
REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. 
Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger. 
 
Sak I, nytt fra hver komitè ;  
 
Utstilling; godkjent av NKK  
 Påmelding;         45480,- 
NKK;                     7560,- 
Igjen til klubben; 37920,- 
 
 
Jakt;  
Ønsker seg samband/ jaktradio i forbindelse med prøver. 
Hadde et vellykket arrangement 14.- 15. aug. 2011i Lånke Ca 7000,- i minus, etter 
arrangementet. Fått godkjenning for dette. 
Skal også arrangere BK prøve i september/ oktober, Berit Andresen stiller som dommer. 
Har planer for våren 2012, ønsker Ann Turid Hustad m. mann som instruktører til 6 dagers 
jaktkurs, to klasser, samt avslutte kurset m. en BK- prøve, to klasser, (avhengig av kursets gang).  
Paret ønsker at det tilrettelegges for hus/ leilighet uken de oppholder seg her. 
Kjører også Bk- prøver i 2012 i to ulike tidsperioder. 
 



Spor;  
 
Arrangerte i juni bevegelig sporprøve (blod). 13 deltagere var påmeldt. Flott arrangement, neste 
år blir prøven større m flere deltagere. Ca 2500 kr i minus. Fått godkjenning for dette. 
25. september arrangeres klubbmesterskap, område i Kvål. 
For å arrangere sporprøver trengs sporleggere, klubben må vurdere om den skal arrangere 
sporkurs for de som ønsker å være sporleggere. 
 
Kurskomitè; 
Klubben har ingen kurskomitè, men Tove Wichstrøm, har tatt på seg å arrangere kurs i lydighet. 
Har holdt kurs for valper, fortrinnsvis retrievere. Har vært noe vanskelig å gjennomføre kurs da 
det har vært en del avbud, samt avhengig av deltagerantall. 
Det skal være bindende påmelding ved påmelding.  
 
Skal klubben utdanne egne instruktører som kan holde kurs?  
Det oppleves som vanskelig å leie inn instruktører da de ofte er opptatt i egne klubber. 
 
Ringkjøp; 
Hva ønsker vi med stedet? 
Mange opplever ”plassen” som selve grunnsteinen i klubben, der kan vi få rekruttert nye 
potensielle hjelpere under ulike arrangement. 



Samtidig må brukerne av stedet ”bevisstgjøres” på at det er visse kjøreregler ved stedet; 
ferdigluftede hunder, hundene skal ikke hilse på hverandre før/ under trening, samt at eiere skal 
følge med på sin egen hund osv. 
 
Jan- Petter Juberg kan tenke seg å trappe ned/ dele instruktørjobben med noen. Frank Sindre 
forespørres? Så langt er situasjon uavklart. 
 
Felles for alle komitèene oppleves det ved arrangement, det være seg utstilling, jakt, spor og kurs 
at det er hard jobbing og tidkrevende. Spor og jakt har samarbeidet med hverandre tidligere og er 
fornøyd med dette, men det er meget store oppgaver som må løses så de ønsker flere 
støttespillere. Det er ønskelig at medlemmer av klubben er med. Komiteene har på tvers også 
hjulpet hverandre - men, vi kan ikke ”bruke opp” de samme menneskene ved alle 
arrangementer! Vi trenger flere bein å stå på. 
 
Sak II 
Samarbeid 
Komitèene har hjulpet hverandre på tvers, men vi trenger flere bein å stå på. Vi kan ikke bruke 
de samme personene på alle arrangementene. Det må rekrutteres nye medlemmer som kan tenke 
seg å lære mye. 
 
 



Sak III 
 
Medlemsmøter er 07. september m. foreleser 
                              19. oktober m foreleser og 
                              23. november m foreleser 
 
Sak IV 
 
Ute - møte; utsettes til våren 2012. 
 
Sak V  
 
Hjemmesiden til klubben; Alle oppfordres til å være flinke med å sende ut/ inn bilder, 
informasjon, repotasjer osv. sendes fortsatt til Ragnhild Lien/ Ola Zetlitz. 
 
Sak VI 
Treningsområde; Alf Berglann undersøker rundt dette. 
 
Sak VII 
Evt;  
Det må settes ned en kurskomite 



 
Utstilling - høre med vaktmester om å få sette ut bord, stoler osv kvelden før utstillingen, mot at     
klubben dekker evt tap, hærverk etc. det må settes opp arbeislister, grill skal brukes. 
 
Utstyrsliste må ordnes for hver komitè, samt hva er felles for klubben? Sandø/ Juberg har lager, 
de mottar en sum pr år for oppbevaring av klubbens utstyr. Utstyret bør være tilgjengelig for 
brukerne når de trengs. 
 
Skal det gis kjøregodtgjørelse/ dekkes bompenger for sporleggere, frivillige? 
 
Skal klubben utdanne egne instruktører til kurs? 
 
 
 
Referent; Inger S. Sjøvold, 18. 08. 2011 
 

                               


