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1.  Klubbens styre bestod av følgende personer: 
Funksjon Navn 
LEDER Nina L. Bjørnstad 
NESTLEDER Linda Normann 
KASSERER/SEKRETÆR Trude J. Fjellet 
STYREMEDLEMMER Bjørnar O. Rønning 

Bianca Lüdtke 
VARAMEDLEMMER Margareth Andersen 

Cassandra Elise Grundsund (ikke deltatt) 
REVISOR Regnskapsservice AS 
VALGKOMITE Mette Lyster 

Ane Gjelde 
Aud Darrud 

VARAMEDLEM Berit Langbach 
 

Representant og vararepresentanter til GF 

Nina L. Bjørnstad  

Linda Normann  

Bjørnar Omdal Rønningen  

Bianca Lüdtke  

Trude Fjellet  

Representanter til årsmøte i NKK region Telemark 

Nina L. Bjørnstad  

Linda Normann  

Bianca Lüdtke  

Bjørnar Omdal Rønningen  

Trude Fjellet  

 

2. Styrets arbeid gjennom året 
Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av året og det har i tillegg blitt kommunisert pr. telefon, e-

post og Messenger.  

Styrets medlemmer sitter også i de ulike komiteene.  

Styre har behandlet saker fra NKK og Norsk Retrieverklubb sentralt fortløpende, og vi har svart på 

høringer og gitt tilbakemeldinger på Retrieverklubben sin strategiplan. Styre har vært representert på 

kontaktmøte. 

Det har blitt jobbet med å systematisere og tydeliggjøre arbeidsoppgaver, og få system for lagring av 

dokumenter, som fungerer ved overføring til nytt styre.  Dette arbeidet er ikke avsluttet. Gode og 

detaljerte lister og beskrivelser forenkler arbeidsoppgavene til dem som skal ta over arbeid eller 

utføre oppgaver. Det er viktig å sikre at kunnskap tas vare på og formidles videre.  

Saker som bør nevnes er:  

Oppgradering av området vårt i Solum. I påvente av nye brakker har vi startet med uteområdet. 

Grenland Hage og Landskap bidro med veiledning. Det ble sprøytet mot ugress og lagt på mer dekke. 

Det må legges på mer sand til våren. Det er gjort mange henvendelser til ulike firma og 
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privatpersoner med tanke på å få nye brakker. Vi har ikke lyktes i å finne brakker som oppfyller krav 

til kvalitet og pris. Arbeidet må derfor fortsette.  

Det har vært jobbet med å finne personer som kan ta på seg brøyting av området og noen som har 

lyst til å bidra med vedlikehold av området. Tommy Rossbach har tatt seg av brøyting når vi har 

spurt, men hans maskiner er ikke optimale og han har derfor rådet oss til å finne andre. Det har vi 

klart.  

Honorar til instruktører. Styre har behandlet forespørsel fra instruktørgruppen om å øke honoraret 

for å holde kurs. Styre gjorde i den forbindelse henvendelser til andre klubber for å høre hvordan de 

lønner sine instruktører. På bakgrunn av dette, og etter diskusjon i styre laget vi et forslag som gir 

instruktørene en større andel av inntekten fra kurs.  

Rekruttere frivillige til dugnadsinnsats, og få flere til å komme på aktiviteter og treninger. 

Arrangementer er krevende å avholde, men bidrar til å synliggjøre klubben og gir aktive en arena til å 

utøve sin hobby, enten det er utstilling, rally eller andre hundesporter. Mye tid går med til å skaffe 

hjelpere. Vi har noen trofaste hjelpere som fortjener medaljer, heder og ære. Styre ønsker å belønne 

disse, og samtidig er det et stort ønske å nå ut til flere og engasjere flere av medlemmene våre. 

Mange gode forslag er fremmet. Vi har forsøkt blant annet å annonsere etter hjelp på 

hjemmesiden/Facebooksiden, samt sette oppslag på Solum. Vi har også som en prøveordning innført 

dugnadspoeng som kan tas ut i aktiviteter klubben arrangerer. Håpet er at det kan stimulere til å yte 

litt for klubben og være en takk for innsatsen til dem som bidrar.   

Styre inviterte dugnadshjelpere til Pizza-kveld som takk for at de stiller opp. 

Aktivitet og kurs: Med få aktive instruktører er det tungt å opprettholde aktiviteter og kurstilbud. 

Styre og komiteer jobber kontinuerlig for å holde aktivitetsnivået på et akseptabelt nivå, men med få 

ressurspersoner er det grenser for hva man kan få til. I tillegg er det mange aktører som tilbyr kurs i 

Grenland og konkurransen om hundeeierne er stor. Det er viktig at vi kjemper for å holde i gang noe 

aktivitet for å ikke bli usynlige. Vi har et flott område som kan brukes av mange, og til mye, sånn sett 

er vi utrolig heldige. 

Telemarksappellen. Styre stod for planlegging og gjennomføring av arrangementet i samarbeid med 

aktivitetskomiteen.  

Styre ønsker å takke for vel utført jobb til de som har sittet i komiteene og samtidig rette en stor takk 

til alle gode hjelpere for innsatsen i året som gikk.  

Antall medlemmer: 161 

 

3. Aktivitetskomité 
Komitéen har bestått av: Ane Gjelle, Margareth Andersen, Bianca Lüdtke, Vibeke Havsøy og Nina L. 

Bjørnstad. 

Vi har hatt 2 møter på Solum, øvrig kontakt har vi hatt på Messenger. 

Aktiviteter:  

Gåturer: Disse turene er populære og har tidvis veldig godt oppmøte. Mette Lyster har ledet mange 

av turene. De øvrige har Nina ledet.  
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Temakvelder: Vi åpnet året med temakveld om snørekjøring ved Grenland hundekjører klubb. De to 

representantene derfra gav oss et veldig godt innblikk i hundekjøring, bruk av utstyr og trening. De 

svarte på spørsmål, delte erfaringer og viste fram seler og utstyr. 

I mai fikk vi besøk av veterinær Merete Serkeland som driver Fysiovet. Hun gav oss et spennende 

foredrag om hundens muskler og skjelett, skadeforebygging og hva vi gjør når uhellet er ute. Hun tok 

for seg de vanligste skadene og hvordan vi kan forebygge disse.  

Rallylydighet på 1-2-3. Rallylydighet er en morsom sport for hund og eier. Sportens motto er samspill, 

glede, holdninger. Instruktør for kvelden var Kathrine Gunstad. Slike aktiviteter er viktige og gir nye 

en mulighet til å prøve seg under veiledning. 

 

Treninger:  

Anne Tone Langeland Stensrud har sporty stilt opp og arrangert Agilitytreninger på onsdager. Det har 

vært dårlig oppmøte, men all ære til Anne Tone som står på for agility.  

Vi forsøkte å ha faste onsdagstreninger for medlemmer, men også her var oppmøte dårlig, og antall 

frivillige til å stille opp på treningene lavt, så vi avsluttet dette i oktober.  

Aktivitetsdag spor for deltakerne på valpekurs i høst, med Helge Bjørnstad.  

Øvrige aktiviteter: 

Vi har hatt sommer- og juleavslutning med bra oppmøte. Samtidig arrangerte vi hundens 

bruktmarked med mulighet for å kjøpe og selge brukt hundeutstyr. Vibeke Havsøy og Lotto stilte som 

demo ekvipasje og viste klubbens aktivitetstilbud på en super måte.   

Telemarksappellen. Vi arrangerte siste stevne i Telemarksappellen. Dommer i begge grener var Trude 

Aas. Oppmøtet var bra.  

Offisielt stevne i Rallylydighet. Dobbeltstevne i samarbeid med Boxerklubben. Det ble stor suksess og 

gav oss bra inntekt i klubbkassa. Uten innsats fra alle gode hjelpere er slike arrangement ikke mulig å 

gjennomføre, så tusen hjertelig takk til alle som stiller opp!  

Kurs: 

- Smeller ved Siri Aakre 
- Passeringstrening ved Katarina S. Bråthen 
- Valpekurs vår og høst ved Ane Gjelle og Nina L Bjørnstad  
- Feltsøk ved Tom Larsen 
2 avlyste kurs pga lav påmelding. Smeller og Rallylydighet  
 

4. Jaktkomité 
Komiteen har bestått av følgende: Bjørnar O. Rønning (leder), Aud Darrud og Hege Husebø. 

Komiteen har hatt 1 møte i løpet av året, ellers har det vært mye kommunikasjon elektronisk. 

Avdelingen har arrangert 2 jaktkurs i løpet av perioden. På våren ble det arrangert kurs for 

nybegynner og litt viderekomne med Ann Catrin Solbakken. På høsten ble det arrangert jaktkurs for 

retrievere begynnerklasse (som også var åpent for helt ferske) med Aase og Trond Gjøtterud. 
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Det har vært arrangert 2 kvalifiseringsprøver, en i forbindelse med jaktkurs med Trond Gjøtterud som 

dommer, og en der dommer Ragnhild Hammelbo tok turen over til oss fra Vestfold. Til sammen 4 

retrievere stilte på prøvene og kvalifiserte seg for videre jaktprøver. I tillegg til dette har flere 

medlemmer tatt kvalifiseringsprøve på eget initiativ. 

Vi har hatt jevnlige fellestreninger på Solum og det har vært godt oppmøte. Ellers skjer en del 

kommunikasjon og arrangering av private treninger via Facebookgruppa Jaktlydighet Telemark. 

Noen av avdelingens medlemmer har stilt og blitt premiert på jaktprøver. Alt i alt er vi glade for økt 

interesse for retrieverjakt i avdelingen og håper på å få med oss enda flere i 2019.  

5. Smeller 
Leder: Ane Gjelle 

Dette året har det vært en jevn aktivitet vår og høst  

Mandager er det en gruppe som trener. Denne gruppen er rimelig stabil. 

6. Utstillingskomité 
Komiteen har bestått av: Linda Normann (leder), Marita Holte, Ronny Samnøen, Hanne Dornish, 

Kathrine Gunstad og Bianca Lüdtke 

Vi har hatt tre møter for å organiser open show, matchshow og utstilling.  

Openshow fikk litt lavere påmelding enn vi hadde håpet på, men det ble en trivelig dag med 

lavterskel og bredde i fokus. Dommer var Dorte Jensen og Fredrik K Hansen. 

Matchshowet hadde god påmelding. Vi hadde samarbeid med boxerklubben og jul var temaet. Jan 

Erik Lyshaug dømte og nok en gang ble en flat BIS. 

Vi har hatt fire utstillingstreninger på Solum med god deltakelse av ulike raser. Kathrine og Bianca har 

ledet disse. 

Tusen takk til alle som har stilt opp som hjelpere på de ulike arrangementene 

7. Instruktørgruppa 
Leder: Inga Realfsen 

Gruppen holdt ett møte på våren og ett på høsten. 

På møtet var det «brainstorming» på hva slags aktiviteter/kurs klubben kan ha, hva klubben kan 

tjene penger på annet enn kurs, hva som kan motivere og engasjere instruktørene til å ville yte mer 

for klubben, og forhandlinger ang. lønning av instruktører. 

Annen aktivitet, som for eksempel felles trening ble foreslått noen ganger ila året, men dessverre 

passet det ikke for alle så det ble avlyst. 

Flere av instruktørene holder kurs eksternt, og flere har ikke tid eller kapasitet til å holde kurs pr.d.d, 

derfor er det noe lav aktivitet. 

 


