
 

 

 

 

 
Årsberetninger fra styre og komiteer  
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Årsberetning fra styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Kathrine N. Gunstad – leder    Marie Høgli – nestleder 

Nina L. Bjørnstad – kasserer   Stine F. Gulliksen – sekretær 

Cecilia Sundberg  - styremedlem  Lene K. Solvang – styremedlem 

Linda Normann – varamedlem  Aud Darrud – varamedlem 

 

Årsmøtet ble avholdt på Menstad bydelshus 9.mars. Det var 12 stemmeberettigede til stede, i 

tillegg til 2 forhåndsstemmer. Lene K. Solvang trakk seg fra sin siste periode (1 år) i etterkant 

av årsmøtet, og Linda Normann som fikk flest stemmer rykket derfor opp som styremedlem. 

Senere valgte også Stine F. Gulliksen å trekke seg fra sitt verv, noe som resulterte i at også 

Aud Darrud rykket opp som styremedlem.  

Styret fremmet et ønske om å få inn nye varamedlemmer etter Stine trakk seg i løpet av 

sommeren, denne prosessen dro litt ut, og valgkomiteen har derfor lagt sin innsats inn mot å 

få på plass et nytt styre til årsmøtet 2017. Det har også vært en dialog mellom styret og 

valgkomiteen i forhold til ‘kriterier’ for hvem som skal foreslås til verv i klubben, og 

valgkomiteen har deltatt på et styremøte i tillegg til å ha dialog med styret på mail underveis.  

Styret har avholdt 7 fysiske styremøter, og har ellers tatt saker løpende via mail eller 

facebook. Hovedsaker denne perioden har vært arbeidet med nytt sted for klubbens 

aktiviteter. Vi signerte i høst avtale med Klosterskogen travbane som gir oss tilgang på 

fasiliteter både innendørs og utendørs hele året.  Mot slutten av året kom vi også i dialog med 

TALF vedrørende overtakelse av området på Solum som tidligere var NSK avd. Telemark 

sitt. 

I 2016 var klubben representert ved Aud Darrud, Berith Langbach og Kathrine Gunstad 

(sistnevnte via sentral komitè) på kontaktmøtet til NRK sentralt. Dessverre fikk vi ikke sendt 

noen representant til NRK sin GF i 2016. Av arrangement av større art har klubben arrangert 

rallylydighetsstevne, telemarksappell, openshow og matchshow.  

På vegne av styret  

Kathrine Gunstad 

 



Årsberetning fra aktivitetskomiteen 

Medlemmer i komiteen 2016 har vært Marie Høgli (leder fra høsten 2016), Katharina S 

Bråthen, Mari Rekaa ogAne Gjelle. Inga Realfsen og Stine F Gulliksen trakk seg etter eget 

ønske høsten 2016  og Linda Normann og Nina L Bjørnstad kom inn. 

I året 2016 har det vært gjennomført flere kurs i Retrieverklubben avd Telemarks regi. 

Vår 2016: 

- Blodsporkurs for videregående 

- Jaktkurs nybegynnere 

- Valpekurs 

- Hverdagslydighet – Avlyst grunnet få påmeldinger 

Høst 2016: 

- Blodsporkurs for nybegynnere 

- Jaktkurs videregående 

- Valpekurs 

- Valp videregående 

- Konkurransekurs – Avlyst grunnet få påmeldinger 

Med unntak av kursene som ble avlyst har det vært jevnt over fulltegnede kurs. Jaktkursene 

har hatt ekstern instruktør Ann Cathrin Solbakken, ellers har de vært holdt av klubbens egne 

instruktører. 

Temakvelder: 

Det ble gjennomført cirka halvparten hver av gåturer og temakvelder i 2016. Av temaer tilbød 

vi blant annet rallylydighet, agility, jakt, utstilling, freestyle og et foredrag om ernæring. I 

tillegg hadde vi tilbud om innetrening i Husflidhallen fra januar til mars. 

I august 2016 inngikk Retrieverklubben avdeling Telemark et samarbeid Klosterskogen 

travbane som gjorde at vi fikk mulighet til å tilby medlemmene lokale til innetrening og en 

belyst uteplass til de mørke høst og vintermånedene. Det har vært flott å ha en fast base for 

treningene og lettere tilgang til lagerlokale har gjort treningene mer fleksible. 

På vegne av aktivitetskomiteen  

Marie Høgli 



Årsberetning fra jaktkomiteen 

Hege Husebø, Nina L. Bjørnstad, Bjørnar Omdal Rønningen og Aud Darrud startet opp en 

liten komité som hadde lyst og interesse for å starte med jaktlydighet i avdelingen.   

 

Vi fikk instruktør Ann Cathrin Solbakken, som er spesialist på retrieverarbeid/jaktlydighet til 

å komme å holde kurs for oss i Juni. Kurset ble fort fulltegnet og ble holdt ved Modammen i 

Skien, og det gav oss førstesideoppslag i avisa Varden.  

 

Vi fulgte opp med videregåendekurs med Solbakken siste helgen i oktober. Da var vi så 

heldige å få ha kurset på gården til Ann Sissel Lyngen i Nome kommune. Også her var kurset 

fullbooket, og det ble en fin helg for alle. 

 

På vegne av jaktkomiteen 

Aud Darrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning fra webkomiteen 

 

Webkomiteen er ingen egen komite i så måte, men har bestått av Aud Darrud og Kathrine 

Gunstad som hovedsakelig har stått for oppdateringer på klubbens hjemmeside og 

facebookside. Vi har fått nye web-side i løpet av året og begynner så smått og få orden på 

den. En god del arbeid gjenstår men regner med å få det meste på plass i 2017.  

 

På vegne av komiteen 

Aud Darrud & Kathrine Gunstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning fra valgkomiteen 

Se eget vedlegg. 


