
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

 
Terje E åpnet møtet med litt informasjon til komitemedlemmene.  
 
-Vær og føreforhold har vært en utfordring i år og et par miljøtreninger, LP trening og påskeprøven i   
jakt har måttet avlyses  
 
-Terje M har satt opp nye skyvedørskaper på klubbhytta  
 
-Styret har sett på flere løsninger for å legge inn vann og kloakk. Den beste løsningen er å koble seg 
til kommunes opplegg, men dette er en veldig dyr løsning og styret mener at vi ikke kan bruke så mye 
penger på dette. Vi har også en leiekontrakt med Norske Skog som vi er litt usikre på ettersom 
Norske Skog er konkurs. Styret vil ta kontakt Norske Skog før sommeren for å få sjekket opp om 
konkursen vil ha noen innvirkning på leiekontrakten vår.  
 
Kurskomiteen:  
Det har vært rekordmange som har gått på vårens kurs. Det har vært kurs i alle grener og med 
ventelister på alle kurs.  
 
Jaktkomiteen:  
Har kommet i gang sent i år pga av lang vinter. Jaktlydighetstreninger er startet opp. Påskeprøven 
måtte avlyses pga snø. Det blir et aktivt år.  Jaktkomiteen oppfordrer til at alle må bli flinkere til å 
plukke opp hundemøkk etter hundene sine. Det ligger mye møkk i området rundt hytta.  
 
LP komiteen:  
Været i vinter/våres har også vært en utfordring for LP komiteen. Det merkes på at det har vært litt 
mindre folk på torsdagstreningene, men regner med at det kommer flere på treningene nå som 
våren har kommet. Det er startet opp cup (29 deltagere) Det er blir arrangert LP stevne med 59 
påmeldte lørdag 14 april. Det er ikke tatt med etterpåmeldte for første gang pga at man da måtte ha 
leid inn en ekstra dommer. Dette ville har øket kostnadene for mye. Det vil også blir arrangert LP 
stevne til høsten.  
 
Rallylydighetskomiteen:  
Ikke skjedd så mye enda i år. Har avholdt kurs med 10 deltagere. Cupen er i gang. Måtte flytte cupen 
til Sarpsborg hundeklubb pga at det er fullt på Stikka. Sarpsborg hundeklubb får kioskinntektene.  
Det er nytt kurs på gang. Her er det venteliste.  
 
Blodsporkomiteen:  
Det har vært avhold nybegynner kurs i november med 6 deltagere. Det pågår også nybegynner kurs 
nå med 10 deltagere. Vi skal avholde vår årlige ordinære prøve 21 april, men er bekymret for at den 
må avlyses pga mye snø. Det avholdes treningshelger i mai og juni.  
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Strategiplan for NRK:  
 
Lars Erik informerte om strategiplanen som skal lages. Alle avdelingen er blitt bedt om å komme med 
sine forslag til planen.  
 
Det som skal diskuteres er: 
Synkende antall medlemmer  
Konkurranse fra andre kursarrangører  
Dårlig dugnadsånd.  
 
Disse innspillene kom inn til styret på møtet:  
 

- Tenkte kvalitet istedenfor kvantitet når det gjelder kurs  
- Aktiviserer hvermannsen.  
- Retrievere i fokus 
- Ha en bedre formålsparagraf. Se til den danske Retrieverklubbens formålsparagraf 
- Fremheve Retrieverrasene og sportene som til for retrieverrasene. 
- Mer fokus på Retrieveren som jakthund (arbeidshund) i avl  
- Utstillingsdommere må utdannes slik at de vet hva en Retriever er.  
- Det må bruks flere rasedommere på utstilling.  
- Flere lavterskeltilbud som f.eks «gå turer gruppe» og «grillgrupper» 
- Ta godt imot nye som kommer på treninger. Vær interessert i de om er nye.  
- Info kurs «før du kjøper hund» for alle som er gratis.  
- Få oppdrettere til å føre sine valpekjøpere inn i klubben  
- Samarbeide med veterinærer og andre steder hvor det ferdes mange hundeeiere hvor vi får 

reklamere for Retrieverklubben mot at de får holde foredrag, ha reklame for seg (f.eks ha en 
av kveldene på kursene)  

- Samarbeide med oppdretter slik at de avholder valpetreff på Stikka 
- Vise oss frem utenfor Stikka. F.eks på hundens dag. Dele ut reklame i byene hvor en innbyr til 

en åpen dag på Stikka 
- Lage infobrosjyre om Retrieverklubben  
- Medlemmene deler nyheter fra Retrieverklubben på Facebook  
- RAS må prioriteres og satses på  
- Evaluerer hva som vi gjør bra i Østfold og bruk det i forslaget som sendes inn  
- Vise fram Stikka  
- Bruke medlemslistene til å sende ut info om aktiviteter.  
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