
 

 

 

 

 

  

 

  

Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   

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

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
       

 

 
Referat styremøte  Kongsvinger, 17/12-18  
 
Tilstede: Kjersti, Geir, Marianne, Allan og Ellisiv (ref.) 

Frafall: Vilde 

 

Sak 1 :  Godkjenning av referat fra 5/11-18. 

Godkjent uten merknader 

 

Sak 2: Årsmøte 2019 

Sted: Skovly engros 13. mars 2019.  

Sende ut påminnelse om at saker til årsmøtet og forslag til valgkomiteen må 

styret i hende innen 31. desember 2018.  

De ulike komiteene må utarbeid sine innspill til årsberetningen og oversende 

dette til styret innen første februar. Mal for årsberetning ligger på hjemmesiden 

til retrieverklubben, www.retrieverklubben.no/organisasjonshandbok. Denne kan 

også være til hjelp for komiteene.  

 

Sak 3 : Kongsvingerretrieveren. 

 

Marianne og Vera har foreslått nye retningslinjer og poengberegning. Disse ble 

vedtatt i styret med en tilføyelse om at det i enkeltkonkurransene  er 5 tellende 

resultater for utstilling og tre tellende resultater i øvrige grener.   

De nye retningslinjene legges ut på hjemmesiden.  Reglene gjelder for 2019 og 

evalueres før 2020. 

 

Sak 4: Retrieverdagen 2019. 

Dommere til WT: to dommere på plass. Ole J + R. Hummelvold. Trenger 3 

dommere. Vera jobber for å skaffe en dommer til. 

Vi må sette en begrensning på antall. Dette diskuteres med dommere og 

annonseres på forhånd.  

Trenger dommer til Rallylydighet: Marianne jobber med dette. 

Har vi nok medhjelpere? Dette må vi ha på plass i god tid og vi må samarbeid om 

dette så vi ikke spør dobbelt og slik at vi får fylt opp alle utgaver. Allan 

utarbeider en liste over hva vi trenger som fylles ut etter hvert som folk svarer ja. 

Kanskje vi kan høre med JFF for å skaffe skyttere? 

Ansvar for utstilling: Allan med flere 

Ansvar for rallyutstillingen: lydighet/RL komiteen 

http://www.retrieverklubben.no/organisasjonshandbok
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Utstyr til rally: Mangler noe utstyr. Har fått noe av det bestilte utstyret men 

venter på resten av bestillingen. Har purret opp. Marianne følger opp.  

Ansvar for WT: jaktkomiteen 

Ansvar for kiosk: foreløpig styret med kasserer 

 

Sak 5: Terminliste 2019.  

Rallylydighet/lydighet: komiteen må avklare dag. Gi melding snarest for utlegg 

på hjemmesiden.  

Jakt: Fellestreninger onsdag på travbanen. Oppstart blir annonsert. 

Andecup: Februar 

Første valpekurs: Mars. Kurskomiteen må komme med dato rask for annonsering 

hjemmeside og avis.  

Bevegelige prøver:  BK 4. juni. Dommer Asbjørn Kristiansen. Perioden er i juni- 

juli og en ny periode september og oktober. Dato og dommer ikke fastsatt.  

AK prøve 28. april. Dommer Ole J. 

Dobbel EK prøve: 24. og 25. august 

Dobbel AK prøve 9. og 10. november 

Jaktkurs 5. og 6. juni. Instruktør Asbjørn Kristiansen. Krav: bestått 

kvalifiseringsprøve.  

Jaktkurs 2. – 4. juli: Kurs med Oliver Kirali. Krav kommer vi tilbake til.  

Utstilling: 11. mai  

Retrieverdagen: 3. august . Uoffisiell utstilling, offisiell WT alle klasser, 

uoffisiell RL. Bronsemerke + kvalifikasjonsprøve 

Bevegelig sporprøve: periode 1. mars – 1.  desember 

MH: 28. – 29. september. Står bare 28. i terminlista. Vera sjekker 

Klubbmesterskapet: En dag for lydighet/rallylydighet og en dag for jakt, kommer 

tilbake med dato 

Julegaveapportering: Kommer tilbake med dato 

 

Sak 6: Evaluering AK-prøven i november.  

Prøven er godkjent,  men mottatt med anbefaling om færre deltakere. Har fått 

dommerrapport.  

 

Prøveleder lovet tilbakemelding om refusjon av utgifter til noen, som følgende av 

manglende mulighet til deltagelse lørdag. Styret aksepterer dette, men ber om at 

dette unngås i framtiden.  

 

Manglende innbetaling, inkludert avgifter må tas ved registrering av oppmøte. Er 

det sendt innbetaling hvor det ikke fremgår hvem som har betalt må betalingen 

dokumenteres. Om mulig sendes opplysninger om dette på forhånd ved utsending 

av katalog.  

 

Egen evaluering av prøven:  

Antallsbegrensing! I reglementet står det 8 par per dommer. Vi må ligge på den 

sikre sida neste gang og setter grensen på 6 par per dag per dommer i og med at 

prøven arrangeres så seint på året.  
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Prøven må starte tidligere. Senest kl. 0900, det vil si oppmøte kl 0830.  

Prøveleder må være i kontakt med dommere i forkant av prøven og ved 

fastsettelse av deltagerantallet.  

Prøveleder må ikke involveres som medhjelper men må kunne være tilstede for å 

holde dialogen med deltakere og bemanne sekretariatet.  

Vi vil takke alle som var tilstede den helga for innsats, humør og viljen til å finne 

løsninger.   

 

Sak 7: Savnet tilhenger  

Den stjålne hengeren har kommet til rette. Vi har fått utbetalt forsikringen og har 

nå fått spørsmål fra forsikringsselskapet om vi ønsker å kjøpe hengeren tilbake 

igjen.  Vi fikk igjen 20 000 og må gi 12 000 for å få igjen hengeren. Styret vedtar 

at vi kjøper tilbake hengeren. Vi vet foreløpig ikke hvilket utstyr som ligger igjen 

i hengeren.   

Ansvar for kontakt med forsikringsselskapet: Styrets leder.  

 

Eventuelt:  

Det er viktig at de ulike komiteene har god kontakt med styret og kjenner 

retningslinjene for komiteene og at de vet hvilke arrangementer de har ansvar for 

til neste år.  

 

Når vi nå får et fast tilholdssted på travbanen vil materialforvaltningen bli 

enklere. Listen over materiell må gjennomgås.  

 

Neste styremøte: 11. februar, Tao - Skarnes 

 

Ref. 

Ellisiv Hovig 

 

 

 

 

 

 

 

 


