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1. Valgte funksjoner  
 

Funksjon Navn 
STYRELEDER Bjørnar Omdal Rønningen 
NESTLEDER Bjørn Hvidsten Jensen 
KASSERER Trude J. Fjellet 
STYREMEDLEM/SEKRETÆR Hilde Weckhorst 
STYREMEDLEM Torhild Van Riesen  
VARAMEDLEMMER Camilla Grohs 

 
Ovenfor nevnte styre ble valgt ved årsmøte 5.mars 2020. På grunn av covid-19 (korona), tok det litt 

tid før det var mulig å møtes for å konstituere det nye styret. Styret ble konstituert 5.mai 2020. I 

mellomtiden hadde ett styremedlem trekt seg så vara rykket inn som fast styremedlem.  

Øvrige valgte funksjoner: 

REVISOR Ragnhild Hvidsten Jensen 
VARAREVISOR Berit Olderoy Klæboe 
VALGKOMITE Mette Lyster 

Aud Darrud 
Nina L. Bjørnstad 

 

 

 

2. Styrets arbeid gjennom året 
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020. I tillegg har styret hatt god kontakt via mail, telefon og 

messenger. 

Styret har behandlet saker internt i klubben, fra NKK og fra Norsk Retrieverklubb. Leder har 

representer avdelingen på Norsk Retrieverklubbs Generalforsamling (GF). Styresakene har stort sett 

dreid seg om arrangering av aktiviteter og kurs, oppgradering av klubbhus, vedlikehold av 

klubbområdet og ønsker fra andre enn medlemmer om å disponere klubbområdet. 

Styret har delegert arbeid med søknader om støtte til klubbhuset til en gruppe som arbeidet med 

søknader gjennom året. Resultatene av dette arbeidet ga muligheter til å ferdigstille klubbhuset med 

blant annet nytt gulvbelegg og kjøkkenløsning. Det meste er nå på plass og klubbhuset fremstår som 

er trivelig bygg vi håper kommer til å bli til nytte og glede for aktiviteter og arrangementer i årene 

som kommer. 

Ellers har året og aktiviteter vært preget av koronarestriksjoner og mulige følger av dette. Det har 

vært forsøkt oppstart av kurs innen valp, rally, agility, spor og triksetrening. 

I mai var det planlagt Rallystevne på Solum. Dette ble utsatt på grunn av korona og i august ble det 

heldigvis mulig å arrangere. I desember var det planlagt juleavslutning, men på grunn av 

oppfordringer fra kommune i forbindelse med stigende koronasmitte ble arrangementet avlyst. 

Antall medlemmer 31.12.2020 var 158 (164 året før). Hovedandelen av medlemmene har adresse i 

Skien (74) og Porsgrunn (41).  
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3. Økonomi 
Klubben startet året med forholdsvis stram økonomi der ønskede arbeider med klubbhus var 

avhengig av støtte. Systematisk arbeid med søknader gav et godt bidrag og vi kan takke for følgende 

bidrag i 2020: 

Norsk Kennel Klub Region Telemark og Vestfold: kr 2.500,- 

Sparebank 1 Telemark:      kr 5.000,- 

Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland  kr 100.000,- 

Prosjektet med klubbhuset gav et overskudd for året på rundt kr 20.000,- som vi tenker bør benyttes 

til videre investeringer i fremtiden. Ellers ble det brukt godt under budsjett til drift av klubbområde 

og klubb. 

På kurssiden har året vært preget av at få kurs fikk nok påmeldte til å kunne gjennomføres, noe som 

har gitt lite inntekter fra kurs, men samtidig har utgifter til instruktører vært lave. 

Av arrangementer hadde vi Rallystevne på eget område på Solum. Dette gav ca kr 10.000,- i 

overskudd. 

Ved årsslutt fikk vi tildelt momskompensasjon på rundt kr 30.000,-. Dette var en god del mer enn 

årene før. Dette var som vi håpet på siden vi i 2019 gjorde store investeringer som gav stort grunnlag 

for kompensasjon.  

Totalt endte året med et økonomisk resultat på ca kr 68.000,- i overskudd. Dette må anses som 

meget bra i et år ellers preget av at det har vært vanskelig å få til arrangementer og aktivitet.  

 

4. Rallylydighetsstevne 
Klubben hadde sitt første offisielle Rallystevne i august.  Ved fristens utløp var det 66 påmeldte, som 

gjorde at vi måtte søke NKK om dispensasjon fra regelverket som har en grense på 60 deltagere pr. 

dommer. 

Pga Koronaen så ble alle besøkende registrert inn med navn og tlf. 

Stevnet ble bra gjennomført og dommer Trude Aas hadde full kontroll på dømminga i alle 4 klasser. 

Vi hadde en 10 – 12 medlemmer som hjelpere denne dagen, og alle markerte seg med røde T-

skjorter med Retriever-Logo. 

Det var flere av klubbens medlemmer som deltok, og vi hadde flere klassevinnere. 
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5. Klubbhuset på Solum 
Ved årets begynnelse så var huset så ferdig at det kunne brukes, selv om det gjenstod noe innvendig.  

Arbeidet ble stoppet opp pga manglende økonomi. På sommeren fikk vi positiv respons på vår 

søknad til Sparebankstiftelsen Telemark og vi fikk 100 000 kr. 

Bygningen ble malt utvendig to ganger, med unntak av bakveggen. 

Etter sommeren ble arbeidet gjenopptatt.  Det ble lagt gulvbelegg som tåler røff bruk, og det ble 

montert kjøkken, satt inn dører til bodene, belistet og montert takluke.  Arbeidet ble utført av den 

faste dugnadsgjengen. 

 

6. Blodspor 
Klubben har hatt tilbud om bevegelig blodsporprøver i 2020. Det var ingen deltagere. På vårparten 

ble det arrangert blodsporkurs med 4 deltagere. 

 

7. Gåturer 
Klubben har også dette året arrangert gåturer (nesten) hver torsdag.  Turene har vært annonsert 

under ”Aktiviteter” på våre hjemmesider og Facebook.  I tillegg har vi vært så heldige at TA har vært 

veldig velvillig og satt in et stykke i dagens avis. 

Turene har hatt utgangspunkt forskjellige steder i Grenland, ofte i nærheten av der turens ansvarlige 

har sitt bosted. 

Selv om turene er enkle å arrangere, har det vært noen utfordringer med å få ansvarlige på alle 

torsdagene.  Totalt så har det vært 7-8 stk. som har vært med på dette.  Turene har vært arrangert 

uten værforbehold. 

Det har vært fra 3 – 14 med på turene, men stort sett så har antallet ligget på 8-12 stk. I Koronatida 

så har deltagerne blitt registrert på hver tur, for å forenkle evt. smittesporing. 

Turene har vært for både medlemmer og ”ikke-medlemmer”, og har vært en fint sted å sosialisere 

hunder på. Det har kun vært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på turene.   
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8. Smeller 
Kontaktperson: Torhild van Riesen 

Årets smellertreninger har vært noe preget av restriksjoner med hensyn til korona. I mars og april 

måtte vi innstille treningen pga restriksjonene. Da det lot seg gjøre startet vi opp igjen med 

utetrening. 

I juni arrangerte vi et Introkurs i smeller med lokale instruktører, Vibeke og Torhild. Det deltok 6 stk. 

på kurset. 

Da gulvlegging og sommerværet var over kunne vi flytte inn igjen. Vi har fått kjøpt inn smellerbokser 

til klubben og noen teglstein.  Disponerer eget rom til oppbevaring av utstyret. 

Det har vært en trofast gjeng som har møtt opp, 4-6 stk er det vanlige på den faste treningskvelden 

som er mandager fra kl. 18. Dette annonseres på klubbens web-side i tillegg til at det også avtales fra 

gang til gang på FB-siden Smeller Telemark, hvor vi melder ifra hvem som kommer. 

Det har i år blitt registrert hvem som deltar, hunderase og om man er medlem eller ønsker å bli det i 

egen perm. Det har i år blitt registrert 20 forskjellige deltakere, og ca. 15 forskjellige raser. Noen 

nykommere har kommet til underveis, og noen har vært innom for å se litt på om dette er noe de 

ønsker å fortsette med. 

Smellersamlingene i år ble avsluttet noe tidligere enn planlagt, dette også 

pga korona og anbefalinger om å holde seg mest mulig hjemme. 

Vi håper på et aktivt hundeår. Håper også på at vi kan få til kurs for 

medlemmer som har kommet litt i gang med treningen, og kanskje en 

uoffisiell konkurranse. 

  

 

  



6 
 

9. Rallylydighet 
Rallygruppe har fra årsmøtet 2020 bestått av 

Tina Fjellås, Siriane Karlsen og Camilla Bure 

Karlsen. Rallygruppa har annonsert treninger via 

facebookgruppen til klubben. 

 

 

 

10. Jakt 
Jaktkomite har i perioden bestått av Hege Husebø, Kathrine Gunnestad og Charlotte Skare Andersen. 

Charlotte trakk seg fra komiteen mot slutten av året. 

Facebookgruppen til klubben har blitt benyttet 

av medlemmer for å organisere treninger. 3-4 

medlemmer har stilt på jaktprøver i løpet av 

året. 

Utpå høsten tok Lill-Ann Berg initiativ til 

valpetreninger i jakt. Klubben arrangerte disse 

på Solum og det var bra oppmøte med typisk 

5-6 valper på de 4 treningene som ble holdt i 

2020.  

 

 

11.  Agility 
Kontaktperson for agility har i perioden vært Anne Tone Langeland Stensrud. Anne Tone har 

annonsert treninger via facebookgruppen til klubben. Agility er planlagt startet opp igjen så snart 

været tillater det i 2021. 

 

Foto: Liv Katrine Borge (bildet er fra en annen trening) 


