
Nytt fra styret 
 

• Styret har søkt om og fått midler fra Norsk Retrieverklubb sentralt som er øremerket 

«frivilligheten». Styret har besluttet å gi alle de som har holdt fellestreninger for avdelingen i 

løpet av året kr 150 pr trening som en liten takk for innsatsen og litt dekning for 

kjøring/bompenger. Dette vil bli utbetalt i midten av desember. 

• Styret ønsker å få fram alle de flinke og aktive medlemmene i avdelingen som deltar i diverse 

konkurranser. Fra neste år håper styret at det sendes inn bilder og noen ord fra 

medlemmene som har deltatt på arrangement og/eller gratulasjoner til medlemmer som har 

utmerket seg slik at dette kan legges ut på hjemmeside/Facebook side. Info kommer på 

hjemmesiden 

• Årets siste fellestrening blir fredag 9. desember kl. 10.00 på Musemyra med Naomi som 

ansvarlig. Hovedtema blir rallylydighet. Ta gjerne med pølser for en liten avslutning ved 

bålet. 

• Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes avdelingens adresse innen 31. 

desember 

• Forslag til nye styremedlemmer må sendes valgkomiteen innen 31. desember 

• Fellestreningene starter opp igjen 17. januar 

• Siden adventstiden er rimelig hektisk for de fleste, velger styret å droppe 

julepakkeapporteringen og inviterer til Nyttårsapport søndag 29. januar på Musemyra fra kl 

12.00 

Klubben ordner pakker til hundene, bål og pølser med tilbehør til grilling. Kommer som eget 

arrangement som man må melde seg på til på forhånd, da vi trenger å vite hvor mange som 

kommer. 

• Husk å meld på til avdelingens allsidighetscup innen 31. januar. 

• Helgen 11. - 12. februar arrangerer Norsk Retrieverklubb sentralt Rasekonferanse for alle 

som ønsker å lære mer/være med på å sette fokus på hvordan rasene våre skal forvaltes 

fremover. Spennende program som håper mange vil delta på – også fra vår avdeling. Se 

www.retrieverklubben.no for informasjon og påmelding. 

• Kvalifiseringsprøvekurs starter opp 27. februar hvis nok påmeldte. 5 - 8 deltagere. Instruktør 

Karin Fagerås. Info kommer. 

• Årsmøte 7. mars kl 19.00.  

• Naomi Sund har sagt seg villig til å ha et begynnerkurs i Rallylydighet helgen 25.- 26. mars 

(10 timer totalt) (alternativt 22.-23. april hvis det blir mye snø). Begrenset antall deltagere. 

Info kommer. 

 

Styremøte 21. november 2022 

 

Neste møte 16. januar 2023 

http://www.retrieverklubben.no/

