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NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TELEMARK 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

 

Tid: Onsdag 8.mars 2023 kl 18:00 

Sted: Klubbhuset, Klovholtvegen 19, 3729 SKIEN 

 

Til behandling foreligger: 

 

1. Åpning 

2. a. Valg av dirigent, referente(r), tellekorps og medunderskrivere av protokollen. 

    b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 

3. Årsberetning for 2022 

4. Revidert regnskap for 2022 

5. Kontingent for 2024 

6. Budsjett for 2023 

7. Valg av: 

   a Leder, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer (de som er på valg) 

   b Valgkomité og varamedlem 

   c Representanter til NRKs GF og NKK region Telemark 

8. Innkomne forslag.  (ingen forslag er kommet) 

 

Møte- og stemmerett i årsmøte har: 

a) Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet avholdes. 

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig 

forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige 

forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". 

Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til 

lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være 

poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av 

tellekorpset. 

  

https://retrieverklubben.no/telemark
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 1. Valgte funksjoner 
Funksjon Navn 

STYRELEDER Bjørn Hvidsten Jensen 

NESTLEDER Torhild Van Riesen, fra 13.12.2022 

Lill-Ann Berg, fram til 13.12.2022 

KASSERER Karen Haugan 

STYREMEDLEM Eva Birkeland 

STYREMEDLEM Lill-Ann Berg, fra 13.12.2022 

Torhild Van Riesen, fram til 13.12.2022 

VARAMEDLEMMER Vibecke Melby 

 Ikke besatt 

 

Ovenfor nevnte styre ble valgt ved årsmøte 9.mars 2022.  På styremøtet 19. april  ble Lill-Ann valgt til nestleder (sak 

19/21) 

13. desember ble Torhild v. Riesen valgt til nestleder. 

 

Øvrige valgte funksjoner: 

REVISOR Berit Olderøy Klæboe 

VARAREVISOR Ragnhild Hvidsten Jensen 

VALGKOMITE Nina L. Bjørnstad 

 

 

 

2. Styrets arbeid gjennom året 
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2022. 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. Lill-Ann har representer avdelingen 

på Norsk Retrieverklubbs Generalforsamling (GF).  

Styresakene har stort sett dreid seg om arrangering av aktiviteter og kurs, vedlikehold av klubbområdet og ønsker fra 

andre enn medlemmer om å disponere klubbområdet. 

Ellers har året og aktiviteter vært preget av koronarestriksjoner og mulige følger av dette.  Dette tiltross har vi 

gjennomført valpekurs, smellerkurs, 2 x kvalifiseringsprøve, bevegelig B-prøve jakt og en utstilling. 

Antall medlemmer 31.12.2022 var 150 (147 året før). Hovedandelen av medlemmene har adresse i Skien og Porsgrunn 

101 (83).  

Av våre medlemmer så er 5 familiemedlemmer og 2 stk har avd. Telemark som tilleggsavdeling. 

2 stk av våre hovedmedlemmer bor utenfor Telemark. 

3. Økonomi 
Totalt endte året 2022 med et økonomisk resultat på kr 29 163,- i overskudd. 

Vår plasseringskonto har en saldo på 144 909,05 og driftskontoen har en saldo på kr. 72 179,26 

4. Rallylydighet 
Høsten 2022 startet klubben opp med egentrening i rallylydighet på onsdager. Det var flere medlemmer som var 

nysgjerrige på hva det gikk ut på så derfor var det et ønske å starte et lavterskel tilbud, både for erfarne og for 

nybegynnere. På treningene har det vært varierende oppmøte med alt fra to ekvipasjer til ti.  

Treningene varte helt til starten av desember.  

I rallylydighet skal hund og eier sammen følge en bane med skilt som forklarer hva som skal gjøres. Det kan være alt fra 

sitt, sitt og bli, dekk, slalom osv. Det er fire forskjellige nivåer med skilt av ulik vansklighetsgrad og som oftest ble det 

satt opp en bane med kombinasjon av skilter fra de ulike nivåene. Om man ville gå hele banen eller velge seg ut noen 

spesifikke skilt var helt opp til medlemmene selv. Å gå igjennom tunellen kan sies å være den store favoritt øvelsen for 

hundene. Noen ganger tok det litt tid å få hunden igjennom første gang, men så fort den turte det løp gjerne hunden fram 

og tilbake i tunellen med ivrig haleføring. Selv om det i utgangspunktet er egentrening var medlemmene ivrige med 
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tilbakemeldinger, ros og skryt og de erfarne var flinke til å lede de nye igjennom banen og forklare regler for de som 

ønsket å lære det.  

Rallytreningene er for alle, både for de som ønsker å konkurrere og for de som ønsker å lære det. Samtidig er det veldig 

hyggelig på treninger hvor man blir kjent med andre medlemmer, kan prate om hund i timesvis og man styrker også 

samholdet med sin egen hund. Og hundene elsker det! Vi satser på å starte opp med nye treninger i 2023 

5. Klubbhuset og området på Solum 
I 2022 har det ikke vært utført noe arbeid på klubbhuset vårt.   

Styret har på dugnad holdt grasset nede på en forsvarlig måte.  Noen av styrets medlemmer har hatt dugnad på gjerdet 

rundt området.  Det har også vært utført noe rydding på utsiden av gjerde, både mot parkering og ellers rundt.   

Det er gjort avtale ang. brøyting av p-plassen for vinteren. 

8. desember ble årets siste gåtur lagt til Solum og mange medlemmer kom.  Det ble arrangert fakkeltog i området og for 

anledningen så var det tent bål i grillen. 

Det ble servert både drikke og julebakst.  

 

6. Gåturer 
Turene blir annonsert under Aktiviteter på våre hjemmesider og Facebook.  

Turene blir arrangert ulike steder i Grenland, ofte i nærheten av der turleder bor. Som oftest har det vært en gjeng på 7-8 

stk som har byttet på og tatt ansvar for torsdagsturene. 

Det har vært fra 3 til 14 med på turene og vi har hatt med noen uten hund, som er nyskjerrige på forskjellige raser.  

Turene har vært for både medlemmer og ikke medlemmer, og har vært et fint samlingssted for sosialisering både for 2 

og 4-beinte. 

Så har du en times tid fra kl 18 på torsdagskveld og vil ha med deg en gjeng på tur i nærmiljøet, så er vi takknemlig for 

hjelp til å arrangere gåtur. 

 

7. Smeller 
Dette året har også vært preget av coronarestriksjoner. 

Første halvår ble det lite trening. Først i august kom vi i gang 

med regelmessige treninger. Det har vært en trofast gjeng på 4-

5 stk. som møter opp på de faste treningskveldene, som er 

mandager fra kl. 18 i klubbhuset. 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. 

I september arrangerte vi et 12 timers grunnkurs i smeller med 

vår lokale instruktør Vibeke Havsøy. Det deltok 5 stk. på 

kurset. Fikk støtte fra Studieforbundet på kr. 1200,- 

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

registrert ca.10 forskjellige deltakere, og 8-10 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. 
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 8. Utstilling 
I februar hadde klubben utstilling i Skien Fritidspark med 147 utstillere påmeldt.  Dommere var Siv Sandø og Nina 

Skjelbred.  Som ringsekretærer hadde vi Jenny Savio fra Langesund og Anders Andersen fra Ulefoss.   

Styret fungerte som utstillingskomite denne dagen, og så hadde vi god hjelp av flere medlemmer til både rigging og 

opprydding.  Vi hadde kun en enkel ”kafeteria” med salg av kaffe og vafler med tilbehør.  Dette fungerte greit. 

Skien fritidspark er godt egnet til hundeutstilling.  Det er godt med parkering, enkel adkomst og overnatting få meter 

unna.  Området har også tilbud om bo-bilparkering. 

Med leie av Skien Fritidspark og dommere og ringsekretærer fra nærområdet, samt noen medlemmer som skrivere, så 

holdt vi utgiftene på lavt nivå, men fikk likevel gjennomført en flott utstilling.  Vi fikk flere positive tilbakemeldinger 

fra utstillere i etterkant. 

9. Jakt 
KURS OG TRENINGER 

I 2022 hadde vi jakttreninger litt sporadisk og spredt utover året. De fleste ble holdt ved klubbens område på Solum. Vi 

har ennå ikke kommet opp på det nivået vi ønsker i antall treninger, da vi femdeles ikke er så mange aktive. Men vi 

jobber med å få opp aktivitetsnivået. 

Nytt på slutten av året var derfor gratis Rekrutteringsdager med instruktør. Det er et lavterskeltilbud, der de som møtte 

fikk litt opplæring i apportering. Det inneholdt litt fellestrening, men også med en-til-en-instruksjon, alene med 

instruktøren. I tillegg var det demonstrasjoner av noen enkle øvelser. 

Dette var veldig populært og hadde 2 slike dager og med et snitt på 8-10 deltagere, kan vi si oss veldig fornøyd. 

Facebookgruppen til klubben, JAKTLYDIGHET TELEMEARK, har blitt benyttet for å organisere treningene. 

JAKTPRØVER og KVALIK-PRØVER 

I 2022 kom vi endelig i gang med skikkelige jaktprøver igjen! 

Vi arrangerte Bevegelig B-prøve, BK (BegynnerKlasse). 

 Bevegelig i denne sammenhengen, betyr at prøven ikke har 

fastsatte datoer på terminlista, men er innenfor en fastsatt 

periode. Datoer for prøven(e) avtales med dommeren og kan 

fordeles på flere prøvedatoer, for å få plass til flest mulig. 

 B-prøve betyr nå at det kun brukes dummyer (fyllte tøyposer) 

på prøvene. Dette i motsetning til A-prøver, som er prøver i 

reell jaktsituasjon, med levende vilt som blir skutt på prøven. 

På B-prøven vår, fikk vi 13 påmeldte og de ble delt i to prøvedager, 

22.09 og 13.10. Dette fordi vi hadde prøven på ettermiddag på 

hverdager med tidlig kveldsmørke. 

En trakk seg. Av de resterende ble det 5 x 1.premie, 1 x 2.premie, 2 x 

3.premie og 4 som ikke lyktes så godt og fikk 0.premie.  

Klubben arrangerte også kvalifiseringsprøve jakt, den 9. mai 2022 med 

4 deltagere, der alle 4 fikk bestått! 

Flere av klubbens medlemmer startet på jaktprøver i 2022, både i 

Norge og i Utlandet.  

Særlig vil vi trekke frem Solveig Markussen som fikk med seg 

toppresultater i 2022: 

 På Labradormesterskapet 2022 gikk Solveig med Amberslåttas 

Nutsy – «Freia» helt til topps og ble vinner av workingtesten i 

Eliteklassen. 

 På åpen-A-prøve i Danmark i 2022, gikk Solveig og 

Copperbirch Shavn – «Shavn» helt til topps med 1.premie og vinner av prøven. 

 1.premiene 22.09.2022. Dommer var Erling Skotner. 

 1. premiene 13.10.202, med dommer Grethe Ranheim 
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I tillegg til dette deltok mange av klubbens ekvipasjer på ulike jaktprøver og det ble oppnådd mange bra resultater og 

vist mye godt arbeid av hunder og førere. Det viser at det går framover, både i antall aktive og i nivå, for klubbens 

medlemmer som konkurrerer innen jakt. 

10. Annen aktivitet 
Klubben har i løpet av 2023 hatt flg. kurs/treff: 

13. april: innkallingskurs, 21. april: gå fint i band kurs og i mai-juni mnd. var det 4 valpetreff og organiserte treninger 

for voksne hunder. 

I nov. ble det avholdt et aktiviseringskurs. 
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Til årsmøtet i Norsk Retrieverklubb, avd. Telemark. 

Kontingent for 2024 

Styret foreslår at kontingenter for avd. Telemark for 2024 holdes uendret på kr. 160,- pr. medlem. 

Til orientering så har kontingenten for de foregående år vært slik: 

 

2023  kr. 160,- 

2022  kr. 160,- 

2021  kr. 160,- 

2020  kr. 150,- 

2019  kr. 150,- 
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 Status før årsmøtet 2023: 

Oversikt over alle verv Navn Stat 

Leder og styremedlem Bjørn Hvidsten Jensen På valg som leder 

Nestleder og styremedlem Torhild v. Riesen Ikke på valg 

Kasserer og styremedlem Karen Haugan På valg 

Styremedlem Lill-Ann Berg På valg 

Styremedlem Eva Byrkjeland Ikke på valg 

Varamedlem Vibeke Melby På valg 

Revisor Ragnhild Hv. Jensen På valg 

Vararevisor Berit Olderøy Klæboe På valg 

 

Valgkomiteen: 

Leder    Nina L. Bjørnstad 

Valgkomiteens innstilling: 

Oversikt over alle verv Stiller til valg Valgkomiteens innstilling 

Leder Lill-Ann Berg Velges for 1 år 

Styremedlem og kasserer Stine Hvidsten Jensen Velges for 2 år 

Styremedlem Solveig Markussen Velges for 2 år 

Styremedlem Torhild van Riesen 1 år igjen. Ikke på valg.  

Styremedlem Simen Nordby Velges for 1 år (erstatter 

medlem som går ut) 

Varamedlem Vibeke Havsøy Velges for 1 år 

Varamedlem Pia Jacobsen  Velges for 1 år 

   

Revisor Karen Haugan Velges for 1 år 

Vararevisor Berit Olderøy Klæboe og 

Ragnhild Hvidsten Jensen 

Velges for 1 år 

 

Valgkomiteen – valgkomiteen velges for 1 år:  

Medlem Bjørn Hv. Jensen 

Medlem Anette Aarmodt 

Medlem Kristiane Holmøy 

Varamedlem Frode Nagell Hagen 

Leder av valgkomite blir den av medlemmene som får flest stemmer. 

Representant(er) og vararepresentant(er) til NRKs Generalforsamling (GF):  

Velges på årsmøtet. 

Avdelingens representant(er) til NKK-regionens årsmøte: 

Velges på årsmøtet.  

Kommentar fra valgkomiteen:  

Det har kommet flere forslag på kandidater i år.  
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 Valg i Norsk Retrieverklubb avdeling Telemark  

Innkommende forslag 31.12-2022 

Leder: Lill-Ann Berg 

Kasserer: Stine Hvidsten Jensen 

Revisor: Berit Olderøy Klæboe 

Vararevisor: Ragnhild Hvidsten Jensen 

Styremedlemmer/varamedlemmer:  

Solveig Markussen 

Simen Nordby 

Charlotte Andersen 

Forslag til medlemmer av valgkomite: 

Bjørn Hvidsten Jensen  

Anette Aarmodt 

Kristiane Holmøy 

Frode Nagell Hagen 

 

Mengden forslag tyder på engasjement. Det har i de siste årene vært vanskelig å få personer til å ta verv. La 

oss håpe det vil være mulig å opprettholde et engasjement for klubben og at man kan ivareta det som har 

gjort Retrieverklubben i Telemark til en god klubb for alle å være i. Valgkomiteen ønsker å takke for 

innsendte forslag og samtidig takke dem som går ut av verv, og ønske lykke til, til dem som har sagt ja til å 

tre inn.  La oss håpe på et godt samarbeid for klubbens beste.  

 

Med vennlig hilsen  

Nina L. Bjørnstad , valgkomite  
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S t e m m e s e d d e l ,  N o r s k  R e t r i e v e r k l u b b  

A v d .  T e l e m a r k s  å r s m ø t e  8 .  m a r s  2 0 2 3  
 

   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Lill-Ann Berg Ny  

   Sett inntil 1 x 

Styremedlem/Kasserer  

2 år 

Stine Hvidsten Jensen Ny  

   Sett inntil 2 x 

Styremedlem 2 år Solveig Markussen Ny  

Styremedlem 1 år Simen Nordby Ny  

 Pia Jacobsen Ny  

   Sett inntil 2 x 

Varamedlem 1 år Vibeke Havsøy Ny  

Varamedlem 1 år Pia Jacobsen Ny  

 Charlotte Andersen Ny  

   Sett inntil 3 x 

Valgkomité 1 år Bjørn Hvidsten Jensen Ny  

Valgkomité 1 år Anette Aarmodt Ny  

 Kristiane Holmøy Ny  

 Frode Nagell Hagen   

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Karen Haugan Ny  

   Sett inntil 1 x 

Vararevisor 1 år Ragnhild Hv. Jensen/Berit Olderøy Klæboe Ny  

   Sett inntil 2 x 

Representanter  

til GF den  

15. – 16. april 2023 

Lill-Ann Berg   

Stine Hvidsten Jensen   

Solveig Markussen   

Simon Nordby   

Torhild Van Riesen   

Pia Jacobsen   

   Sett inntil 2 x 

Representanter til NKK 

Vestfold/Telemarks 

årsmøte den 

XX.XX.XXXX 

Lill-Ann Berg   

Stine Hvidsten Jensen   

Solveig Markussen   

Simon Nordby   

Torhild Van Riesen   

Pia Jacobsen   
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Møte- og stemmerett i årsmøte har: Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet avholdes.  Medlemmer 

som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i 

årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i ny 

konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal 

være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved 

fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler. 

 


