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Referat STYREMØTE 14/8 2019 
 
Sak 1: Godkjenne referat fra forrige møte 
Referatet godkjent. 
 
Sak 2: Evaluering av sommerens aktiviteter 
Pinsen: 
Vi var medarrangør på WT og hadde kiosken.  
WT: Vi er ikke fornøyd med bistand fra de andre avdelingene. Alle tre klubbers medlemmer 
i den tekniske komiteen må være på plass hele dagen. Kun Kongsvinger hadde 
representanter til stede hele dagen. Kun raseråd curly og golden (representert med tre 
kenneler) bemannet poster. Gjøvik/Lillehammer og Midt-Hedmark skaffet ingen 
medhjelpere. Det må skje en evaluering i teknisk komite. Arrangementet gikk bra og vi har 
fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Det er fantastisk å møte på mennesker som tar 
initiativ og stiller opp, selv om de ikke har noen forpliktelser. En stor takk også til de som 
stilte opp for å hjelpe til. Spesiell takk til Karin Fagerås og Hedvig Ihlen!  
 
Noen gjester hadde hunder med løpetid i hotellsenger (Budget Hotel og Slobrua 
Gjestegård) med ødelagte madrasser som resultat. Dette har hotellet tatt opp med 
avdelingen. Det er svært beklagelig og går utover oss alle.  
 
Vi lurer på om det er nødvendig at betaling av påmeldingen til utstillingen på dogweb går til 
vår avdeling? Dette skaper bare merarbeid.  
 
Kiosken:  
Raseråd Labrador bemannet kiosken fredag. Det ble ikke ryddet opp etter fredagssalget og 
det var lite innbydende å komme dit lørdags morgen. Det sto utildekkete kaker, søppel og 
søl. Det tyder på dårlig organisering. Men til gjengjeld fikk vi overta noen av varene.   
 
Utstillingskomiteen hadde beslaglagt vårt telt og kiosken ble henvist til et lite utstillingstelt. 
På spørsmål fikk vi beskjed om at teltet tilhørte utstillingskomiteen sentralt. Noe som viste 
seg å ikke stemme, det tilhørte avdelingen. Vi fikk da ikke satt opp vårt telt som planlagt 
ettersom det allerede var tatt i bruk. Dette skapte svært vanskelige arbeidsforhold i 
regnværet og det gikk ut over salget. Dette er ikke akseptabelt. Vi synes det er beklagelig at 
våre egne motarbeider oss på den måten.  
 
Retrieverdagen 
Veldig hyggelig dag og godt med medhjelpere. Påmeldingen til utstillingen gikk litt treigt. 
Sendte henvendelse til alle som hadde meldt på WT og fikk flere påmeldinger gjennom det. 
Offisielle arrangementer må ha forrang. Rallylydighet ble veldig bra med gode 
tilbakemeldinger.   
Neste år – ha offisiell WT søndag, utstilling, rally lørdag og et eller annet innen jakt – 
trening, apportkonkurranse eller lignende på lørdag.  
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Tollingprøven 
Der gikk vi en del underskudd pga dommerutgifter. Positivt at vi har bidratt til å få etablert 
tollingjaktprøve som offisiell prøveform. Takk til de som har bidratt til arrangementet.   
 
 
Vårens kurs 
Asbjørn kurs- har ikke fått faktura. Kurset gikk over 3 dager med 18 deltakere totalt. Vi er 
veldig fornøyd med kurset.  
Oliver kurs – Veldig bra kurs.  
Vannkurs – Veldig bra og nyttig.  
Oppsummert har jaktkursene bidratt svært positivt for å øke kunnskapen og nivået i 
avdelingen.  
Valpekurs – Avlyst , ikke nok deltagere.  
Kvalifiseringsprøve – hittil i år (før retrieverdagene) har 19 tatt testen og bestått! 
 
Høstens kurs:  
Valpekurs 
Jessheim – kurset er fullt. 
Kurs Skarnes og Kongsvinger – ikke nok deltakere.  
Vi velger da i stedet å arrangere et apportforberedende kurs og et kurs med tema Veien til 
AK.  
Rallykurs- Annonseres på hjemmesiden 
 
Sak 3: DogWeb Arra, evaluering av bruken ved jaktprøver 
Alle prøvene ble godkjent av NKK. Men det tar lang tid før NKK godkjenner og det har først 
skjedd etter purring. Det betyr at vi går glipp av renteinntektene på dette. Dette bør 
hovedstyret ta tak i. Referatet sendes dit.  
 
Når prøven er ferdigmeldt må vi selv gå inn og sørge for at de som ev. skal ha tilbakebetalt 
får tilbakebetalingen. Du kan også styre hvor mye som skal tilbakebetales.  
 
Vi tror systemet blir bra. Men vi må lese brukerveiledningene nøye og følge disse.  
 
Sak 4: Økonomi 
Økonomien er under kontroll, omsetningen er stor og flere aktiviteter har gått med 
overskudd.  
 
Sak 5: Søknad om stønad til kurs fra Tone Bergkvist 
Det søkes om støtte til instruktørkurs i regi av Oslo Hundeskole. Kurset koster 20 000 
kroner.  
Vedtak:  
Styret synes det er svært positivt at søker ønsker å delta på kurs. Men praksis er at klubben 
primært støtter Instruktørkurs trinn I i regi av NKK som er en offisiell kvalifisering av 
instruktører og som er langt rimeligere. Unntaksvis kan andre kurs støttes, men det er da en 
forutsetning at NKK kurset ligger i bunn. Styret må dessverre avslå søknaden ut fra denne 
begrunnelsen og håper det kommer et instruktørkurs trinn I i Oslo-området snart.  
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Sak 6: Dugnad på travbana 
 
Innkjøp: Keyboks (nøkkelboks med kode) Ansvar: Kjersti. 
En i styret er ansvarlig for utdeling av kode: Marianne. Det skal føres liste over hvem som 
har kode. De som får kode må signere på at koden ikke deles med andre.  
Mandag 19. august kl 11: Vera, Marianne og Kjersti, kanskje Anita og Liv Turid.  
Må først få tømt hengeren.  
 
Gjerde og søppelplukking Fløytdammen: Allan og Ellisiv avtaler. Trenger bakhon. 
 
Evt. 
Sammensetning av komiteer 
Jaktkomiteen suppleres med Nina W. Nilsen. Øyvind Gullaksen går ut.  
 
Fellestreninger 
Det har kommet forslag om å etablere en treningsgruppe for medlemmer med hunder på 
AK/EK nivå. Dette forslaget tilsluttes,  
Ansvar for fellestrening jakt går på omgang blant alle som trener jakt. Jaktkomiteen setter 
opp en liste. På fellestreningene har vi hovedfokus på rekruttering og nybegynnere.  
Alle som kommer på fellestreninger være seg jakt, rally eller annet må skrive seg på liste. 
Ansvarshavende har ansvar for at lista fylles ut.  
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