
 

 

 

 

 

  

 

  

Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   

E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
       

 

 
                          Referat,styremøte   
                          TAO, Skarnes, 21/6-18  
 
Tilstede: Kjersti, Geir, Allan, Marianne, Vilde og undertegnede 

Frafall: Ellisiv 

 

 

 

Sak 25/18 :  Godkjenning av referat fra 12/4-18. 

 

Godkjent uten merknader 

 

Sak 26/18: Evaluering pinsen 2018 

 

WT: 

Fått mange bra tilbakemeldinger. Men flere må bidra. Ikke alltid de samme. Flere 

raseråd hadde problemer med å skaffe medhjelpere. Vi burde hatt en egen 

ryddekomitee, og  den som hadde kontakt med SJK, dommere og medhjelpere, i 

dette tilfelle meg, burde vært tilgjengelig i sekretariatet, og ikke vært medhjelper 

på en post. 

KIOSK: 

Stor trafikk, skulle hatt flere medhjelpere. Salg på mellom 26000-27000,- 

 

Sak 27/18:  Pinsen 2019, samarbeid med avd.Midt-Hedmark og 

Gjøvik/Lillehammer.  Vera og Kjersti tar kontakt med begge avd. samt SJK 

 

Sak 28/18:  Skal vi søke om WT  2019/2020?  

For eksempel sammen med Retrieverdagen? 1 helgen i august 2019. Alle klasser, 

Travbanen?  Vera sender mail til Bente F.  

 

Sak 29/18 : Status komiteer 

Jakt: gjennomført en AK og en BK prøve. BK/EK 25-26 august. Dobbel AK 10-

11 november.  Vilt må kjøpes inn. Har avtalt med Peder Pedersen. 

 

Rally/lydighet: trenger en del utstyr. Ok at det kjøpes inn og lagres hos den som 

har plass. Planlegges kurs, mer info kommer. 
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Utstilling: Allan har ingen info. Dårlig omsetning i kiosken på vår egen utstilling, 

kun kr  1000,- i omsetning. 

 

Familiehund: planlegger familiehundens dag til høsten, felles gåturer og 

julegaveapportering. 

 

Sak 30/18: Organisering av fellestreninger   

Lydighet/rally: første trening tirsdag 14 august på SIAP. 

 

Jakt: oppstart  torsdag 2 august.  Trondsbu/Fløytdammen. En ansvarlig en gang i 

mnd. Ellers , egentrening. 

 

Utstilling: rett før vår egen utstilling/pinsen i april/mai. 

 

Sak 31/18: Trenger vi materialforvalter? 

Venter til vi får et eget sted. 

 

Sak 32/18: Oppdatering SIAP 

Ikke mottatt noe info. Kjersti sender purring til kommunen. 

 

Sak 33/18 : Ev. 

Intet 

 

 

 

 

Ref 

Vera 


