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Avd.Telemark, stiftet 1975 

ÅRSMELDING 2015  

Norsk Retrieverklubb avd. Telemark 

 

Klubbens styre i 2015, hadde disse medlemmene: 

LEDER:     Berith Langbach  

NESTLEDER:     Marie Høgli 

SEKRETÆR:     Lene Solvang 

KASSERER:     Nina Bjørnstad 

STYREMEDLEMMER:    Cecilia Sundberg 

                                         Stine Fossheim Gulliksen 

VARAMEDLEMMER:    Helge Bjørnstad, (ønsket å gå ut medio 2015) 

                                        Aud Darrud 

REVISOR:     Regnskapsservice A/S 

VALGKOMITE:     Benedicte Waage 

                              Camilla Godal 

                              Kathrine Gunstad 

 

Årsmøte 2015, ble avholdt 12. mars 2015, på Vestsiden skole. 
Klubben måtte ha ekstraordinært årsmøte, som følge av at et ikke medlem av klubben var foreslått 
som medlem i styret. Dato for ekstraordinært årsmøte var 09.04.2015. Utenom det har styret hatt 5 
styremøter og mange meningsutvekslinger på styrets facebookside, med varierende hell. 
 
SAKER 

 Hovedsaker i styret har blant annet vært avvikling av klubbens jaktområde i Oklungen.  
Det har vært en lang prosess å få revet og fjernet brakkene på området. Brakkene var i dårlig 
forfatning og ikke brukbare. Flere av styremedlemmene har deltatt på dugnad for å få revet brakkene, 
men i siste etappe måtte klubben leie et firma til å fjerne restene. Avviklingen blir en ekstrautgift for 
klubben i 2016. I fremtiden bør klubben finne et egnet område for retrieveraktiviteter, deriblant jakt. 
 

 Klubbens 40 års markering har vært en viktig sak for styret i 2015.  
Det hadde vært ønskeligmed et historisk tilbakeblikk og en god oppsummering av klubbens aktiviteter 

gjennom 40 år. Men dessverre er det ikke mulig å oppdrive tidligere styreprotokoller og annet historisk 

materiale, så det er ikke blitt skrevet et historisk oppsummering.  

 

 



 Kathrine Gunstad var primus motor for klubbens jubileumsdag på Stevneplassen. 
Den 19.september valgte klubben å markere sitt 40-års jubileum med en jubileumsdag på 
Stevneplassen i Skien. Det ble arrangert valpeshow, matchshow og uoffisielle lydighetsprøver 
(Telemarksappell). Trond Morten Teigen dømte lydighet. I tillegg hadde vi diverse oppvisninger med 
blant annet retrieverjakt/apportering og freestyle. Barn og hund og loddtrekning var det også. Anne 
Mette Sletthaug og Bente Andersen dømte valpe- og matchshowet. Vi var så heldige å ha strålende 
sol og etterhvert riktig så god temperatur, så det ble en vellykket dag på alle måter. Det så ut som 
deltagerne koste seg. Et skår i gleden for klubben var at det kom en regning i ettertid for leie av 
uteområdet, som medførte et svært lite overskudd. 
 
Klubbens utstillingskomite i 2015: 
Kathrine Gunstad (leder) de øvrige medlemmene har vært: Linda Normann, Stine F. Gulliksen, Cecilia 
Sundberg og Berit Nordskog. 
 
Aktivitetskomiteen har hatt følgende medlemmer i 2015  
Inga Realfsen (leder) Stine F Gulliksen, Marie Høgli Lene K. Solvang og Cecilia Sundberg  
 
Aktivitetskomiteen har hatt 2 møter i 2015. Et før sommerferien for å sette plan for høst 2015, og et før 

jul for å sette plan for vår 2016. Aktivitetene for foregående sesong har da også blitt evaluert, med 

hensyn til popularitet og nytteverdi. Vi har også hatt to instruktørmøter for å samkjøre kursinnhold, og 

læringsfilosofi hos instruktørene. 

Temakvelder: 
Vi justerte antall temakvelder m. tema ned til 3 stykker og beholdt resten som temakvelder/gåtur.  
Dette for å minske trykket på instruktørene og kunne bruke mer av ressursene vi har i andre hjelpere. 
Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på blant alle som hjelper til på temakveldene, og vil fortsette i 
samme stil. 
Temakveldene med tema har hatt varierende oppmøte, mye kan skyldes på et forferdelig vær i høst, 
men også at det tidvis annonseres litt sent at det arrangeres temakvelder. 
Temakveld/Gåturene er alltid populære, og med stort oppmøte. Av temakvelder m. tema er «passering 
av hunder» og samarbeidskvelden med SOAK (Agility) et av de mest populære temaene. 
 
Kurs: 
Det har i løpet av året som har gått holdt en god del kurs. 
Valp- og unghundkurs er fast innslag og det er ingen problemer med å få fulle kurs.  
Pr. 2015 har vi 4 som er trinn1 NKK instruktører, og har også hatt med 2 hjelpe instruktører.  
2 som er erfaringsbaserte instruktører i blodspor. 
 
Vår-2015 
Våren ble det avholdt følgende kurs: 
Valpe-kurs med egne instruktører, Nina L. Bjørnstad, Cecilia Sundberg og som hjelpeinstruktør Lene 
K. Solvang.  
Hverdagslydighet med egne instruktører, Stine F. Gulliksen og Inga Realfsen og som hjelpeinstruktør 
Marie Høgli.  
Blodsporkurs, nybegynner med egne instruktører, Helge Bjørnstad og Lotte Lysa 
Videregående kurs i blodspor med innleid instruktør. Bjørn Hvidsten Jensen 
Konkurransekurs del1 med innleid instruktør. 
Konkurransekurs del 2 med innleid instruktør. På begge kurs var Astrid Willersrud instruktør. 
Minikurs i rallylydighet med egne instruktører, som var Stine F. Gulliksen, Cecilia Sundberg og Lene K. 
Solvang som hjelpeinstruktør. 
 
Høst-2015 
Valpe-kurs med egne instruktører: Nina L. Bjørnstad, Cecilia Sundberg og Lene K. Solvang 
Hverdagslydighet 1 med egne instruktører.  
Hverdagslydighet 2 med egne instruktører. Instruktørene  på "Hl" 1 &2 har vært Inga Realfsen, Stine F 
Gulliksen og som hjelpeinstruktør Marie Høgli. 
Blodsporkurs, nybegynner ble avholdt med egne instruktører, Helge Bjørnstad og Lotte Lysa 
Apporteringekurs, nybegynner ble avhold, på tross av meget lav påmelding, med innleid instruktør, 
June Olsen 
Feltsøkkurs med innleid instruktør ble avlyst grunnet for få påmeldinger, trolig grunnet dårlig timing rett 



etter sommerferien. 
Pizza- kveld ble som avholdt på Bryggeriet Pizza slutten på aktivitetskveldene og som takk til 
medlemmene for hjelpsomhet.  
 
 

Deltagelse på kontaktmøtet 2015, var Berith Langbach og Kathrine Gunstad. 

Deltagelse på GF 2015, var Berith Langbach og Nina L. Bjørnstad. 

Styret har inngått avtale om leie av Husflidshallen på Stevneplassen, for innendørstrening med 

oppstart i jan. 2016 og frem til påske. 

Klubbens kontakt med medlemmene, har vært et tema i styret. 
Tiltak her er har vært oppdatering av klubbens hjemmesiden. Dette har Aud Darrud overtatt ansvaret 
og her kommer det stadig noe nytt – så det er bare å oppfordre medlemmene til å følge med.  
Berith og Aud har utarbeidet et skjema til medlemmene – hvor man ønsket å få e-post adresser, 
hvilken retrieverrase evt. annen rase medlemmene har og hvilke aktiviteter medlemmene er 
interessert i. Intensjon med dette er å få til en bedre kontakt med et større del av klubbens 
medlemmer. Dette blir det opp til det nye styre å følge opp. 
 
Klubbens økonomi er stabil. Det nye styret bør jobbe videre med å finne et område hvor man kan drive 

retrieveraktiviteter, deriblant jakt og apportering i vann og helst med en klubbhytte. Det er drømmen! 

Antall medlemmer: 133. Styret vil takke alle frivillige og komiteer for en flott innsats i 2015. 

 

Berith Langbach 

 

(leder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


