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SIDE 1 

Dagsorden 

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av 

antall stemmeberettigede  

2. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen  

3. Årsberetning for 2018 inkl. komiteenes årsmeldinger  

4. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning  

5. Budsjett for 2019  

6. Kontingent for 2020  

7. Innmeldte saker  

8. Valg  

Sak 1. 
ÅPNING, GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN OG 

REGISTRERING AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE.  

Forretningsorden  

Avstemninger, inkludert valg foregår skriftlig dersom noen forlanger det. Ved valg der det er 

flere kandidater enn plasser, rangeres kandidatene etter stemmetall. Ved stemmelikhet foretas 

omvalg. Dirigenten har anledning til å innføre begrenset taletid, og til å sette strek for en 

debatt.  

Stemmerett  

Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2019, til Norsk Kennel Klubb og 

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn. Ta med kvittering, hvis du har betalt kort tid 

før årsmøtet. 

 

Sak 2. 
VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR, TELLEKORPS OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE 

PROTOKOLLEN  

Årsmøtet velger møteleder, som så overtar ledelsen av møtet. Videre velges sekretær, 

eventuelt tellekorps samt to personer fra årsmøtedeltakerne til å underskrive protokollen.  
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Sak 3. 
ÅRSBERETNING 2016 NRK AVD. TRONDHEIM OG OMEGN  

 

Styret i 2018 har bestått av:  

Styret: 01.01.16 – 15.02.18  15.02.18 – 31.12.18 

Leder Nina I. Vik Endre T. Klokkervold 

Web-ansvarlig May K. Pedersen May K. Pedersen 

Kasserer Sissel Adde Unni Hildrum 

Medlem Svein H. Nilsen Svein H. Nilsen 

Medlem Mads Fjeldset Mads Fjeldset 

Vara Trine C. Lefstad Trine C. Lefstad 

Vara Hilde Dahl Hansen Roger Næss 

 

Antall medlemmer pr 31.12.18: 368 (13 flere enn 31.12.17) 

Antall følgere på klubbens facebookside pr 31.12.18: 617 (103 flere enn 31.12.17) 

 

STYRETS BERETNING 

 

       

     

 

Styret takker alle ildsjelene i avdelingen for innsatsen de har gjort for klubbens mange 

medlemmer gjennom å arrangere utstillinger, utvikle og tilby et bredt og variert kurstilbud, og 

ta lederansvar for miljø-, spor- og jakttreninger. Og ikke minst til alle som stiller opp på dugnad, 
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som medhjelpere på prøver og på avdelingens område på Kvål og til alle som benytter seg av 

aktivitetstilbudene klubben tilbyr. Det er avdelingens komiteer som skaper aktiviteten. 

Det ble avholdt 7 styremøter i 2018, og 63 saker ble behandlet. 

Det ble avholdt kontaktmøte i september, hvor styret fikk samkjørt seg med alle komiteene. 

En spesiell hyllest til medlemmene Judith og Alf på Kvål. Der er på 

deres gård vi har brakka, treningsområde, garasje og lager. Tusen 

takk fra hele klubben. I år har de også bygd hyller i stabburet, slik 

at vi har fått et skikkelig bra lagerrom.  

 

Det ble avholdt temakveld i 

april med Norske 

Redningshunder ved Wenche 

Nilsen. Svært interessant å 

høre hvordan de trener og 

blir sertifisert. Royal Canin 

sponset med små fôrsekker 

til alle deltagerne. 

 

Styremedlem Mads Fjeldset deltok på generalforsamlingen i NRK på Gardermoen. 

Innkjøp av fellesutstyr: 

- Gassgrill 

- Bålpanne med svartkjeler 

- Bord til utstilling 

- Jaktradio, 4stk 

 

Avdelingen har i 2018 ingen sponsoravtaler, men de forskjellige komiteene har selv ordnet 

sponsorstøtte til sine arrangement. Royal Canin har vært den absolutt største bidragsgiveren. 

Medlemsinformasjon: Informasjon om avdelingens aktiviteter er i 2016 blitt annonsert gjennom 

avdelingens hjemmeside, samt på avdelingens offisielle Facebookside.  

Komiteene har gjennom året arrangert ulike aktiviteter/treninger som kan passe for alle 

medlemmer uavhengig av nivå og ambisjoner. Styret har vært godt fornøyd med samarbeidet 

med komiteene gjennom året, og ser positivt på et nytt år hvor mange av komitemedlemmene 

fortsetter også i 2019. I tillegg har vi fått inn nye og engasjerte komitemedlemmer, og disse 

ønskes hjertelig velkommen.  

Til sist vil styret takke alle våre medlemmer for god innsats i avdelingen, en spesiell takk til alle 

med verv i NRK og NKK i 2018.  
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Komiteenes årsberetninger 2018 

JAKTKOMITEEN: 

Jaktkomiteen har bestått av Irene Hegerberg, Ellen Beate Hove, Linn og Christina S Jørgensen. 
  
Det har vært ett aktivt år med mange aktiviteter og kurs. I mars ble det arrangert introkurs i 
retrieverjakt med Irene som instruktør, og i mai ble det avholdt ett nybegynnerkurs i jakt, også 
med Irene som instruktør. Det var 6 deltagere på hvert av disse kursene. 
 

 
I april startet vi opp med ukentlige jakttreninger på Kvål. Det har vært variabelt oppmøte på 
disse treningene. (red: gratis for medlemmer å delta!!!) 
  
Fredag 25 mai ble det avholdt en bevegelig BK prøve på Hjultjønna med Heidi Kvan som 
dommer. Linn, Frank og Cathrine stilte til start, hvorav Frank og Cathrine fikk 1 pr og Linn fikk 3 
pr. Lørdag 26 mai holdt Heidi kurs for AK/EK ekvipasjer, mens Åse Tøfte holdt kurs 
lørdag/søndag for BK ekvipasjer. 
  
Avdelingen stilte ikke lag på årets NLM 
 
I August arrangerte avdelingen årets jaktprøve. I år var vi for første gang på Songli gård i 
Orkanger, hvor det var mulighet til å tilby startende, dommere og hjelpere fullpensjon. Det var 
rekordstor påmelding på prøven, men med god planlegging og fleksible dommere og hjelpere 
gikk arrangementet knirkefritt. Songli gård fungerte helt ypperlig til vårt formål, og området er 
booket også til prøven i 2019. 

 
I Oktober/November ble det avholdt ett nybegynnerkurs i retrieverjakt med Anne Olaussen som 
instruktør. Kurset ble avsluttet med at alle som ønsket fikk tilbud om å prøve seg på 
kvalifiseringsprøven. 
 
Klubbmesterskapet ble arrangert som en WT på Kvål 14 Oktober, det var til sammen 14  
ekvipasjer som startet, fordelt på 5 stykker i BK, 6 stykker i AK og 3 stykker i EK. 
 
Det er i løpet av 2018 11 stykker som har bestått kvalifiseringsprøven. 
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Mvh Irene 

 

SPORKOMITEEN 

Komiteens medlemmer 2018: 
Elisabeth Westerhus, Mareno Vian,Grete Svee Rian og Roar Soligard 
 
Komiteen har i løpet av 2018 hatt 5 møter og nødvendig kontakt/planlegging via mail/FB for å 
tilrettelegge/organisere treningsaktiviteter, kurs og sporprøver. 
 
Treningsaktiviteter 
Sporkomiteen har tatt initiativ til treningsaktiviteter på torsdager med hovedfokus på 
blodspor/ettersøk/sporlegging i Trheim Bymark. En sen vår og en del forberedelser til prøver 
gjorde sitt til at det ble relativt få treningskvelder før sommerferien men det tok seg opp igjen 
utover høsten. Nye og gamle medlemmer møtte opp og bidro for både nybegynner og erfarne. 
Vi har også hatt besøk av sporinteresserte fra andre hundeklubber /kursdeltakere som har trent 
sammen med oss. Vi mener det er nyttig å se hvordan de forskjellige rasene løser oppgavene. 
 
 
 
Kurs 
Interessen for blodspor/ettersøkskurs 
er stabilt god i avdelingen. I løpet av 
vår/høst 2018 tok instruktør Arne Dahl 
med seg et tyvetalls deltakere ut i 
marka for både grunnleggende og 
videregående kursing . Det meldes 
tilbake at disse kursene er populære. 
 
 
 

Foto: Sissel Adde, Jaktprøven Songli Gård  Foto: Irene Hegerberg, klubbmesterskapet, Kvål 
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Prøver 
17.juni arrangerte vi den årlige ordinær blodsporprøven i Skilbreidalen på Lundamo hvor 15 
ekvipasjer deltok under krevende og knusktørre forhold noe som medførte at en del ekvipasjer 
brukte lang tid på sine spor. Litt venting ble det nok slik det ofte er på sporprøver men alle 
deltakere, dommere og sporleggere tok utfordringene sporty og koste seg i finværet. Tre 
ekvipasjer taklet imidlertid dagens utfordringer meget bra og ble belønnet med 1.premier og 
pallplass. 
 
Takk til dommerne Sturla Røstadli, Edvin Meistad og Helge Growe for innsatsen og utmerket 
dømming nok en gang. 
 Vi hadde med oss dommeraspirant Håvard Husby fra elghundklubben Nord-Trøndelag som 
takker for vel gjennomført prøveopplegg. 
Sporkomiteen takker alle gode hjelpere for innsatsen! 
 
 

 
 
 
NVM- Nordisk lagsmesterskap blodspor 
Lørdag 11.august arrangerte NRK Trondheim og Omegn sammen med Selbu jakt og fiskarlag 
NVM i Selbu. Dette var det 10.mesterskapet i rekken hvor de nordiske landene møtes for å 
konkurrere. Sverige, Danmark, Norge og Finland stilte med 5 ekvipasjer hver som utgjorde et 
lag. Dommerne, som var; Børge Wahl, Nils O. Stokke, Hans O.Stokke, Helge Growe og Tore 
Hervik gjorde en utmerket jobb. Finland stakk av med seieren med Norge på en finfin 2.plass. 
Danmark og Sverige fulgte på de neste plassene.  
 
Vi syns det er litt ekstra stas at Henrik Jensen fra avdelingen fikk NRK`s hederspris -10 år på 
landslaget! 
 
Et solid sammensatt crew/sekreteriat fra begge avdelinger var forberedt, presenterte og 
gjennomførte et meget bra mesterskap.  
 
Utfyllende referat fra mesterskapet er å finne i Retrievernytt nr. 2018. 
 
Sporkomiteen takker styret, medlemmer, dommere og instruktører for samarbeidet! 
 
Mvh , Sporkomiteen 

 

KURSKOMITEEN 

Kurskomiteen i 2018 har bestått av: May Kristin Pedersen, Nina Vik og Sissel Adde, og har hatt 4 

møter for planlegging av kurs for 2018 og våren 2019.  



 

SIDE 7 

Kurskomiteen har gjennomført 8 kurs med 48 deltakere, i tillegg har klubbens komiteer 

arrangert 9 kurs med 53 deltakere. Til sammen 101 deltakere, noe vi er godt fornøyd med i en 

avdeling på rundt 300 medlemmer.  

For alle kursene som er støtteberettiget er det søkt om og innvilget midler på til sammen kr 

30.000 ,- gjennom Studieforbundet natur og miljø.  

Kurskomiteen vil takke alle som har stilt opp som instruktører for avdelingen. Følgende kurs er 

gjennomført i avd. Trondheim og omegn i 2018: 

 

 

 

 

Kurs i regi av kurskomiteen Oppstart Antall 
deltakere 

Instruktør 

Vår 2018    

Snusekurs (helg) Januar 10 Sportshunder 

Videregående lydighetskurs Februar 6 Kristin Estenstad 

Valpekurs April 5 Else Berit Skagen 

Nybegynner rallylydighetskurs (helg) April 3 Else Berit Skagen 

Grunnferdighetskurs Mai 8 Nina Vik og Sissel Adde 
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Høst 2018    

Videregående lydighetskurs August 5 Kristin Estendstad 

Bronsjemerkekurs August 6 Rita Moe Thobroe 

Klippekurs (utstilling) Oktober 3 Arnhild W. Meidal 

Valpekurs Oktober 5 Nina Vik 

SUM  51  

 

 

 

Kurs i regi av komiteene Oppstart Antall 
deltakere 

Instruktør 

Vår 2018    

Introkurs i jakt Februar 6 Irene Hegerberg 

Grunnkurs blodspor (helg) April 5 Arne Dahl 

Nybegynnerkurs jakt (helg) Mai 5 Irene Hegerberg 

Utstillingskurs Mai 7 Siv Sandø 

Jaktkurs for AK-EK-nivå (dagskurs) Mai 6 Heidi Kvan 

Jaktkurs for BK-nivå (helg) Mai 5 Åse Tøfte 

Videregående kurs blodspor (helg) Juni 7 Arne Dahl 
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Høst2018    

Grunnkurs blodspor (helg) September 6 Arne Dahl 

Nybegynner/BK-kurs jakt  Oktober 6 Anne M Olaussen 

SUM  53  

 

Mvh Kurskomiteen, May Kristin Pedersen, Nina Vik og Sissel Adde 

 

MILJØKOMITEEN 

Miljøgruppa har som tidligere fokusert på de hverdagslige utfordringer med hund. Til dels godt 
oppmøte for medlemmer og andre tider få ekvipasjer. Mange kurs som foregår på samme 
dager. 

Erfaring med bruk av innehall (Ekra og hundehall på Leinstrand) har fungert på beste vis. 

 

Etter forslag ble treningstid oppdelt på unghundgruppe fra klokken 18.00 og de litt mer erfarne 
fra klokken 19.00. Dette har vært en stor suksess, med god deltagelse i høst. Ønsker man å delta 
på begge grupper med samme hund er det overhodet ikke problem.  

(red: gratis for medlemmer å delta!!!) 

En plan over veiledere/instruktør virker som det nå fungerer godt. At gruppens medlemmer (for 
de som føler det er greit å lede) utfører kveldens økt er av udelt positiv art. Det å kunne delta i 
den rollen gir effekt til egen mestring og gir positiv effekt på spørsmålet: Hva kan jeg egentlig? 
Man får tenkt og lært av andres erfaring. Takhøyden er stor. 

For de som har veiledet kommer gode tilbakemeldinger på kvelden av deltagende ekvipasjer og 
man ser virkelig hva man har lært. 
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Mange nye ekvipasjer har kommet inn og det setter vi umåtelig pris på. Det jobbes godt av alle 
deltagere på kveldene og både hund og eier gir mye av seg selv. Flott jobbet. 

Gruppa ønsker også for kommende år trening i hall. 

For miljøgruppa, Ingvill Larsen 

 

TOLLERKOMITEEN 

Tollingjaktkomitèen ble opprettet i 2018. Man 

så behovet for en egen arbeidsgruppe, 

underlagt jaktkomitèen, som kunne ta 

hovedansvaret for å arrangere avdelingens 

tollingjaktprøver, etter at disse ble offisielle fra 

sommeren 2018. Tollingjaktkomitèen består i 

dag av Johanna Järnegren og Elisabeth Løhre. 

15. og 16. september avholdt NRK avd. 

Trondheim og omegns første offisielle 

tollingjaktprøve, med Titti Karlström fra Sverige 

som dommer. Ettersom det enda ikke er 

utdannet tollingjaktprøvedommere i Norge, 

hadde vi fått fløyet inn retrieverjaktdommer 

Svein Scheie som NKK-representant. Interessen 

for prøven var enorm. Dobbelprøven hadde 33 

påmeldte ekvipasjer fordelt på to dager, og 

flere sto på venteliste. Vi hadde startende fra 

både Norge og Sverige.  

Prøvestedet var Songlia gård, et idyllisk og meget funksjonelt sted for å avholde denne typen 

prøver. Stedet kan huse mange overnattingsgjester, og det å kunne avholde felles frokost og 

middag ga en svært fin sosial ramme rundt arrangementet. Tilbakemelding fra deltakerne var 

utelukkende positive. Vi har booket stedet også for kommende prøve i september 2019.  
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UTSTILLINGSKOMITEEN 

Komiteen har i 2018 bestått av Marianne Hansen, Arnhild Willumsen Meidal og Hilde Dahl 
Hansen 

Økonomisk så er årets resultat i tråd med budsjettet og komiteen har et overskudd på 25.002 
kr. Utstillingskurset og utstillingen vi hadde var en stor suksess. 

Arrangementsmessig er vi godt fornøyd med 2018. Det ble avholdt utstillingskurs våren 2018 
hvor både retrievere og andre raser deltok. Tilbakemeldingene tydet på at det faglige utbyttet 
av kurset var veldig bra. Stor takk til Siv Sandø som var instruktør. 

Den offisielle utstillingen ble avholdt på Dronning Mauds Minne hvor Lena Sundquist (Sverige) 
og Arne Foss (Norge) dømte. På grunn av stor påmelding fikk vi også hjelp av Lena-Cathrine 
Rølles til å dømme valpeshowet. Vi hadde veldig bra med påmeldinger og arrangementet gikk 
med overskudd. Arrangementet var godt gjennomført og vi fikk mye skryt fra deltakerne. 

Vi vil også rette en stor takk til alle som har hjulpet til ved årets utstilling. Uten dere hadde vi 
ikke fått det til. 

Planer for 2019: Utstillingskurs på våren og offisiell utstilling Trondheim 30.06.19. Dommere: 
Jan Roger Sauge og Filip Johnsson 

For Utstillingskomiteen, Marianne Hansen 

 

Sak 4 og 5. 
REGNSKAP FOR 2018 OG BUDSJETT FOR 2019 MED REVISJONSBERETNING  

 

Resultatregnskap pr 31.12.2018    

    

 Regnskap   Regnskap   Budsjett   

 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER    

Salgsinntekter  18 436 9 772 9 000 

Påmeldingsavgift kurs og prøver 236 760 300 498 270 000 

Grasrotandel Norsk Tipping 20 137 18 221 15 000 

Studieforbundet, støtte 18 880 30 000 27 800 

Momskompensasjon   36 052 18 050 15 000 

Medlemskontingenter 41 760 44 845 40 000 

Deltakerbetaling trening  16 480   

 388 505 421 386 376 800 
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Aktivitesrelaterte utgifter     
Innkjøp varer kiosk o l  10 800 8 716 10 000 

Premier arrangementer 7 776 5 691 5 000 

Rosetter Utstilling og Prøver 9 092 7 694 8 000 

Innkjøp utstyr til kurs og arrangementer 16 122 25 898 25 000 

Instruktører kurs 97 507 100 373 120 000 

Dommere honorar og div 25 472 34 505 35 000 

Leie lokaler, treningsomr til kurs og arrangementer 17 700 43 243 50 000 

NKK Akt avg og påmeldingsavgift 14 743 4 478 5 000 

Sum aktivitetsrelaterte utgifter  199 212 230 598 258 000 

    

Treningsområde Kvål    

Leie treningsområde Kvål 10 000 10 000 10 000 

Leie lager Kvål inkl strøm etc 7 000 7 000 7 000 

Kostn Kvål 10 848 1 250 6 500 

Sum treningsområde Kvål 27 848 18 250 23 500 

    

Driftskostnader    

Medlemstjenester fra NRK 3 900 4 498 4 500 

Kontorkostnad 3 599 2 439 2 500 

Datakostnad 2 235 3 559 2 500 

Møter, Medlemsmøter, Årsmøtet 5 544 6 959 10 000 

Sommer, jul,mm.arrangementer   5 000 

Annonsekostnader 2 000 2 000 2 000 

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 37 217 27 899 30 000 

Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 25 107 14 816 18 000 

Gaver, fradragsberettigede  16 274 4 000 

Utstyr til komiteene  16 000 4 347 12 000 

Kurs utv. Resurspersoner 25 000   

Bank og kortgebyrer 1 724 3 160 3 000 

      

    

Sum driftskostnader 122 326 85 951 93 500 

    

Sum utgifter 349 386 334 799 375 000 

     
Driftsresultat 39 119 86 587 1 800 

     
Finansielle poster    

Renteinntekter, skattefrie 1 100 1 035 1 000 

Rentekostnad 94,00   

Årsresultat 40 125 87 622 2 800 
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- Revisjonsberetning blir fremvist på årsmøtet. 
- De forskjellige komiteenes regnskap blir fremvist på årsmøtet. 

Styrets innstilling: 

Regnskapet tas til orientering, og budsjettet for 2019 vedtas.  

 

 

Sak 6. 
KONTINGENT FOR 2020  

Styret innstilling: 

Nivået på lokalkontingenten forblir uendret. 
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Sak 7. 
INNMELDTE SAKER  

1. Første år gratis 

Styrets innstilling: 

Som ledd i en større verveprosess skal nye medlemmer/hunder få det første året i avd. 

Trondheim og Omegn gratis. Dette vil gjøre det enklere for blant annet oppdrettere å melde inn 

valpekjøpere direkte inn i den lokale avdelingen. 

 

2. Leie av hundehall 

Våren 2018 hadde klubben ukentlig leie på hundehallen på Ekra. Hallen var da tilgjengelig for 

klubbens medlemmer, som kunne trene på eget initiativ. Høsten 2018 leid klubben ukentlig en 

ridehall på Leinstrand, hvor miljøkomiteen hadde treninger for klubbens medlemmer. Skal 

klubben fortsette med leie av hall? 

Styrets innstilling: 

Saken legges frem detaljert under årsmøtet, hvor kostnadene og alternativer for et slikt tilbud 

skal fremgå. Årsmøtet skal fritt ta stilling til om vi skal forplikte oss til hall-leie vintersesongen 

2019/2020, og skal gi det nye styret signaler om eventuelle aktiviteter/opplegg som ønskes.  

 

Sak 8. 
 

VALG 

Disse ble valgt for 2 år, ved forrige årsmøte, og kommer i tillegg til de på stemmeseddelen: 

- Kasserer:  Unni Hildrum 
 

S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  2 0 1 9  

N R K  a v d .  T r o n d h e i m  o g  O m e g n  

Gyldig ved forhåndsstemme, jf. lovenes § 5 
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   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år    

 Endre Torssønn Klokkervold Gjenvalg  

 

Styremedlem/vara.   Sett inntil 3 x 

 Ingvill Larsen (styremedlem 2 år) NY  

Roger Næss (styremedlem 2 år) NY  

Marita Sigseth (styremedlem 1 år) NY  

  Sett inntil 1 x 

Håvard Juliussen (varamedlem 2 år) NY  

(varamedlem for 1 år) NY  

 

   Sett inntil 3 x 

Valgkomité 1 år May Kristin Pedersen NY  

 Svein Hermann Nilsen NY  

 Mads Fjeldset NY  

 

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Bente Fjeldsæter  Gjenvalg  

   Sett inntil 1 x 

Vararevisor 1 år Arne Dahl  Gjenvalg  

 

   Sett inntil 5 x 

Representanter til 

NRK’s GF 

Endre Torssønn Klokkervold   

Unni Hildrum   

Ingvill Larsen   

Roger Næss   

Marita Sigseth   
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   Sett inntil 5 x 

Representanter til NKK 

avd. Trøndelags 

årsmøte 

Endre Torssønn Klokkervold   

Unni Hildrum   

Ingvill Larsen   

Roger Næss   

Marita Sigseth   

 

 

 

 

Styrets signatur for årsberetninga: 

 


