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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

4-2022 1. juni 2022 kl 18:00 Klubbhuset  
Neste styremøte:  
Innkalt: 

 Bjørn, Lill-Ann, Torhild, Karen, Vibecke og Eva 
Tilstede: 
Bjørn, Lill-Ann, Thorild, Karen, Eva 

Meldt frafall 
Vibeke 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

25/22 Godkjenning av referat fra møte, 30. mars 2022 
Referatet fra møtet 30. mars ble godkjent. 
 

 

26/22 Konstituering av styret 
Valg av nestleder og sekretær, utsatt fra forrige møte. 
Lill-Ann ble nestleder fram til neste årsmøte.  Styret, i fellesskap utfører 
sekretæroppgaver ved behov. 
 

 

27/22 Referatsaker: 

 Generalforsamling 2022 
Ref. fra Lill-Ann 
 

 Valpekurs 
Nina starter opp med valpekurs i vår.  Kurset var lagt ut på vår hjemmeside. 
5 stk. deltok. 
 

 Lydighetskurs, 
Eva har gjennomført kurs nå i våres.   
 

 Gåturer 
Fortetter fremover med den ”harde kjerne” som arrangører. 
 

 Smellerkurs 11. – 12. juni v/Vibeke 
3 stk påmeldte.  Husk å meld kurset inn på Studieforbundet. 
 

 Kvalifiseringsprøve 
9. mai. 4 stk deltok og alle bestod.  Referat fra prøva sendt Retrievernytt 
 

Skriv: 

 Lyngbakke bo- og behandlingssenter 
Ref. tidligere utsendt mail. 
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 Mail fra Sparebank1 Sør-Øst Norge om tilskudd på kr. 6 000,- 
 

 Disp for bruk av vilt på B-prøver. 
NKK v/jakthundkomiteen vedtok 25.05.2022 å innvilge søknaden om 
dispensasjon fra regelen om bruk av kaldt vilt på B-prøver, Toller 
jaktprøvene og mesterskapshelgen. B-prøver, Toller jaktprøvene og 
mesterskapshelgen skal gjennomføres uten vilt i henhold til denne 
dispensasjonen. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli 2022 frem til 
revidering av regelverket, hvor denne endringen vil gjøres gjeldende. 

  

Det betyr at det ikke skal benyttes vilt på B-prøver, Toller jaktprøver og 

Mesterskapshelgen etter 30. juni 2022.  

  

28/22 Aktiviteter for 2023 
NKK satte korte frister for innmelding av aktiviteter som utstillinger og prøver.  HS i 
NRK syns nok at dette ikke var så lurt, og fastsatte egne frister.  En del av våre 
aktiviteter skal koordineres med andre avdelingers aktiviteter, bl.a. utstillinger og 
jaktprøver. 
Andre prøver, som feks rallystevne, blodsporprøver oa som ikke er kun for retriever 
rasene bør nok fremdeles koordineres geografisk og ikke med andre avdelinger. 
 
Utstilling i Skien fritidspark 18./19. februar, Dommere Vidar Grundetjern og Espen 
Engh forespørres. 
 
Rallystevne, i mai-23.  Koordineres med de andre Rallyklubbene i distriktet. 
 
Kvalifiseringsprøve.  Ønsker bevegelig prøve i de 2 første ukene i mai.  Forutsetter 
at regelverket endres, slik at prøven kan arrangeres som en bevegelig prøve. 
 
B-prøve bevegelig på høsten.  Fra 21. august og ut oktober. 
 

 

29/22 B-prøver: 
Vi har bevegelig B-prøve på høsten. 
Lill-Ann har gjort avtale med tre dommere (navn ukjent).  Disse kan være både 
dommer(e)/NKK-repr. og prøveleder. 
Prøveadministrasjon delegeres til Lill-Ann. 
 

 

30/22 Økonomi 
Vi ser på klubbens økonomi. 
Karen redegjorde for klubbens økonomi, som er god. 
 

 

31/22 Retrieverbladet 2022 
1 Utgivelse 15.3.  Frist 1.2.  Smeller – Åpning av klubbhus 
2 Utgivelse 20.6.  Frist 5.5.  Gåturer, Kvalifiseringsprøva 
3 Utgivelse 3.10.  Frist 20.8.   
4 Utgivelse 12.12  Frist 28.10.  B-kvalifiseringsprøva. 
 
Jakttrening, Utstilling 
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32/22 Klubbområde 
Hva skal vi gjøre på området?  Gjerder, vedlikehold gjennom året, osv 
Vi setter opp en ”vaktplan” for området for sommerperioden.  
Bjørn            uke 23 – 24,  ferie uke 25, 26, 27, 28 
Lill-Ann        uke 25 – 26,  ferie uke 29, 30 
Torhild         uke 27 – 28,  ferie uke  
Karen           uke 29 – 30,  ferie uke 26, 27, 28 
Vibecke       uke 31 – 32,  ferie uke  
Eva               uke 33 – 34,  ferie uke 28, 29, 30 
 

   

 Neste møte 
Holdes i siste halvdel av august.  Avtales senere på Mess/eller lignende 
 

 

 Eventuelt  
 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  

Torunn Larsen, Tlf. 92 86 91 17,  torula2@online.no  og 
lillannberg2@gmail.com  for hjemmesiden. 

Referent 
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