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Referat Komitemøte 11.september 2019 

 

Tilstede: Styret og komiteer for utstilling, lydighet, rally, spor, kurs og valg  

Forfall: Jaktkomiteen 

Styreleder Line Hovde ønsket velkommen, og startet med å gi generell informasjon.  

1. På grunn av kjent smittefare i Norge innstilles alle aktiviteter i klubbens regi til 

og med mandag 16.9.2019.  

2. Innkjøp av rosetter skal kun gjøres fra Tune Ridesenter. Tidligere har klubben 

mottatt faktura for moms ved bestilling fra utenlandske leverandører.  

3. Komiteene bes om å huske på påmeldingsfrister.  

4. Styret legger ut foreløpige kommende aktiviteter på hjemmesiden som et 

hjelpemiddel slik at det ikke forekommer to eller flere aktiviteter på samme 

tidspunkt. 

5. Komiteene oppfordres til å gi beskjed til webmaster (Karine/Karianne) ved 

endringer i komiteene.  

 

Utstillingskomiteen 

- Utstilling i 2020 blir 3.mai. Alt er på plass, men jobber med å finne egnet sted.  

- Uoffisiell utstilling med valper, junior og veteran avholdes 20-21 juni for alle 

raser. 

- Planlagt dato for utstilling 2021 er 13 juni.  

- Komiteen planlegger utstillingstrening, onsdag etter miljøtreningen. Handlerkurs 

er under vurdering.  

 

Sporkomiteen 

- Sporprøve 2020 blir 9 mai.  

- Avholder sporkurs med Tobias Gustafsson 20-21 september. 

- Bevegelig sporprøve pågår.  

- Komiteen planlegger to sportreninger i høst.  
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Rallykomiteen 

- Rallystevnet før sommeren var vellykket 

- Cupen pågår med 29 påmeldte 

- Klubbmesterskap, videregående – og nybegynnerkurs planlegges. 

- Komiteen vokser, og har nylig fått flere medlemmer.  

- Som et innspill til styrets beslutning rundt treningene mandag, foreslår 

komiteen å kjøpe inn mobilt gjerde. Banen kan da deles i tre.  

 

Lydighetskomiteen 

- Det blir endringer i komiteen ved nyttår 

- Cupen pågår, og neste datoer er i september og oktober. 33 påmeldte. 

- Klubbmesterskap i oktober 

- Hadde nylig møte for lydighetsinteresserte. 27 påmeldte.  

- Vårstevnet 2020 er planlagt i begynnelsen av april.  

- Høststevnet 2020 er under planlegging 

- Oppmøtet på torsdagstreningene er bra 

 

Kurskomiteen  

- Komiteen planlegger våren 

- Alle planlagte kurs i høst blir utsatt inntil nærmere beskjed angående 

smittefaren 

- Fire planlagte kurs som vurderes avlyst på grunn av lav påmelding. 

- Estimert overskudd på ca 100000,-  

 

Valgkomiteen 

- Komiteen vil gjerne ha tilbakemelding fra de styremedlemmene som er på 

valg. 

- Det oppfordres til å foreslå kandidater blant medlemmene 
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Plass – og hyttekomiteen 

- Styreleder Line Hovde informerte om dette ikke er en aktiv komite. Det har vært 

jobbet med å få inn nye medlemmer. Så langt har Steinar Eriksen sagt seg villig til 

å bidra.  

- Guro Brunsby og Wenche Rolland meldte seg for å bli med i komiteen.  

- Det ble diskutert behov for flere brakker på Stikkaåsen. Det innhentes tilbud med 

hjelp av Tore Johannessen.  

 

Styreleder Line Hovde avsluttet møtet med å informere, og minnet komiteene på 

følgende: 

- Komitemedlemmer kan søke om støtte til egen kursdeltakelse på 25% av 

kursavgift. Dette gjelder også eksterne kurs.  

- Komiteene oppfordres til å komme med stoff for innsendelse til Retrievernytt. 

- Det har vært en utfordring å ha nok whiteboardtusjer i hytta. Styret anmodes om 

å kjøpe inn flere. 

- Onsdagstreningene lider av varierende, les dårlig, oppmøte. Det kom innspill på 

forslag til å forbedre dette. Styret bes ta en vurdering om muligheten for å betale 

instruktørene på lik linje med kursinstruktørene. Dagens opplegg til 

onsdagtreninger blir evaluert etter nyttår.  

   

  

Rygge, 14.09.19 

Lars Erik Hermansen    


