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Instruks / prosedyrer og retningslinjer for   
  

Sporkomiteen  
  

         Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre  

  

  

Instruks/prosedyrer / ansvar for Sporkomiteen:  

  

Komiteen består av 3-5 medlemmer, som skal godkjennes av styret. Komiteen konstituere seg 

selv og skal ha minst leder, sekretær og kasserer/økonomiansvarlig. Leder og 

kasserer/økonomiansvarlig skal ikke være en og samme person.   

  

Medlemmer sitter i perioden fra årsmøte til årsmøte. Instruks/prosedyrer/retningslinjer skal 

gjennomgås vært år, slik at alle i komiteen er innforstått med hva som gjelder.   

  

Det er viktig at Sporkomiteens oppgaver blir gjennomført. Alle medlemmene i komiteen skal 

delta aktiv og holde seg oppdatert om komiteens arbeid. Visst arbeidsmengden i komiteen er 

stor, bør den delegeres mellom medlemmene i komiteen. Sporkomiteens medlemmer har et 

ansvar for at instrukser, prosedyrer og retningslinjer blir fulgt.  

  

Komiteen bør gjennomføre minst 4 møter, og føre referater fra disse. Kopi av møtereferater 

sendes til styret.   

  

Komiteen er avdelingens og styrets fagkomite på spørsmål som gjelder sporaktiviteter med 

Retrievere.  

  

  

Oppgaver:  

  

• Føre et regnskap over inntekter og utgifter for de ulike aktivitetene. Sende en 

kopi av dette til Styret når aktiviteten er avsluttet.                                          

• Presentere og dokumentere eget arbeid i avdelingens årsmelding. En oversikt 

over Sporkomiteens materialbeholdning (blod, skanker, etc. …), budsjett og 

regnskap tas med i årsmeldingen. Årsmeldingen sendes styret senest 31.  

desember.  

• Arrangere et sporkurs på våren og høsten. Husk mulighetene for å søke økonomisk 

støtte hos Hovedklubben, og Natur og Miljø.  

• Legge til rette for organisert trening for medlemmer som har gjennomført kurs, og 

andre med basistrening for hund og eier.  

• Arrangere blodsporprøve og anleggsprøve, fortrinnsvis på høsten.  

• Arrangere bevegelige sporprøver ved behov og kapasitet.  

• Arrangere  avdelingsmesterskap i blodspor, på høsten. 

• Ved stor arbeidsmengde, har komiteens leder, muligheter til å sette inn ekstra hjelp, i 

en kortere periode.  
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Retningslinjer ved avholdelse av blodsporprøver, kurs og lignende:  

  

• Alle deltakere på kurs/prøver må fremlegge kvittering før start. Sporkomiteens 

kasserer/økonomiansvarlig påser at innbetalingene blir betalt og sender kopi av 

deltakerliste til Styrets og kasserer. Ubetalte regninger SKAL purres opp av komiteen.  

• Etter endt kurs skal det deles ut kursbevis til deltakerne.  

• All inn/utbetaling skal kunne dokumenteres. All innbetaling for kurs, utstilling, prøver 

og lignende skal gå via bank/post. Dette gjelder også når styremedlemmer, komiteens 

medlemmer og andre medlemmer melder på våre egne prøver, utstillinger, kurs og 

lignende. Kontant betaling skal ikke forekomme.   

• For de som har utgifter som skal dekkes av klubben, skal kvitteringer sendes 

styret/kasserer. Dette fordi at alle utgifter og inntekter skal kunne dokumenteres.   

• Store innkjøp skal avklares med Styret før handel. Det skal til enhver tid holdes 

kontroll over komiteens materialer.  

• Når det søkes om å arrangere sporprøve, skal det også sendes kopi til Styret.  

• Medhjelpere til faste sporprøver vil få lett lunsj og drikke i skogen dekket av 

avdelingen.  

• Godtgjørelse til instruktører/hjelpere ved avholdelse av sporkurs:  

Sporkursene skal ha en varighet på minst 6-8 timer fordelt på minst 2 dager. før det 

blir betalt godtgjørelse.  

Det skal være maks 3 deltagere pr instruktør. Instruktør får 1500,- Det forutsetter at 

vedkommende stiller på alle kursdagene. Hjelpere må ha gått/vert med på 2 kurs før 

det gis kompensasjon. Til hjelpere kan det maksimalt betales ut 500,- til deling pr 

kurs. Hovedansvarlig er ansvarlig for betalingen. Det betales etter antall ganger 

vedkommende hjelper har vert med på. Maksimalt 100,- pr gang.  

• Ved avholdelse av dommermiddag, på restaurant/kaffe, dekker avdelingen  middag 

med dessert. Av drikke dekkes en enhet til middagen,(ikke flaske med vin). Dette 

gjelder dommerne, og medlemmene i Sporkomiteen.   

Lederen for Sporkomiteen er ansvarlig for at dette blir overholdt.  

  

  

Retningslinjer ved sporprøvedommer utdannelse   

  

• Avdelingen dekker inntil 4500 kr til utdannelse som spordommer. Dette blir utbetalt 

når dommerutdannelsen er godkjent.  

• Til gjengjeld forplikter en seg til å være dommer på en dobbel sporprøve, i tillegg til 

to bevegelige prøver for avdelingen uten vederlag.  

• Betales utdannelsen fult ut av en selv, har en ikke forpliktelser til avdelingen.  
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