ikke delta i dette arbeidet. Det er utarbeidet lister over hva som må kjøpes 
inn.  
Vedtak: Klubben påtar seg dette. Kjersti tar ansvar og får med seg flere.  
 
Referatsak:  
Forespørsel fra NKK Hedmark/Oppland om bistand på Internasjonal utstilling 
med lydighetsprøver og agility 13-14 august     
Vi har delt forespørselen på Facebook. Trenger mobilisering for å få opp antall 
likerklikk på sida.  

 

Neste styremøte:  
26. april kl. 1830 Hos Kjersti H. Huseby. De som vil  møter kl. 1700 for å trene.   

 
Skarnes, 17.3.2016 

Ellisiv 

Ref. 


