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På årsmøtet deler vi ut avdelingens platter som heder for 
oppnådde resultater i 2016.  

 
Før årsmøtet inviterer vi på litt mat og drikke så du slipper å 
tenke på det etter jobb eller skole og tur med hunden.  



Sak 7 - Årsberetning Styrets arbeid i 2016  
Styret har holdt seks styremøter i løpet av kalenderåret. Avdelingen har relativt stø 
medlemsmasse og hadde totalt 1128 medlemmer pr. 31. desember 2016. Dette er nøyaktig 
samme antall som ved årsskiftet 2015-16. Oslo og omegn er den største avdelingen i Norsk 
Retrieverklubb. 

Medlemmer pr.:  2016 2015 2014 

Hovedmedlemmer 1059 1072 1068 

Husstandsmedlem Hoved + Avd 8 7 10 

Husstandsmedlem 25 22 22 

Æresmedlemmer 2 3 3 

Klubbmedlem-Tilleggsavd.  34 24 22 

Avdelingsstemmer ved GF:  1069 1082 1081 

 

Vi har god økonomistyring. Månedlig rapportering fra kasserer gir oss god styring på 
økonomien i året som har gått. Det bidrar til at klubben kan videreføre et høyt aktivitetsnivå 
i årene som kommer.  

På jaktsiden har det også vært høy aktivitet. Det er arrangert flere jaktkurs på ulike nivåer 
både vår og høst, fellestreninger både vår og høst og tre bevegelig jaktprøve i vårhalvåret. 

Årets ordinære jaktprøve ble avholdt på Krokhol 
golfbane med god deltagelse, og 
klubbmesterskap i jakt med mange deltakere.  

Det er også arrangert klubbmesterskap i agility, 
lydighet og rallylydighet. Og for andre gang ble 
beste allroundhund kåret. 

Hønsecupen og Jaktcupen samler mange 
deltakere og bidrar til økt interesse, både for 
lydighet og jakt som aktivitet med retrieverne, 
og ikke minst til et godt sosialt miljø.  

Kurskomiteen har økt aktiviteten, flere kurs og 
flere deltakere bidrar til godt hundehold for 

avdelingens medlemmer. I tillegg til ordinære valpekurs og grunnkurs, er det arrangert 
agility-, spor- og diverse andre kurs. Samarbeidet med eksterne kursholdere er meget godt.  

Avdelingens utstilling ble i år arrangert i godt vårvær i juni. Også her med flere deltakere enn 
vi har hatt de siste årene! 

Hver onsdag er det fellestreninger i lydighet, en aktivitet mange setter stor pris på. I år har vi 
også hatt fellestreninger i agility med god deltakelse.  

Klubbhytta er et godt og yndet samlingspunkt for kurs og andre aktiviteter. Vi har sikret oss 
den for våre aktiviteter fram til 2019, og vedlikeholder hytta og området rundt. Avdelingen 
betaler for måking av plassen utenfor hytta om vinteren, slik at området kan benyttes til 
trening og kurs for våre medlemmer og andre. I 2016 utvidet vi lageret på hytta ved å bygge 

Tone Sande med Jennie i klubbmesterskapet i agility. 
Foto: Anders Torp 



inn en del av den bakre delen av hytta som stod ubrukt. Mesteparten av hytta ble malt, noe 
står igjen til 2017. Vi har snekret ny trapp og skal gjøre takrennene bedre. 

Vi ser at det flotte engasjementet fra medlemmene og det høye aktivitetsnivået fortsetter. 
Uten arbeidet som legges ned i komiteer, utvalg, arbeidsgrupper og av enkeltpersoner, 
hadde det ikke vært mulig å drive en avdeling som vår! 

Avdelingens medlemmer og deres hunder har deltatt på mange arrangementer både i inn- 
og utland, og avdelingen støttet etter søknad reisen til den internasjonale working testen 
(IWT) for to av våre medlemmer som var tatt ut til å representere Norge.  

Takk til alle som har gjort en så stor og god innsats for medlemmene våre i 2016. 

  

Klubbmesterskapene i rallylydighet, lydighet og agility ble arrangert samme dag 
ved klubbhytta. Foto: Anders Torp 

Agility var ikke så lett for Robin denne gangen, men han ble likevel 
allsidighetsmester. Foto: Anders Torp. 



Styret i 2016 

 

Leder: Steinar Sværen 

Nestleder: Kari Bakos 

Kasserer: Rolf Bruce 

Styremedlem: Lill J. Fischer 

Styremedlem: May Wettre Holthe 

Varamedlem: André Alfredsen 

Varamedlem: Therese Sæberg 

 

Styret ble valgt på årsmøtet i mars 2016. 

 

Valgkomite 2016-17: 

 

Gøril Rogne 

Anne Sofie Kollevold 

Gudny Sperrud 

Per-Ove Breivold (vara) 

 

I avdelingen inngår 

• Jaktkomite 

• Kurskomite 

• Utstillingskomite 

 

I tillegg har vi arbeidskomiteer for arrangementer og for klubbhytta. 

 

Revisor: Håvard Heier 

Vararevisor: Øivind Tesaker 

 

Webmaster: Anders Torp 

  



Jaktkomiteen 
 
Komiteen har bestått av: 

Brit Haarklou Mathisen (leder) 
Vibeke Birkeli  
Emma P. Sandbakken  
Annette Helk  
Marit Winge  
Marianne Søgaard 
Christina Berman (ny)  
 

Styrets representant for Jaktkomiteen var frem til mars 2016 Per Ove Breivold, deretter 
overtok André Alfredsen, som også har ansvaret for klubbens hagler, våpenskap m.v .  

Komiteen har avholdt seks møter i løpet av året, i tillegg til flittig korrespondanse på e-post, 
og oppfølging av komiteens arbeid elektronisk. 

Kurs 

Det har gjennom 2016 vært avholdt mange og varierte kurs på ulike nivåer.  

Vi har mottatt tilbakemeldinger som tyder på at kursene har vært godt mottatt.  

På våren ble det avholdt introduksjonskurs, BK-kurs og AK-kurs, sistnevnte ble avholdt på 
Dillingøy med ekstern instruktør Øyvind Veel. På høsten ble det avholdt helgekurs med 
instruktør Trond Gjøtterud, for henholdsvis BK og EK, samt apporteringsforberedende 
valpekurs med interne instruktører. Tilbakemeldingene har vært positive. 

Jaktcup 

Jaktcupen ble også avholdt i 2016, med ny arrangementskomite bestående av Sarita 
Winsevik (leder), Trine Foyn, Kari Bakos og Steen Dalsager. Det ble konkurrert i tre klasser ut 
i fra ferdighetsnivå, på sju poster, hvorav fem var tellende. Dette ble også i 2016 en suksess, 
mye takket være klubbens erfarne medlemmer som velvillig stilte som dommere. Og igjen 
bidro frivillige og deltagere som medhjelpere, slik at postene ble gjennomført godt og 
effektivt. Det var 74 påmeldte, og den største klassen var også i 2016 «Jordbærklassen», 
hvilket viser at ekvipasjene trener videre etter å ha gått gjennom sin periode som «Blåbær». 

Cupen fungerer fortsatt godt som en arena for å gi klubbens medlemmer på alle nivåer en 
følelse av retrieverjakt, og er en flott anledning til bli kjent med miljøet for øvrig. Jaktcupen 
fortsetter som arrangement i 2017. 

Fellestreninger 

Det ble også i 2016 holdt fellestreninger, på våren ved Klubbhytta og på høsten ved 
Østmarkssetra. Det var varierende fremmøte.  

Jaktprøver 

Årets ordinære jaktprøve ble avholdt på områdene til Krokhol Golfklubb den 24. og 25. 
september 2016. Dommere var Lars Nørgaard (DK), Kaj Falck Andreasen (DK) og Asbjørn 
Kristiansen. Prøveleder var Åse Tøfte. 

Det var 86 påmeldte ekvipasjer. Det ble noe frafall før prøven, slik at antall startende endte 
på 72. Disse var fordelt på følgende måte: 24 i BK, 27 i AK og 21 i EK. 



Vi arrangerte også tre bevegelige BK-prøver. Dommere var Øyvind Veel, Hans Petter 
Grongstad og Trond Gjøtterud. Det var totalt 30 startende, og av disse gikk 17 til premiering. 

Praktisk prøve ble avholdt også i 2016. Det var totalt 11 startende, og 2 ble godkjent. 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet i jakt ble i 2016 
arrangert 13. november på områdene til 
Krokhol Golfklubb. Det var 57 startende 
på årets KM, 21 i BK, 20 i AK og 16 i EK. 
Det var hele 65 påmeldte. Jaktkomiteen 
er veldig fornøyd med oppslutningen 
rundt arrangementet.  

Årets prøveleder var Steen Dalsager. 
Trond Gjøtterud, Heidi Kvan, Magnus 
Ånsløkken, Åse Tøfte, Siri Svihus og 
Benedikte Skaarnes var dommere. 
Jaktkomiteen retter en stor takk til disse 
og alle medhjelperne som stilte opp. 

Mesterskapet ble arrangert som WT for BK og AK, med 5 poster. EK ble arrangert som en 
Mock Trial.  

Planer for 2017 

Vibeke Birkeli, Marit Winge og Emma Sandbakken gikk ut av jaktkomiteen ved nyttår, mens 
Christina Berman kom inn i komiteen før sommeren 2016. Christina har nå tatt over som 
økonomiansvarlig etter Vibeke.  

Jaktkomiteen er også utvidet med nye medlemmer i 2017; Bent Utsen tar over som 
viltansvarlig, og Nils Brolin tar over ansvaret for organisering av fellestreninger i jakt. 

Jaktkomiteen er i god gang med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for 2017, 
herunder årets kurs og prøver. Allerede 1. april avholdes årets første prøve, terminfestet 
prøve for AK. Ellers vil det bli avholdt bevegelig BK-prøve, den ordinære Oslo-prøven 4. helg i 
september, og vi håper også i år å kunne arrangere praktisk prøve. Det er planlagt mange 
spennende kurs i 2017. 

Det blir Jaktcup også i 2017, her er komiteen i god gang med forberedelsene til oppstart den 
18. mars. 

Året er følgelig fylt med utfordrende og spennende arrangementer som Jaktkomiteen vil ha 
ansvar for, eller for øvrig bistå med å gjennomføre på beste måte for alle klubbens 
medlemmer m.fl. 

Vi håper alle vil fortsette med jakttrening og utvikle jaktgleden enda videre slik at det fine 
engasjementet vi finner hos klubbens medlemmer fortsetter også i 2017.  

Vi vil også takke alle som stiller opp som dommere, medhjelpere og andre frivillige. Uten 
dere hadde vi ikke klart å gjennomføre disse aktivitetene! 

  

Jonna Vassbotn med Vincent ble klubbmester i jakt i åpen klasse 
(AK). Foto: Sarita Winsevik 



Kurskomiteen 
 
Komiteen har bestått av: 
  

Anders Torp 
Ane Christophersen 
Hanne B. Stenbeck 
Susanne Devik Hope 
Elisabeth Rabe 
Trine-Lise Kolsrud Johannessen (fra desember 2016) 

  
Styrets kontaktpersoner har i perioden vært Lill J. Fischer og May Wettre Holthe. De har 
begge deltatt på komiteens møter. 

Kursvirksomhet 
Komiteen har arrangert 19 kurs i 2016. Det er søkt om og innvilget voksenopplæringsmidler 
på til sammen kr 20 070 gjennom Studieforbundet natur og miljø. 

Type kurs antall kurs 
Valpekurs 3 
Apporteringsforberedende valpekurs 1 
Grunnkurs/hverdagslydighet 2 
Bronsemerkekurs 2 
Blodspor 3 
Agility 2 
Rallylydighet 
Konkurranselydighet 
Nosework 
Kynologi 
Førstehjelpskurs 

2 
1 
1 
1 
1 
 

Bronsemerkekursene ble avsluttet med bronsemerkeprøve som også var åpne for andre enn 
kursdeltakerne.  

Til sammen har vi hatt 113 deltakere på kurs i 2016. Til sammenligning var det 92 i 2013, 95 i 
2014 og 102 deltakere i 2015. 

Fellestreninger lydighet 

Treningene arrangeres ved hytta i Sørkedalen onsdager gjennom hele skoleåret. Oppmøtet 
har variert noe, men medlemmene som møter opp har satt stor pris på tilbudet. Enkelte 
ganger har det vært nærmere 20 ekvipasjer til stede på trening. 

Fellestreninger i agility 

Hovedmålsettinger for fellestreningene er at: 

• Alle føler seg velkommen og synes det er gøy med agility. 

• Alle opplever mestringsfølelse uansett nivå. 

• Alle opplever at miljøet er inkluderende. 

• Alle opplever at en og hunden blir bedre etterhvert som de deltar på treningene. Noe 
progresjon. 



Det var bra oppmøte både vår og høst. Treningene er åpne for medlemmer i avdelingen, og 
det er flere som har meldt seg inn som har andre raser. Men vi ønsker oss flere retrievere på 
treningene. Flere av dem som er med trener også i andre klubber og når de konkurrerer 
representerer de ikke avdelingen vår. De som virkelig satser seriøst trenger nok mer trening 
og oppfølging enn det vi kan gi dem. 

Aktivitetsdag 

Det ble avholdt aktivitetsdag i august med over 100 deltakere. De fikk mulighet til å prøve 
ulike aktiviteter som retrieverjakt, blodspor, agility og rallylydighet, i tillegg til at de blant 
annet fikk se hvordan en narkotikahund jobber. Aktivitetsdagen var åpen for alle og særlig 
rettet mot familier og hundeeiere som ikke driver organisert aktivitet med hunden.  

Klubbmesterskap i rallylydighet, lydighet og agility 

I oktober og november arrangerte vi 
klubbmesterskap i til sammen fire 
disipliner – og kåret beste hund 
sammenlagt. Til sammen 71 hunder deltok 
i minst en øvelse i klubbmesterskapene. 
Det var jevnt i toppen, og hvem som stakk 
av med sammenlagtseieren var ikke klart 
før etter jakten. Fem poeng skilte til slutt 
de tre beste. 

Robin og Karin Hansen deltok i alle 
øvelsene, men gikk av agilitybanen uten 
poeng. Etter de tre første øvelsene, 
rallylydighet, agility og lydighet ledet Lima 
og Perly Berge, men Lima deltok ikke i 
jaktkonkurransen og måtte derfor se tre 
andre hunder gå foran i 
sammenlagtkonkurransen. 

Det er det andre året avdelingen i tillegg til klubbmestre også kårer en sammenlagtmester 
etter fire øvelser. Retrieverne elsker å jobbe, og kan brukes i mange disipliner. 
Sammenlagtkonkurransen har ført til at flere har tatt sjansen og prøvd seg i nye øvelser med 
gode resultater. 

Nesten 30 hunder var påmeldt, og til sammen åtte klubbmestre ble kåret. Dommerne Kim 
Aino Nordbotten (rally), Stein Feragen (lydighet) og Grethe Rydning (agility) bidro til å gjøre 
det til å gjøre det til en flott dag. 

Møtevirksomhet 

Det har vært avholdt sju møter i kurskomiteen i løpet av året. Det har også vært mye kontakt 
via Messenger der ulike saker har vært drøftet og spørsmål om aktiviteter har blitt avklart. 

Kurskomiteen vil med dette benytte anledningen til å takke alle instruktører, kursdeltakere 
og alle andre som er med på å skape et godt miljø og opprettholde kurs- og 
treningsaktiviteten i klubben. 

  

I agility gjelder det å gi tydelige signaler. Foto: Per Harald Hansen 



Utstillingskomiteen 
  
Komiteen har bestått av  
  

Roger Pettersson (leder) 
Anne Sofie Kollevold 
Kate Tangnes 
Cathrine Thaulow 
Jonna Vassbotn 

 
Styrets kontaktperson har vært Kari Bakos 

Osloutstillingen ble arrangert lørdag 4. juni på Øvrevoll galoppbane i flott vær med 218 
påmeldte hunder, en liten økning fra sist år. Flotte hunder og kjempefornøyde dommere. 
Positivt og moro for oss i komiteen! 

Dommere 

Labrador og toller: Chris Eelmann, Kennel Rhineferry (NL) 

Flat coated: Karin Berglund Brostam, Kennel Dons (S) 

Øvrige retrievere: Jan Roger Sauge, Kennel Mambrinos (N) 

Stor takk til dommere, ringpersonell, 
sponsorer og medhjelpere fra 
klubben som gjør dette til en flott dag 
for så mange deltakere og tilskuere. 

Veterinær Trude Mostue var til stede 
og det ble anledning til helsesjekk og 
vaksinering av hunden. 

Vi hadde også flere salgsboder og 
hundefotograf. 

Vi i utstillingskomiteen gleder oss til 
søndag 11. juni 2017 på Øvrevoll og 
er godt i gang med forberedelser. 

Vi har tilbakelagt et innholdsrikt og aktivt år. Vi har hatt utstillingstrening gjennom våren og 
høsten med drop in og meget god deltakelse. 

I forbindelse med utstillingstreninger på våren samlet vi inn penger til Kreftforeningen til 
minne om Finn Arild Thorsen. I tillegg var det mulig å støtte innsamlingen via 
Kreftforeningens nettsider. Totalt kom det inn 12.098,- kr. Et flott resultat! 

Alle raser har vært representert og vi har forsøkt å gjøre settingen så nært opp til en vanlig 
utstilling som mulig. Vi vil fortsette til våren med flere treninger som skal fremme interessen 
for utstilling og trygghet for eier og hund i ringen. 

Utstilling skal være - og er gøy! 

  

Som vanlig supert vær på Oslos utstilling. 



Klubbmestre i 2016 
 

Agility 
Klubbmester: Aucky, Nina Fjeldsaa 
2: Emira, Laila Engelsen 
3: Missi, Birgit Engelsen 
 

Rallylydighet  
 
Klasse 1 
Klubbmester: Gia, Maiken Henriksen 
2: Kanutten, Brit Haarklou Mathisen 
3: Milo, Maria Aamelfot 
 

Klasse 2 
Klubbmester: Pippi, Karin Hansen 
2: Robin, Karin Hansen 
 

Elite 
Klubbmester: Lykke, Christina Berman 
2: Kaja, Perly Berge 
3: Lima, Perly Berge 
 

Lydighet 
  
Klasse 1 
Klubbmester: Pippi, Karin Hansen 
2: Lykke, Christina Berman 
3: Nova, Christine Sørøy Rokkan 
 
Klasse 2 
Klubbmester: Lima, Perly Berge 
2: Jennie, Tone Sande 

Elite 
Klubbmester: Robin, Karin Hansen 
2: Kajsa, Perly Berge 
 
 

Jakt 
 

BK 
Klubbmester: Mikken, Marit Winge 
2: Skip, Rønnaug Lunaas  
3: Miss Sophie, Silje Henriksen 
 

AK 
Klubbmester: Vincent, Jonna Vassbotn 
2: Tiril, Marianne Søgaard 
3: Pascal, Morten Solbakken 
3: Kite, Åse Tøfte 

 
Elite 
Klubbmester: Nacho, Tone Høyland 
2: Victor, Therese Sæberg 
3: Twist, Bodil Bache 
 
 

Sammenlagt 
 
Klubbmester: Robin, Karin Hansen 
2: Kaja, Perly Berge 
3: Lykke, Christina Berman

  





















10. Valg 
 
Valgkomiteen har innstilt nedenstående personer til å stå på valg for styret, revisjon og 
valgkomiteen for NRK avd. Oslo og omegn i 2017. 
 
Leder for 1 år: 
  Steinar Sværen (gjenvalg) 
 
Styremedlemmer i styret for 2 år: 
  Rolf Bruce 
 
  May Wettre Holthe (gjenvalg) 
 
Varamedlem i styret for 2 år:  
  Therese Sæberg (gjenvalg) 
 
Følgende er ikke på valg: 
 Kari Bakos 
 Lill Fischer 
 André Alfredsen 
 
Revisor:  
  Håvard Heier (gjenvalg) 
Vararevisor: 
  Øivind Tesaker (gjenvalg) 
 
3 medlemmer til valgkomiteen: 
  Gøril Rogne (gjenvalg) 
  Anne Sofie Kollevold (gjenvalg) 
  Christine Berman (ny) 
 
1 varamedlem til valgkomiteen: 
  Per-Ove Breivold (gjenvalg) 
  



 

Representanter og vararepresentanter til NRKs generalforsamling 
8.mai 2016: 

  Steinar Sværen 

  Kari Bakos 

  Lill Fischer 

  Rolf Bruce 

  May Wettre Holthe 

  Therese Sæberg 

  André Alfredsen 

  Anders Torp 

  Anne Sofie Kollevold 

  Gøril Rogne 

  Maria Opstad 

  Nils Brolin 

  Nina Fjeldsaa 

  Sandra Wong 

  Sarita Winsevik 

  Tone Høyland 

  Trine-Lise Kolsrud Johannessen 

  Christina Berman 

  Heidi Kvan 
 
Avdelingen har 11 delegater. Sett derfor inntil 11 kryss – kandidatene som blir rangert som 
nr 12-19 blir vararepresentanter. 

  



Delegater til NKKs regionårsmøte: 
 
  Kari Bakos 
  Steinar Sværen 
 
Vararepresentanter: Øvrige valgte styrerepresentanter 
 
 
Forhåndsstemmer: 
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig 
forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige 
forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme".  
 
Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til: Norsk 
retrieverklubb avd. Oslo og omegn v/Steinar Sværen, Tappen 12, 1337 Sandvika.  
 
Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet 
(dvs 10. mars), og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. 


	Jaktkomiteen



