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Sak 4 a): Årsberetning år 2011 for styret i NRK avd. Østfold
Styret har i 2011 bestått av:
Leder: Lise Gro Andersen, Sarpsborg
Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad
Sekretær: Reidun Nordstrand, Fredrikstad
Kasserer: Åse Marie Nilsen, Fredrikstad
Styremedlem: Terje Håkenstad, Sarpsborg
Varamedlem: Janne Myrvang, Råde
Varamedlem: Laila Johannessen, Sarpsborg

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt åtte styremøter.
Medlemmer:

NRK avd. Østfold hadde pr. 01.01.2012 352 medlemmer.
Arrangementer :
I løpet av året har det vært arrangert lydighetsprøve, utstilling, dobbel B-prøve,
ordinær blodsporprøve og én bevegelig sporprøve.
Medlemsmøter:
Det ble arrangert to medlemsmøter i 2011. I mai kom veterinær Rannveig Bomann
og holdt foredrag med tema: Hunder som klør. Det var ca. 15 medlemmer til stede. I
oktober kom Per Olav Gundersen fra Norske Redningshunder. Her var det nærmere
30 tilhørere tilstede.
Onsdagstreningene:
Miljøtrening på onsdagene har blitt opprettholdt som tidligere. Avdelingens
instruktører har stått for utetreningen og innevaktene har blitt fordelt på andre
medlemmer. Oppmøte har til tider vært meget bra.
Retningslinjer for komiteene:
Styret har i løpet av året revidert og utvidet eksisterende retningslinjer for komiteene.
Retningslinjer for onsdagstreningene:
Styret har i samarbeid med instruktørene i klubben utarbeidet noen enkle
retningslinjer for onsdagstreningene.
Representasjon:
Lise Gro Andersen og Rune Bjerkelund representerte avdelingen på NRK’s
generalforsamling.
Eirin Stenbro møtte på kontaktmøte for avdelingene. Hans Ole Stenbro var også til
stede på vegne av sentralstyret.
Marita Bergmann møtte på jaktkonferansen.
Avdelingen deltok med to lag på Norsk Lagmesterskap (NLM) i retrieverarbeid på
Torpomoen i Ål i Hallingdal. Østfolds lag ”Team Winge Våpen” vant lagkonkurransen.
Laget bestod av Alf Roger Skjelfoss, Øyvind Veel, Fredrik Martinsen, Mette Fevang
og Vibecke Øra (lagleder uten hund).

Lise Gro Andersen (leder)

Sak 4 b): Årsberetning for valgkomiteen for 2011
Komiteens medlemmer :
Line Hovde, Tore Johannessen og Stein Feragen
Komiteen har i år fått forslag på kandidater til styret og det er vi glade for! Da
kasserer har trukket seg, blir et styremedlem valgt for et år.
Det har vært løpende kontakt på telefon mellom valgkomiteens medlemmer og vår
innstilling preger at det har kommet inn mange forslag. Det er foreslått fire kandidater
til styremedlem, det er tre som er på valg. Kassereren i avdelingen har trukket seg og

derfor blir et styremedlem valgt for 1 år og to for 2 år. Valgkomiteen har valgt å
komme med en innstilling på alle fire og årsmøtet må velge kandidatene til styret.
Følgende er på valg i år:
Formann –
Lise Gro Andersen
Styremedlem Hans Ole Stenbro
Styremedlem –
Terje Håkenstad
Varamedlem –
Janne Myrvang
Revisor Marion Andersen
Vara Revisor Sarita Winsevik
Og valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling:
Lise Gro Andersen –
Leder
Terje Håkenstad styremedlem
Janne Myrvang styremedlem
Marita L. Kristoffersen - styremedlem
Line Hovde styremedlem
Anders L. Kristoffersen - varamedlem
Lill Karlstad –
revisor
Sarita Winsevik vararevisor
Valgkomiteen:
Tore Johannessen –
Stein Feragen Hans Ole Stenbro –

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

For valgkomiteen
Line Hovde

Sak 4 c): Årsberetning for lydighet/ agilitykomiteen for 2011
Lydighetskomiteen besto av:
Leder:
Rune Bjerkelund
Sekretær:
Carsten Ramberg
Kasserer:
Reidun Nordstrand
Komité medlemmer:
Laila Johannesen, Randi Dahle Johansen
Fra 20.6.2011
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Medlem:

Øivind Nilsen
Reidun Nordstrand
Randi Dahle Johansen
Laila Johannessen, Marita Leira Kristoffersen

Lydighetstrening:
Lydighetsgruppa har i 2011 opprettholdt treninger hver torsdag kl 18.00. Rune
Bjerkelund har for det meste fungert som fast trener den dagen frem til sommeren.
Etter sommerferien ble det satt opp vaktliste med rullerende treningsansvarlige.

Vi har også treninger på Hjørgunn ridesenter hver tirsdag i vinterhalvåret. Det er 17
stk som har meldt seg på og betalt treningsavgiften. Oppmøtet har vært labert.
Det har også i år kommet til noen nye medlemmer av gruppa.
Lydighetsgruppa har gjennom året opprettholdt en god treningsstruktur og har
arbeidet seriøst og målbevisst, spesielt med tanke på konkurranse. Gruppa har også
i 2011 en stigende utvikling.
Flere i gruppa har nå oppnådd flere 1. premier i både i klasse 1, 2, 3 og Elite.
Vi har nå som mål å klare 1. premie i klasse 1, 2, 3 og Elite i 2012.
Lydighetsprøve:
2. april avholdt klubben lydighetsprøve på Stikkaåsen.
Dommere: Stein Feragen og Elisabeth Isaksen.
Overskuddet fra dette arrangementet ble kr. 10044,50,Lydighetscup:
Vi avsluttet cupen for 10/11 på Gudebergskole i Fredrikstad pga Tuneflua i
Stikkaåsen. Det ble en regnfull ettermiddag med følgende resultater:
Klasse Rekrutt:
1. Reidun Nordstrand og Whisky med 958,5 p.
2. Tommy Grundvik og Tamara med 939 p.
3. Antonio Lanes Grundvik og Akasha med 922 p.
Klasse Videregående:
1. Kari Hansen og Ida med 939 p.
2. Marita L Kristoffersen og Thea med 850,5 p.
3. Terje Nilsen og Robby med 798 p.
Klasse Avansert:
1. Kari Hansen og Emma med 1319,5 p.
2. Laila Johannessen og Tutta med 1212 p.
3. Øivind Nilsen og Charlie med 1141,5 p.

Beste retriever i klassen.

Beste retriever i klassen.

Beste retriever i klassen.

Vi kjører også i år en lydighetscup som går over 10 ganger. Nytt av året er at
cupdagene kjøres med samme program som et offisielt stevne.
19 ekvipasjer har så langt deltatt. Dette er noe mindre enn i fjor.
Siste cupdag avholdes på Stikkaåsen 25. mai 2012, med premieutdeling og grilling.
Klubbmesterskap Lydighet 2.10 2011
Dagen ble avholdt på Stikkaåsen en deilig søndag i oktober. 23 påmeldte ekvipasjer.
Det ble konkurrert i 3 klasser, der vi kåret de 3 beste med pokal og beste retriever i
hver klasse. For øvrig fikk alle startende en liten premie.
Tommy Grundvik og Tamara ble mester i KL1, mens Silje Johansen og Nemo ble
Retrievermester i klassen.
Marita Leira Kristoffersen og Thea ble vinner i KL2, mens Antonio Lanes og Akasha
ble Retrievermester i klassen.
I KL 3/Elite vant Nina Andersen og Snuppa, mens Laila Johannessen og Tutta ble
Retrievermester i klassen.

Dommer: Grethe Karlsen, MOHK
Overskuddet fra disse to arrangementene ble kr. 2366,50,Agility:
Det har vært lav aktivitet med Ag i 2011. En aktiv utøver som konkurrerer, og som
har trent litt på onsdager på "gressdelen".
Relativ stor nysgjerrighet og etterspørsel etter nybegynnerkurs, resulterte i at vi
arrangerte kurs helgen 18-19-20 november med 8 påmeldte. Dessverre ble det 3
avbud pga jobb/sykdom, men de 5 som gjennomførte var veldig fornøyde.
Avsluttende bronsemerkeprøve søndag, hvor 3 klarte merket. Regner med større
aktivitet våren 2012.
2012 blir et nytt år med forhåpentligvis mange fine resultater.
Vi skal arrangere kurs, LP Cup/ klubbmesterskap og offisielt stevne 30. mars i 2012
Øivind Nilsen, leder
Fredrikstad 30.12.2011

Sak 4 d): Årsberetning for jaktkomiteen 2011
Sammensetning av komiteen og fordeling av ansvar
I 2011 har jaktkomiteen hatt følgende sammensetning:
Marita Bergman
Sarita Winsevik
Håkan Bergman
Turid Sunde
Monica Nilsen

Leder og ansvar for jaktcupen (sammen med Kari)
Sekretær
Prøvelederansvarlig / overordnet treningsansvarlig/
kvalifiseringsprøve-ansvarlig
NLM ansvarlig og ansvar for beholdning, budsjett og
regnskap
Kursansvarlig, hjemmesideansvarlig

Marita, Håkan og Turid går ut av komiteen ved nyttår, og vi får inn Solveig Osvold og
Line Hovde.
Møteaktivitet
Komiteen har hatt 9 møter i løpet av året og behandlet til sammen 33 saker.
B-prøver
Avdeling Østfold arrangerte 10. og 11. september B-prøve i Svinndal, - et terreng
Avdelingen ikke har hatt prøve i på mange år. Vi fikk leie hytta til Svinndal Jeger og
Fiskeforening, noe som viste seg å komme godt med i det kraftige regnværet vi
opplevde denne helgen.
Prøva var lagt opp med alle klasser begge dager. Som i fjor viste det seg at
kapasiteten var god nok i Eliteklassen og Begynnerklassen. Vi hadde utvida ift i fjor
ved at vi også arrangerte Åpen klasse begge dager, men de fleste som meldte seg
på ønsket å stille begge dager. Dermed var det mange som kun fikk stille én dag i
Åpen klasse selv om de ønsket seg to.
Premiefordelingen ble som følger på de to dagene:

Premie
1.
m
HP
1.
2.
3.
0.
SUM

BK
0+0

AK
1+0

EK
1+0

5+7
0+3
5+0
8+6
18+16

1+2
4+4
0+3
8+5
14+14

6+5
4+0
2+1
1+3
14+9

Fellestreninger på tirsdager
Både vår og høst ble det gjennomført organiserte jakttreninger i komiteens regi, til
sammen 12 tirsdagskvelder i løpet av året. Treningene har vært holdt i skogen på
Stikkaåsen. Hovedsakelig har treningen blitt holdt av medlemmer i jaktkomiteen, men
også andre medlemmer i avdelingen har stilt opp og avholdt trening.
Disse treningene har vært annonsert jaktsida på forhånd, og også lagt ut på
Aktivitetskalenderen til avdelingen. Tema for treningene har vært bestemt på forhånd
og har vært tilrettelagt ift. det kommende tema på neste post i jaktcupen.
Jaktlydighetstrening på mandager
Etter at kurssesongen var slutt, fra slutten av november, har det vært holdt
jaktlydighetstreninger på Stikkaåsen på mandagene, et tiltak som har blitt tatt vel
imot og har hatt godt oppmøte. Erfaringen er at vi trenger et tilbud til medlemmene
på jaktsiden, også i løpet av vinteren. Men, dette er unektelig lettere å få til når ikke
temperaturene er ekstremt lave.
Jaktcup
Også dette året har vi hatt suksess med jaktcup for avdelingens medlemmer. Cupen
ble gjennomført med 7 poster i løpet av året, i helgen i begynnelsen og slutten av
sesongen, og på tirsdager ellers i året.
31 ekvipasjer stilte til start en eller flere ganger i løpet av året. Og 20 av disse stilte 3
eller flere ganger.
Vinnere:
Blåbærklasse
Åpenklasse
Fevang
Eliteklassen
Fevang

Hermiroz Bring Back (Amba)
Pibiz Dream Catch (Bill)

Line Hovde
Mette

Pibiz Deer Tracker (Sol)

Mette

Andre titler:
Årets nybegynner
Hermiroz Bring Back (Amba)
Klubbmester Åpen
Pibiz Dream Catch (Bill)
Fevang
Klubbmester Elite
Conover's Arraks Ida (Ida)
Hansen
Best på tvers av klassene
Pibiz Dream Catch (Bill)
Mette Fevang
Best på 4 poster + WT
Conover's Arraks Ida (Ida)
Hansen

Line Hovde
Mette
Kari

Kari

Flest 20 poengere

Connover´s Arraks Ida (Ida)

Kari Hansen

Norsk lagmesterskap, NLM
Tradisjonen tro deltok avdelingen med to lag på Norsk Lagmesterskap (NLM) i
retrieverarbeid. Også dette året ble arrangementet holdt på Torpomoen – i Ål i
Hallingdal. Det stilte 13 lag på årets NLM.
Førstelaget til Østfold ”Team Winge Våpen”, bestod av Øyvind Veel m/Irma, Fredrik
Martinsen m/Lea, Mette Fevang m/Fie og Alf Roger Skjelfoss med Svein (unghund).
I tillegg hadde laget med seg lagleder Vibeke Øra. Svein ble beste unghund på NLM
og fikk faktisk beste poengsum totalt, av alle deltagende hunder. 112 av 120 mulige
poeng på 6 poster; - skikkelig imponerende! De andre fikk hhv 111, 109 og 94 poeng.
Også kom altså søksposten i tillegg.
Som flere tidligere år havnet også dette året Østfolds førstelag i finalen på søndag,
og konkurrerte mot ”erkerivalen” Oslo. Men, etter flere år uten å nå helt til topps, gikk
Østfold hen og VANT finalen. Gratulerer til Team Winge Våpen!!
Andrelaget til Østfold, “Fire svarte” bestod av Fridtjof Kielland m/Glowie, Sarita
Winsevik m/Carmen, Monica Nilsen m/Connie og Line Hovde m/Amba (unghund). 3
av deltagerne på laget fikk mellom 80 og 93 poeng, og klarte seg altså greit i
konkurransen.
Laget hadde for øvrig med seg en av konkurransens yngste deltagere, - Fritdjof på
17 år; - hyggelig for rekrutteringen til avdelingen!
Kurs
Jaktkomiteen arrangerte 3 kurs i løpet av 2011, to av de av avdelingens egne
medlemmer,
mens ett hvor vi henta inn ekstern instruktør.
Apporteringskurs for nybegynnere
På våren hadde vi et jaktkurs beregnet på unge hunder; - med Monica Nilsen og
Sarita
Winsevik som instruktører. Kurset var over fem tirsdagskvelder på Stikkaåsen og en
lørdag i skogen. Fire hunder med litt forskjellig motivasjon for å apportere var med på
kurs. Noen trengte trening på å apportere, andre på å la være å apportere.
Vi hadde også en teoridel inne, hvor vi la stor vekt på hundens grunnopplæring som
jakthund, ro/passivitet og motivasjon.
Siste kurskveld fikk de som ville prøve seg på kvalifiseringsprøven, og en av
deltagerne
klarte prøven.
Nybegynnerkurs
Helgen 14-15/5 hadde vi jaktkurs med innleid instruktør Heidi Kvan. Det var satt krav
om bestått kvalifiseringsprøve for å få være med på kurset, noe som gjorde at
deltagerne var på et visst nivå.
Det var 6 ekvipasjer på kurs; - en Golden, to Labradorer og tre Flatter. Kurset ble
holdt
delvis på Stikkaåsen og delvis på en myr i Råde.

Temaene var jaktlydighet, små vendinger. Ritualer. Markeringer, fremmadsendinger,
nærsøk og stopp.
Apporteringsforberedende valpekurs
Etter erfaringen med unghundkurs på våren, ønsket vi å arrangere et kurs for valper,
hvor vi fikk tatt tak i viktige forutsetninger for å trene fram en jakthund helt fra
“begynnelsen av”. Slik at vi kunne konsentrere oss mest om innlæring, og mindre om
avlæring.
Tre hunder ble med på kurset, som gikk over 6 mandagskvelder på Stikkaåsen, med
en time praksis og en time teori hver gang. I tillegg hadde vi en spordag i skogen, og
avslutta med kvalifiseringsprøve og evaluering av kurset. Kari Hansen og Sarita
Winsevik var instruktører på kurset.
Det var imponerende å se hvor mye de tre valpene utvikla seg og hvor mye eierne
lærte i løpet av disse ukene. To av deltagerne lykkes med å bestå
kvalifiseringsprøven med sine 7 måneder gamle valper på siste kurskveld.
Kvalifiseringsprøver
Vi hadde totalt 10 ekvipasjer som bestod kvalifiseringsprøven (for å få delta på Bprøve) i løpet av året.
Demonstrasjon på valpekurs
På høsten deltok jaktkomiteen med en presentasjon av jakttrening en kveld på
valpekurs på Stikkaåsen.
Informasjon på nettet
Vi har en egen jaktside med masse informasjon om de jaktlige aktivitetene som
foregår i avdelingen og også en egen side for jaktcupen. Her er vi så heldig at Kari
stiller opp som webmaster og gjør en kjempejobb.
Aktivt jaktmiljø
Flere av avdelingens medlemmer er aktive både ift. B-prøver, andre konkurranser,
praktisk jakt og egen kursdeltagelse.
Vi har ekvipasjer som har oppnådd premiering både i BK, AK og EK i løpet av året
som har
gått.
På det årvisse arrangementet Mesterskapshelgen var det også flere av avdelingens
medlemmer som “viste frampotene”. Spesielt vil vi trekke fram Alf Roger Skjelfoss
med unghunden Svein og Kari Hansen med Ida, som begge kom til finalen med hhv
107 og 106 av 120 poeng. Vibeke Øra med Jenny var veldig nær å komme med i
finalen, et fattig poeng bak Kari, med 105 av 120 etter lørdagens grunnomganger.
For jaktkomiteen, desember 2011,
Sarita Winsevik

Sak 4 e): Årsberetning 2010 Plass/hyttekomiteen
Komiteen har i 2011 bestått av:
Tore Johannessen, leder

Frøydis Anderskog, kasserer
Terje Nilsen
Ole Martin Eriksen
Anders Leira Kristoffersen

Komiteen har hatt ett diskusjon/budsjettmøte.
Komiteen har i året som gikk hatt kiosk på klubbens lydighetsprøve, utstilling og
jaktprøve med gode inntekter. Vi har også hatt åpen kiosk på de arrangementene
som har vært i Stikkaåsen. I tillegg til det hadde vi kiosken når Terrierklubben lånte
plassen for sin lydighetsprøve.
Vi har i året som gikk utbedret veien (bakken) opp til Stikka. Dette var ganske dyrt
men ble veldig bra. I tillegg til det har vi byttet alle lysarmaturene slik at vi har
kjempefint lys, uansett hvor mørkt det er. Vi har også stått for å ordne med
snømåking og strøing, slik att forholdene til en hver tid er optimale.
Plassen i Stikka begynner nå å bli meget bra!
Det som stå igjen er å kle bakveggen og gi hytte og kontainere ett eller to strøk med
maling. Dette håper vi å få gjort i løpet av 2012. Avhengig av dugnadslysten til
medlemmene.
Jeg vil med dette takke for det året som har gått og ønske alle ett godt og
framgangsrikt 2012.
For Plass/hyttekomiteen.
Tore Johannessen.
Leder.

Sak 4 f): Årsberetning sporkomiteen 2011
Komiteén har bestått av:
Ann Kristin Olsen (leder)
Tone Nordhagen (sekretær)
Wenche Olsen (komitemedlem)
Møter:
Sporkomiteen har hatt 4 møter i 2011.
Fellestreninger:
Det har blitt arrangert 2 felles spor-treningshelger i 2011
Den 9 og 10 april i Gamle Kongevei. Det møtte det opp 10 ekvipasjer.
Den 1 og 2 oktober i Gamle Kongevei. Det møtte opp 4 ekvipasjer
Blodsporprøver:
Det har blitt arrangert 1 ordinær + 1 bevegelig blodsporprøve i 2011.
7 mai : ordinær prøve ble arrangert som vanlig i Mellomdalen, Rakkestad. Det var 40
ekvipasjer påmeldt, men på grunn av begrensninger på sporleggere ble det lagt 24
spor. Vi hadde loddtrening på hvem som skulle være med. Det var 9 sporleggere

som møtte opp den 6. mai for å legge spor. Vi hadde 4 dommere som dømte på
prøven.
Dommere var: Raymond Bråten, Kåre Undrum, Arve Hansen og Ole Henning
Lagerstedt
Bevegelig prøve våren 2011 ble avlyst på grunn av liten interesse /få påmeldinger.
1. august -31. oktober : bevegelig prøve har blitt arrangert i dette tidsrommet. Det var
3 ekvipasjer som stille til prøve. Vi hadde 2 dommere.
Dommere var: Kåre Undum og Raymond Bråten
Kurs:
14 april – 13 Juni: Vi har arrangert blodsporkurs for nybegynnere. Instruktør var Alf
Disenbroen med oss i sporkomiteen som hjelpeinstruktører. Det var 8 ekvipasjer med
på kurset.
29 september + 1 og 2 oktober: Vi skulle ha arrangert kurs for videregående, men
pga at tidspunktet passet dårlig for mange har dette kurset blitt utsatt til våren 2012.
Hvaler 18/11-2011
For sporkomiteen
Tone Nordhagen

Sak 4 g): Årsberetning fra komiteen for utstilling 2011
Komiteen har bestått av
Wenche Ommundsen, Stein Feragen og Line Hovde
Det har i løpet av året vært avholdt 2 møter i komiteen.
Vår egen utstilling ble avholdt lørdag 30 juli, som en dobbeltutstilling med Moss og
Omegn Hundeklubb. Det ble en fin utstillingshelg med ca 220 påmeldte fra Norge og
Sverige. Stein Feragen hadde sin dommerdebut på Flat Coated, Golden, Ches,
Toller og Curly ble dømt av Valerie Banbery fra England. Stein dømte også alle
valpene.
Det var påmeldt 52 flat, 29 golden, 23 labrador, 13 toller, 4 curly og 1 ches. Veldig
moro at alle retrieverrasene var representert på utstillingen.
Klubbens medlemmer var godt representert på utstillingen, og det ble delt ut både
CK og Cert er til våre lokale og mange ble plassert høyt opp på resultatlistene.
Best in Show ble Golden Røysjømarka's Sympathie, eier Anne Kristine Johansen fra
Drammen.
I 2012 har vi utstilling lørdag 28.juli og retrieverne er i Moss på søndagen, så da blir
det også dobbelt utstilling i Østfold den siste helgen i Juli.

Ellers vil vi takke alle medhjelperne som har stilt opp for oss, uten dere så hadde det
ikke gått. Takk for god hjelp!! Avsluttningsvis vil utstillingskomiteen si seg godt
fornøyd med utstillingen og den økonomiske siden ble vesentlig høyere enn 2010,

den største grunnen til det er den lokale dommeren Stein Feragen som verken
trengte overnatting eller flyreise.
For utstillingskomiteen
Line Hovde

Sak 4 h): Årsberetning kurskomiteen 2011

Kursaktivitet 2011
Kurskomiteen har i 2011 bestått av Lise Gro Andersen og Janne Myrvang.
Sistnevnte kom med i komiteen etter styremøtet 13.06.2011.
Komiteen har avholdt ett møte høsten 2011.
Kursaktivitet 2011
Type kurs

Instruktør

Hjelpeinstruktør

Introduksjonskurs jakt

Sarita Winsevik

Monica Nilsen

Valpekurs

Lise
Andersen

Blodsporkurs
Bronsemerkekurs

Alf Disenbroen
Rune Bjerkelund

Gro Laila Johannessen

Tidsrom

Antall
ekvipasj
er
Feb – mars 4
11
11

Sporkomiteen
Anne
Cecilie Mars – juni
Andersen
11
Bronsemerkekurs
Øivind Nilsen
Mars – mai
11
Utstillingskurs (helg)
Hans Ole Stenbro
16.-17.april
11
Jaktkurs for nybeg. (helg) Heidi Kvan
14.-15.- mai
11
Apporteringsforberedend Sarita Winsevik
Oppstart
e valpekurs
15.aug
Bronsemerkekurs
Lise
Gro Marita
L. Aug - nov
Andersen
Kristoffersen
Valpekurs
Frøydis
Sept - nov
Andersskog
Agilitykurs (helg)
Øivind Nilsen
18.-20. nov
Instruktørkurs trinn 1
Geir Ottesen
Sept - nov
Hverdagslydighet
Lise
Gro Reidun Nordstrand Sept - nov
Andersen
og
Marita
L.
Kristoffersen

8
9
6
6
6
3
8
9
5
8
6

Totalt har klubben arrangert 13 kurs i 2011. Til sammen har 89 ekvipasjer deltatt på
kursene. Klubben har fått støtte fra Natur og Miljø for samtlige kurs.

I tillegg ble det arrangert en kursdag i hverdagslydighet/problemløsning 8.mai, 2011
med instruktør Kari Lund. Det var 31 betalende til stede. Kurset hadde en
beskjeden deltageravgift, men gikk med et lite overskudd.
Kurskomiteen ønsker å takke alle instruktører og hjelpeinstruktører som har stilt opp
for klubben i 2011!
Sarpsborg 26.12.11
Lise Gro Andersen

SAK 5 og 6: REV. REGNSKAP FOR 2010 og BUDSJETT 2011
I driftsresultatet er tall med minus foran inntekter

Driftsresultat
Kiosk innkjøp
Kiosk salg
Strøm, grunnleie,
forsikring
Uteareal
Div driftsutg hyttekomite
Kurshonorarer
Kurs
Instruktørkurs
Medlemsbladet
Innetrening lp Hjørgunn
Lp stevnet
Lp cup
Lp diverse
Til styrets disp
Medlemskontingent
NRK, medlemtjenester
Grasrotandelen
Prøvelederkurs
Kont/generalfors.
NLM 2011
Jaktcup/ WT
Jaktprøve
Kvalik.prøve jakt
Div jakt
Salg av jaktrekvisita
Sporprøve
Utstilling

Regnskap
2011
11434,32
-30055

Budsjett
2011
0
-15000

Budsjett
2012
10000
-20000

25983,33
56541
6847,27
50947,5
-121540
2900
10928,15

0
0
75000
0
-42000
10000
15000

23000
61400
5000
32000
-90000
0
12000

7722
-10044,5
-1499,5

0
-20000

5222,17
-26200
4296
135
3500
6416
10000
-5992,5
-13340,19
-1100
6159,44

3000
-35000
5000
0
5000
6000
10000
-7035

-1527,34
-15199,6

-2000
-15000

0
-8100
-2000
1500
7000
-35000
5000
-1000
5000
6000
10000
-4000
-6000
-1000
5000
-1500
-3000
-7000

Momsref 2009/2010
Hjemmeside
Gebyrer, porto etc
Innskuddsrenter
Data/edb
Beholdningsendringer
Avskriving av utstyr
Overskudd

Balanse
Kasse, kiosk
Kasse, kasserer
Kasse, lydighet
Kasse, jakt
Sparekonto 1000 14
28182
Drift 0540 08 09188
Interim bank
Utstilling 0531 45 04528
Avsluttet i 2011, 503 17
45052
Jakt 0530 01 42240
Varebeholdning kiosk
Sum balanse
Eiendeler/utstyr
Utstillingstelt
Gavekort og
hederspremier
Lydighetsgruppens utstyr
Lp merker
Div sløyfer etc
Jaktkomiteens utstyr
Hytte m/innbo
Prosjektor
Gressklipper
Sum eiendeler/utstyr

-16301
0
679,55
-550,81
777
8400
-24461,71

1299,24
0
1500
3204,5
49967,85
72291,52
723,6
32010
2
-3
1200
162195,71

6900
1320
4835
2765
2714
7625
250000
2495
15000
293654

Sum aktiva

455849,71

Fordringer
Hjørgunn(lp)
Forskuddsbet kurs 2012
Sum fordringer

-9840
-3900
-13740

Passiva:
Egenkapital 010111

-417648

0
2500
2000
1500

-7000
-5000
2000
-1000
0

-1035

5000
-1700

Fordringer
Årets overskudd
Sum passiva

-13740
-24461,71
-455849,71

Sarpsborg
31.12.2011
Lise Gro Andersen
Leder

Åse Nilsen
Regnskapsfører

Revisjonsberetning for året 2011
Til NRK AVD ØSTFOLD.
Jeg, Marion Andersen har revidert regnskapet deres og funnet det i orden.
Mvh Marion Andersen. Sarpsborg 19.februar 2012.

Sak 7: MEDLEMSKONTINGENT ÅR 2012
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret;
Kr. 100,- for ordinære medlemmer
Kr. 75,- for familiemedlemmer

Sak 8: INNKOMMENDE FORSLAG
Ingen innkommende forslag

Sak 9: VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2012

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Lise Gro Andersen
Terje Håkenstad
Reidun Nordstrand
Janne Myrvang
Marita Leira Kristoffersen
Line Hovde
Laila Johannessen
Anders Leira Kristoffersen

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2år
Ikke på valg
Ny 1 år
Ny 2 år
Ny 2 år
Ikke på valg
Ny 2 år

Revisor
Vara Revisor

Lill Karlstad
Sarita Winsevik

Ny 1år
Gjenvalg 1 år

Rep til GF
Rep til GF
Rep til GF
Vararep til GF
Vararep til GF
Vararep til GF

Lise Gro Andersen
Reidun Nordstrand
Janne Myrvang
Line Hovde
Øivind Nilsen
Sarita Winsevik

Valgkomiteen

Tore Johannessen
Stein Feragen
Hans Ole Stenbro

Det
avtroppende
styret
ønsker
og takker de fremmøtte for utvist interesse.

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Ny 1 år

det

nye

et

godt

arbeidsår

Norsk Retrieverklubb avd. Østfold
Stemmeseddel
Årsmøte 2012

Verv

Navn

Merknad

Sett kryss

Leder

Lise Gro Andersen

Ny 1 år

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Reidun Nordstrand
Terje Håkenstad
Janne Myrvang
Marita L Kristiansen
Line Hovde

Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ny 1 år
Ny 2 år
Ny 2 år

-

Varamedlem
Varamedlem

Laila Johannessen
Anders Leira
Kristoffersen

Ikke på valg
Ny 2 år

-

Rep. til GF
Rep. til GF
Rep. til GF

Lise Gro Andersen
Janne Myrvang
Reidun Nordstrand

Vararep. til GF
Vararep. til GF
Vararep. til GF

Sarita Winsevik
Øivind Nilsen
Line Hovde

Leder jaktkomitéen
Leder lydighetskomitéen
Leder ustillingskomitéen

Revisor
Vararevisor

Lill Karlstad
Sarita Winsevik

Ny 1 år
Gjenvalg 1 år

Valgkomité
Valgkomité
Valgkomité

Tore Johannessen
Stein Feragen
Hans Ole Stenbro

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Ny 1 år

