
  
NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TRONDHEIM OG OMEGN 

Styret 

 

Referat styremøtet tordag 8. oktober 2009 

Tilstede:  Ragnhild Lien, Ola Lien Zetlitz, Jan Petter Juberg, Stig Tore Antonsen, Sidsel Myhr 

Nilsen  

Meldt forfall: Rolf Baarholm  

Permisjon:   Trond Pettersen  

 

Saksliste godkjent. 

1. Post 

Gjennomgang av innkommet post v/Ola 

 

2. Oppsummering av de første måneder. 

a. Dressurkurs –  Høstens valpekurs er i gang. Kursene starter når det er fulltegnet. 

b. Sporkurs –  Avviklet i vår, med 3 deltakere. Gjenstår en sluttsamling, som kanskje 

ikke blir gjennomført før  til våren. 

c. Kvalifiseringskurs, jakt:  Avholdt i juni. 6-7 hunder bestod prøven. 

d. Utstilling:   OK. Utstillingen er anerkjent. 

e. Dobbel jaktprøve:  OK. Jaktprøvene er anerkjent 

f. Miljøtrening ved Ringkjøb - Hver onsdag klokka 18.30, hele året unntatt i feriene. 

Styret diskuterete hvorvidt dagens treningsområde fortsatt dekker de behov dagens 

aktivitet har. Ingen konklusjon i dagens møte. Jan Petter vil evt fremme saken på et 

senere styremøte. 

g. Vår avdeling har søkt følgende arrangement 2010: Utstilling, Jaktprøve, sporprøve. 

Disse er satt opp på terminlisten for 2010. 

h. Hele klubben får nye websider. Websidene våre er nå under ferdigstilling og vil 

forhåpentligvis være i drift innen kort tid. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

   

3. Oppnevning av ny person til JK/SK.  

Vår avd skal arrangere NM spor 14. August 2010. Det er også søkt om, og er tatt til følge at 

avd skal arrangere sporprøve 21. og 22. Aug  2010. Komiteen trenger allerede nå å bli styrket 

mht spor.  

Vedtak:  

Styret oppnevner Henrik Jensen som medlem i Jakt/spor-komiteen. 

 

4. Planlegging av vinterhalvåret 

Det haster med å planlegge medlemsrettede aktiviteter for vinterhalvåret. Styret tar sikte på 

2 medlemsmøter før jul, et ordinært medlemsmøte og et julemøte.  På neste styremøte må 

aktiviteter for etterjulsvinteren planlegges. 

 



Vedtak:  

a. Medlemsmøter, det arrangeres 2 medlemsmøter før jul 

i. Datoer   Tidlig november.   Julemøte 

ii. Bestilling av lokale Leie Freidighuset. Ola bestiller 

b. Foredrag på medlemsmøtene med med f.esk. Nymark, Snøfugl, Hansen.  Ola tar 

kontakt og gjør evt avtaler og setter opp møtedatoer ihht dette. 

 

c. Det sendes ut et skriv til alle medlemmene, når datoer er på plass. 

 

5. Treningsområde. 

a. Klubben har pr i dag ingen avtale om treningsområde. Morten Dalaker og Fred 

Thoresen har på eget initiativ startet arbeidet med å finne nytt treningsområde. 

  

b. Trondheim kommune arbeider for å opprette minst 6 bynære dressurområder og 1 

jaktdressurområde for hund i Trondheim. Innenfor slike dressurområder skal 

båndtvangsbestemmelsene ikke gjelde. Det er  Trondheim kommune, Miljøenheten 

som jobber med denne saken.  

 

Vedtak:  

a. Morten Dalaker og Fred Thoresen bes utrede nytt treningsområde.  Kontaktperson fra 

styret;  Jan Petter.  

 
b. Styret tar kontakt med Norsk Kennel Klub Trøndelag ved leder Berge, Karl Eddie, 

alternativt styremedlem Per Nymark, med tanke på innspill til Trondheim kommune. 

Ola følger opp dette. 

  
6. Jaktcup   

Jaktcup er en aktivitet som har hatt suksess i flere avdelinger, bl.a. avd Nord-Trøndelag. 

Formålet med cup-en er å forsøke å dele gleden ved jakt og jakttrening med alle 
som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske 
retriever på! 
 
Postene i jakt-cupen er lagt opp slik at både valper/unghunder og ekvipasjer uten 
jaktlig erfaring skal kunne være med fra starten av. Det er lagt opp til en stigning 
i vanskelighetsgrad i løpet av året samt at postene inneholder en smakebit på det 
meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. 
 
De avdelingene som har startet med dette, bygger på opplegget utviklet i  
NRK Østfolds jakt-cup  

 

Vedtak:  

Styret skal utrede om dette er noe vi skal få til også i vår avdeling.  Enten som en kopi av 

allerede igangsatte Jakt-cup’er i flere avdelinger, eller en cup med egen profil og navn på en 

slik aktivitet for vårt vedkommende. Ola og Stig følger opp dette.   

 

 

 



7. Valgkomiteen : 

Valgkomiteens arbeid er i prinsippet ikke et anliggende for styret. Valgkomiteen velges av 
Årsmøtet og rapporterer dit. Erfaringer har vist at det er nødvendig at styret er en pådriver 
også innenfor dette området.i  
 
Valgkomiteen består av:  

Elin Øverkil Kvam 

Kirsti Forseth 

Einar Osnes 

Ola Lien Zetlitz 

Styret - frist for kandidater 31.12    Komiteer skal være oppnevnt 1. januar. 

Status for sittende styre foran Årsmøtet 2010: 

Leder:              Ragnhild Lien,   på valg  
Nestleder:        Ola Lien Zetlitz,  ikke på valg   
Sekretær:         Rolf Baarholm,   på valg 
Kasserer.         Jan Petter Juberg,  ikke på valg 
Styremedlem:   Trond Pettersen,  på valg 
Varamedlem:   Stig Tore Antonsen,  ikke på valg 
Varamedlem:   Sidsel Myhr Nilsen,  på valg 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Neste styremøte: 29. Okt 2009 kl 19.00 – 21.00 på Sandmoen Kro 

 

Referent 

Ragnhild Lien 


