
 

 

 

 

 

 
 

Årsberetning 2019 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 
 

(+ LYNKURS I HUNDEERNÆRING FRA HUNDSOMHOBBY) 
 

Torsdag 13.02.2020 kl 18.00 
Nygaardsvoldheimen, Smistadvegen 42 

 

Kartlink:  https://goo.gl/maps/8XU9CxWYBPH2  

 

(det blir kake og kaffe, vel møtt 😉 ) 

 

 

https://goo.gl/maps/8XU9CxWYBPH2


 

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 2020, 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.  

Sak 3. 

ÅRSBERETNING 2016 NRK AVD. TRONDHEIM OG OMEGN  

Styret i 2019 har bestått av:  

Styret: 01.01.19 – 21.02.19  21.02.19 – 31.12.19 

Leder Endre T. Klokkervold Endre T. Klokkervold 

Medlem May K. Pedersen Marita Spigseth 

Kasserer Unni Hildrum Unni Hildrum 

Medlem Svein H. Nilsen Ingvill Larsen 

Medlem Mads Fjeldset Roger Næss 

Vara Roger Næss Håvard Juliussen 

Vara Hilde Dahl Hansen Merete Falck Erichsen 

Antall medlemmer pr 31.12.19: 412 (44 flere enn 31.12.18) 

Antall følgere på klubbens facebookside pr 31.12.19: 617 (58 flere enn 31.12.18) 
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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, 

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 51 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. Det er på 

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

hjulpet til med utstyrsfrakt og tining av store mengder vilt som vi 

har brukt på prøver. Tusen takk fra hele klubben.  

 

Styremedlem Roger Næss deltok på representantskapsmøte i NRK på Gardermoen. 

Innkjøp av fellesutstyr: 

- Fryser til vilt på Kvål 

- Fryser til spor-komiteen 

- Nettbrett for digital føring av prøveresultater 

- Mobilt-bredbånd-ruter fra Telenor 

- Skilt til agility 

- Skilt for merking av brakka på kvål 

- Beach-flag 

Avdelingen har i 2019 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 2019 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 
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med komiteene gjennom året, og ser positivt på et nytt år hvor vi får både nye og gamle fjes i 

både komiteene og styret. 

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 2019.  

 

Komiteenes årsberetninger 2019 

JAKTKOMITEEN: 

Jaktkomiteen besto i 2019 av Linn Høiås Lundereng 

(leder), Frank Thomsen, Christina Stav Jørgensen 

og Nina Vik.  

Komiteens arbeid har vært av det "gode gamle 

slaget" :-) Vi har organisert jakttreninger, organisert 

en bevegelig BK-prøve (mai) og en ordinær 

dobbeltprøve (august), organisert klubbmesterskap i 

jakt (november), fortsatt ny- og videreutdanning av 

prøveledere, organisert kurs, meldt inn prøver og 

tatt oss av ulike henvendelser.  

Fra premiebordet, ordinær B-prøve Sognli, august 2019. Foto: Nina Vik 

Prøven på Sognli planlegges og prøvevannet testes. Foto: Nina Vik 

Jakttreningene har vært gjennomført på klubbens område på Kvål, og 

vi har holdt på mandager som treningsdag for jakt. På våren kjørte vi 

tema-serier med søk, dirigering og markering, og satset på et opplegg 

hvor komiteen og andre ressurspersoner introduserte et nytt tema hver 

fjerde mandag. For det meste var det ressurspersoner til stede, men 

noen mandager ble også dedikert til egentrening. Mandagstreningene 

har litt variert oppmøte, men komiteen tenker at det er viktig med noe 

tilbud som er åpent for alle som har lyst å trene jakt. Så komiteen vil 

fortsatt tilby dette i deler av 2020 – og så er det opp til medlemmene å 

benytte seg av tilbudet! Og bruk jakttreningens Facebook gruppe 

"Retrieverklubbens Jakttreningsgruppe. Avdeling Trondheim og 

omegn" til å komme med ønsker om tema, og ikke minst også til å 

avtale egentrening med likesinnede på klubbens område. 

I 2019 arrangerte avdelingen/jaktkomiteen tre såkalte B-prøver innen 

jakt – en av dem fant sted i mai med dommer Heidi Kvan og var kun 

for begynnerklassen (BK). De to andre fant sted en lørdag og søndag i 

august, og det var for alle klasser. Augustprøven arrangerte avdelingen 

igjen på Sognli gård, litt forbi Orkanger. Erfaringene i 2018 og 2019 

med å bruke Sognli har vært skikkelig gode. Flotte terreng, supre 

dommere Ragnhild Hammelbo og Jostein Siring, mulighet til å innkvartere alle deltakere og 

hjelpere og opplegg med fullpensjon. Det har gitt en ramme for gode prøver og en meget sosial 

helg. Komiteen takker igjen alle avdelingens medlemmer, og andre, som hjalp til på alle disse 

prøvene!! Det er helt nødvendig for å få gjennomført dette. 
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Når det gjelder prøver så vil vi i 2020 også prøve oss på å arrangere en såkalt working test i 

avdelingen. Det blir en offisiell prøve for klassene begynner (BK) og åpen (AK). Working test er 

helt suverent for både nybegynnere og andre, og kan anbefales på det sterkeste å delta på.  

Som alle vet så ble sensommeren og høsten ganske spesiell, hvor hundesykdom førte til avlysing 

av både prøver og treninger. Så høstsesongen ble i aller høyeste grad amputert, men det var 

dessverre nødvendig. Men, vinter betyr ikke at dere trenger å gå helt i dvale med jakttreningen, 

for styret i avdelingen har sørget for at klubbens jakttrening har tilgang til Trondheim hundehall 

på Ekra, hver onsdag mellom 21-23. For å gi komiteens medlemmer litt pause så er det for det 

meste egentrening, men erfarne folk er til stede de fleste onsdager og kan spørres om råd og 

samtrening. 

Vi har merket oss ønsker fra medlemmer om kurs på i hvert fall BK og AK nivå i 2020, og vil 

følge opp det i løpet av vinteren. Og er det noe dere har savnet i 2019, så tips oss om det. 

Takk for jakttreningsåret 2019 og lykke til med jakttreningen i 2020! 

Hilsen Linn, Frank, Christina og Nina 

 

MILJØKOMITEEN 

Vinteren 2018/2019 har Retrieverklubben avd. Trondheim og omegn holdt miljøtrening ukentlig i 

½ hall på tirsdager i ridehallen på Leinstrand. Dette har vært f.o.m.2/10 - 18 t.o.m. 30/4 - 19. 

Unghunder fra 18.00-19.00 og voksne hunder fra 19.00-20.00. Vår erfaring her er at det er 

positivt med deling av hundene slik. Meget godt og jevnt oppmøte på tirsdagene i vinter i hallen. 

Mange nye hundeeiere kom, og flere deltok flere ganger.  Det er meget positivt at miljøtreningen 

har hatt mulighet til å trene innendørs i vinterhalvåret, og at treningene har vært gratis for våre 

medlemmer. Vi har alle uansett hvilke aktiviteter vi holder på med, flest hverdager sammen med 

våre firbeinte venner. Miljøtreningen er derfor et viktig tilbud til retrieverklubbens hundeeiere. 

Miljøtreningens fb side brukes til å nå våre brukere. Vi har hatt et positivt sambruk med Hund & 

Handler, men det ble litt trangt i denne hallen når vi hadde godt oppmøte. På miljøtreningene har 

vi hatt fokus på elementære øvelser og sosial trening uten kontakt mellom hundene.  Kontakt og 

timing, gå pent i bånd, target, omvendt lokking, sitt, dekk, bli, fellesdekk, hilsing, innkalling m/ 

u/forstyrrelser, passering m/hund (ulike måter) samt ønsker fra deltagerne m.m. 
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Tilbake på Kvål, fortsatt vi treningene på tirsdager mellom kl.18.00-20.00 ute. Vi vektla nå også 

den sosiale delen mellom brukerne, og tok hensyn til dette i pausene våre. Det ble gitt rom for 

refleksjon over eget arbeid med hund på miljøtreningen. Plan for vårens treninger ble 

gjennomgått, og den ble også lagt ut på fb siden til miljø. Viktig med forutsigbarhet for våre 

treninger. Meget positivt mottatt med eksterne trenere som Dagrun Brandvik og Kristin Estenstad 

i vår. Det gav meget positivt påfyll, og det var også meget godt oppmøte på disse dagene. Vi har 

også orientert og oppfordret brukerne våre til å delta på/besøke NRKs utstilling på Dronning 

Maud 29/6-19. Noen deltok på utstillingen og noen deltok med kaker ol.  

 

 

Oppstart høst: Komiteen har vært redusert pga. sykdom. Av samme årsak gikk Ingvill Larsen av 

komiteen i november. Hilde D Hansen varslet 29/9-19 leder i NRK avd. Trondheim og omegn at 

hun går ut av miljøkomiteen etter nyttår. I september varslet Mattilsynet og NKK om alvorlig 

hundesykdom. Vi fulgte deres råd, og tok derfor en pause med miljøtreningen til det ble varslet at 

samlinger av hund igjen var trygt. I fra oktober benyttet vi Ekrahallen på Klætt på torsdager 

mellom kl.19.00-21.00.  Inndelingen med unghunder først, deretter voksne hunder fortsatte. Det 

er godt med plass i ½ hall, men dårlig med lys v/inngang på baksiden.  Det har i høst deltatt en 

jevn gruppe med ca. 8-13 brukere, også andre raser deltar gjerne på treningen vår. De er innmeldt 

i NRK. Vi har hatt en blanding av avholdte treninger med leder eller egentrening. Det er ønskelig 

at miljø kan få fortsette å være innendørs på vinterstid. Det er også viktig at det er flere med i 

miljøkomiteen til å drifte miljøtreningene. Miljøkomiteen har ikke hatt egne midler i år. Vi har 

fått innkjøpt kaffe ol. Etter behov. 

Mvh, Hilde Dahl Hansen, 15/1-2020. 

Liste over miljøtreningen 2019 /ansvar: 

8/1-19 Ingvill – 11 ekvipasjer deltok. 

15/1-19 Hilde – 7 

22/1-19 Ingvill – 10 

29/1 Christina Stav Jørgensen fra jaktkomiteen. 

5/2 Roger Næss  

12/2 Svein Hermann Nilsen  

19/2 og 26/2 Hilde D Hansen 

5/3 May Kristin Pedersen syk. Egentrening. 

12/3 Svein Hermann Nilsen 

19/3 Hilde D Hansen 12 ekvipasjer / 5 viderekommende ekvipasjer 

26/3 Endre T. Klokkervold 
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16/4 Hilde D Hansen 

30/4 Hilde D Hansen siste gang i hallen.  

7/5 Hilde D Hansen. Meget godt oppmøte på miljøtreninga i kveld. 

14/5 Hilde D Hansen.  Dagrun Brandvik utgikk/ syk hund. Meget godt oppmøte, ca.15 stk. 

21/5 Dagrun Brandvik. Tema kontakt. Flott oppmøte (ca.26 hundeeiere). 

28/5 Jakt m/ Retrieverklubben. Nina I. Vik og Frank H. Thomsen. (forsinkelser) 

4/6 Hilde D Hansen.  Kristin Estenstad syk.  9 hunder deltok i kveld. 

11/6 Dagrun Brandvik. Tema: Lek med hund/ gå pent i bånd. 18 hundeeiere deltok. 

18/6 Kristin Estenstad. Nyttige råd og tips. 9 hundeekvipasjer deltok. 

Vi oppfordret våre brukere til å delta/besøke NRKs utstilling på Dronning Maud 29/6-19. Noen 

deltok på utstillingen og noen deltok med kaker ol. 

20/8 Hilde D Hansen   

3/9 Mattilsynet og NKK melder om alvorlig hundesykdom. Pause i miljøtreningen. 

Halltrening i Ekrahallen starter. Vi bytter dag til torsdager og ny tid er kl.19.00-21.00. 

Unghunder første økt, deretter voksne hunder som før. 

17/10 Hilde D Hansen 

31/10 Hilde D Hansen.  13 hunder med førere. 

21/11 Hilde D Hansen. 7 hunder med førere i dag. 

 

SPOR 

Edgar Aukan og Nina Jakhelln 

Laugen overtok stafettpinnen fra 

forrige sporkomite våren 2019, 

og startet sesongen 24. april 

med grilling sammen med rundt 

10 medlemmer. I løpet av mai 

ble det arrangert tre helgekurs i 

blodspor; to grunnkurs og ett 

videregående kurs. Fra starten 

av juni ble det ukentlige 

treninger hver torsdag ulike 

steder i Bymarka, og etter 

sommerferien startet vi opp med 

dette igjen i august. En trening 

ble avholdt, men resten av 

sesongen valgte vi å unngå 

fellestreninger for å unngå 

sykdomsspredning. Da det igjen ble ansett som trygt med fellestreninger var det såpass mørkt på 

kveldstid at torsdagstreningene måtte utgå, men vi møttes en søndag i september for noen timer 

sporarbeid og sosialt samvær. 
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Treningene har vært organisert etter deltakernes ønsker; noen har ønsket å legge sitt eget spor 

som de deretter går, andre har ønsket å gå spor som andre har lagt. Ettersom tiden er ganske 

begrenset, rekker vi stort sett vare å gå ett spor hver; vi har da holdt på et par timer. Antall 

ekvipasjer har vært 4-7 pr trening. 

Det er en utfordring at sporkomiteen kun består av to personer. Det er sårbart når andre 

forpliktelser dukker opp hjemme eller på jobb, og dette var grunnen til at vi ikke klarte å få til 

ukentlige treninger i mai. Både sporkomiteen og de andre deltakerne har varierende grad av 

erfaring, men generelt er det et ønske å kunne inkludere personer som har mer kompetanse og 

erfaring med blodspor. I 2020 vi det jobbes mer systematisk med innholdet på treningene, for å få 

en progresjon i løpet av sesongen hos eiere og hunder. 

Ettersom den forrige sporkomiteen takket for seg vinteren 2018 og det tok tid før den nye 

komiteen var på plass, ble det ikke arrangert blodsporprøver i 2019. Innmeldte blodsporprøver 

høsten 2020 vil prege aktiviteten fremover. Vi ser frem til en fin sesong med flinke hunder og 

eiere, mye læring og nye utfordringer! 

KURS 

Kurskomiteen i 2019 har bestått av: May Kristin Pedersen, Sidsel Myhr og Signe Eggen. 

Kurskomiteen har hatt 4 møter for planlegging av kurs for 2019 og våren 2020.  

Kurskomiteen har gjennomført 10 kurs med 65 deltakere, i tillegg har klubbens komiteer 

arrangert 7 kurs med 34 deltakere. Til sammen 99 deltakere, noe vi er godt fornøyde med i en 

avdeling på rundt 400 medlemmer.  

Vi så en noe lavere påmelding på høstens kurs, enn tidligere. Kurskomiteen har likevel bestemt å 

gjennomføre kurs da klubben har god økonomi, og vi mener det er viktig at vi har et bredt tilbud 

til våre medlemmer. Høstens snusekurs ble eksempelvis gjennomført som et komprimert kurs, da 

det kun var to deltakere. Kurskomiteen har opplevd samarbeidet med Sportshunder som bra, og 

anbefaler videre samarbeid med dem, ved behov.  

I år samarbeidet vi og med NKK region Midt om et kynologikurs. Påmeldingen gikk litt trått til å 

begynne med, men vi endte opp med 11 deltakere, noe vi er fornøyd med.  

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

12.700,- 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 2019: 

Kurs Oppstart Deltakere Instruktør 

Vår 2019    

Snusekurs  Januar 10 Sportshunder 

Bronsemerkekurs Januar 6 Rita Moe Thobroe 
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Videregående LP-kurs Januar 6 Kristin Estenstad 

Valpekurs Mars 3 Sportshunder 

Grunnferdighetskurs April 14 Sportshunder 

Nybegynner rallylydighetskurs  Mai 6 Else Berit Skagen 

Høst 2019    

Valpekurs August 4 Sportshunder 

Snusekurs Oktober 2 Sportshunder 

Bronsjemerkekurs Oktober 5 Rita Moe Thobroe 

Grunnferdighetskurs Oktober 3 Sportshunder 

Kynologikurs Oktober 11 Per og Vigdis Nymark 

Totalt antall deltakere  65  

 

Kurs Jakt/Spor Oppstart Deltakere Instruktør 

Vår    

Nybegynnerkurs i jakt (helg) Mai 8 Anne Olaussen 

Grunnkurs blodspor x 2 (helg) Mai 9 Arne Dahl 

Videregående kurs blodspor (helg) Mai 6 Arne Dahl 

Nybegynnerkurs i tollingjakt Mai 4 Elisabeth Løhre og 

Johanna Järnegren 

Nybegynnerkurs i jakt (helg) Juni 4 Jurjen Van Weert 

BK-kurs i jakt (helg) Juni 3 Jurjen Van Weert 
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Høst    

Grunnkurs blodspor (helg) September AVLYST Arne Dahl 

  34  

Kurskomiteen, May Kristin Pedersen, Sidsel Myhr og Signe Eggen 

 

UTSTILLING 

KOMITEEN HAR I 2019 BESTÅTT AV MARIANNE HANSEN, ARNHILD WILLUMSEN 

MEIDAL, HILDE DAHL HANSEN OG MADS FJELDSETH. 

Økonomisk så er årets resultat i tråd med budsjettet og komiteen har et overskudd på 2.902kr. 

Den offisielle utstillingen ble avholdt på Dronning Mauds Minne hvor Jan Roger Sauge (Norge) 

og Filip Johnsson (Sverige) dømte. Vi hadde veldig bra med påmeldinger og arrangementet gikk 

med overskudd. Arrangementet var godt gjennomført og vi fikk mye skryt fra deltakerne dette på 

tross av det meget dårlige været. 

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 2020: Muligens et utstillingskurs vår 2020 og Offisiell utstilling Trondheim 28.06.20. 

For Utstillingskomiteen, Marianne Hansen 

 

Sak 4 og 5. 

REGNSKAP FOR 2019 OG BUDSJETT FOR 2020 MED REVISJONSBERETNING  

Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 var pr 27.1.2020 ikke klart til publisering. Disse vil bli 

publisert på nettsiden retrieverklubben.no/trondheim når de er klare, og vil også bli vist frem på 

årsmøtet. Revisjonsberetning blir fremvist på årsmøtet. De forskjellige komiteenes regnskap blir 

fremvist på årsmøtet dersom ønsket. 

Styrets innstilling: Regnskapet gjennomgås på årsmøtet og tas til orientering, og budsjettet for 

2020 gjennomgås på årsmøtet og vedtas.  

Sak 6. 

KONTINGENT FOR 2020  

Styret innstilling: Nivået på lokalkontingenten forblir uendret. 
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Sak 7. 

INNMELDTE SAKER  

Det er ingen innmeldte saker. 

 

Sak 8. 

VALG 

Valgkomiteen mangler pr 27.01.2020 kandidat til leder og varamedlemmer. Nåværende leder, 

Endre K., har tatt to år med ledervervet. «En hyggelig og givende jobb. Jeg skulle gjerne ha 

fortsatt noen år til, men mine menneskebarn har blitt så store at det blir verv der også».  

Forhåpentligvis kan valgkomiteen presentere en fullstendig liste på årsmøtet. 

S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  1 3 . 0 2 . 2 0 2 0  

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 
 

   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år (leder)   

 

  

 

 

Styremedlem/vara.   Sett inntil 3 x 

 Unni Hildrum Ikke på 

valg 

 

Roger Næss  Ikke på 

valg 

 

Marita Spigseth (styremedlem 1 år) Gjenvalg  

Håvard Juliussen (styremedlem 1 år) NY Sett inntil 1 x 

(varamedlem 1 år) NY  

(varamedlem for 1 år) NY  

 

   Sett inntil 3 x 

Valgkomité 1 år May Kristin Pedersen NY  

 Endre Klokkervold NY  

 Mads Fjeldset NY  
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   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Arne Dahl  NY  

   Sett inntil 1 x 

Vararevisor 1 år Endre Klokkervold NY  

 

   Sett inntil 5 x 

Representanter til 

NRK’s GF 

 

  

Unni Hildrum   

Håvard Juliussen   

Roger Næss   

Marita Spigseth   

 

   Sett inntil 5 x 

Representanter til 

NKK avd. Trøndelags 

årsmøte 

 

  

Unni Hildrum   

Håvard Juliussen   

Roger Næss   

Marita Spigseth   

 

 


