
Innkalling til årsmøte i 

Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn 

tirsdag 10.mars 2020 kl 1830 på Ringerike Gjestegård, 

Osloveien 77, Hønefoss 

 

Årsmøtesaker;  

1.   Valg av ordstyrer. 

2.   Valg av to referenter, to til å underskrive referat og to til tellekorps. 

3.   Godkjenning av innkalling. 

4.   Årsberetningen for 2019 fra styret og komiteer. 

5.   Revidert regnskap for 2019. 

6.   Budsjett for 2020. 

7.   Revisors rapport. 

8.   Årskontingent 2021; styrets forslag kr 100,-.  

9.   Valg i henhold til vedtektenes §6-4 

Innkalling, årsberetning etc. finner du på avdelingens hjemmeside; 

http://www.retrieverklubben.no/ringerike/ eller send mail til 

ringerike@retrieverklubben.no om du ønsker dokumentene pr epost eller i 

posten. Har du ikke tilgang til data, kan du ringe 99536197. 

Det vil bli servert litt å bite i og drikke.  

 

Det blir også annonsert vinner av Allsidighetscupen 2019. Siste frist for å sende inn 

resultater til Allsidighetscupen er 15.02.20 

Meld gjerne fra pr epost eller SMS om du kommer, men har du glemt det – kom likevel.  

Kom gjerne med ønske om aktiviteter og vær gjerne med på å forme avdelingen. 

I 2019 ble det avholdt 2 valpekurs, kvalifiseringsprøvekurs, introkveld Smeller og vi 

har avholdt offisiell utstilling, bevegelige jaktprøver og dobbel AK/EK prøve i jakt.  

Vi arrangerte retrieverens dag 4.mai, Andecup i perioden mai – august. Det ble også 

holdt miljø/fellestreninger og noen jakttreninger. 

Det vil bli avholdt offisiell utstilling, bevegelig BK-prøve jakt, bevegelig kvalifiseringsprøve og 

dobbel AK/EK prøve jakt.  Det blir noen fellestreninger i jakt, Andecup Vi planlegger 

blodsporkurs, kvalifiseringsprøvekurs og valpekurs. På avdelingens hjemmeside informerer vi 

om hva som skal skje, og hva som har skjedd, Vi har også en egen side på facebook som du 

kan like; https://www.facebook.com/Norsk-Retrieverklubb-avdeling-Ringerike-og-omegn-

390530141240 

 

I 2019 var det mange av klubbens retrievere som gjorde det bra på utstillinger, jakt- og 

sporprøver, andre aktiviteter med hund og ikke minst retrievere som var gode 

familiehunder Styret gratulerer dere alle! 

 

Hilsen styret i Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn 

http://www.retrieverklubben.no/ringerike/
https://www.facebook.com/Norsk-Retrieverklubb-avdeling-Ringerike-og-omegn-390530141240
https://www.facebook.com/Norsk-Retrieverklubb-avdeling-Ringerike-og-omegn-390530141240

