
 

 

 

 

 

 
 

Årsberetning 2020 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 
 
 

Torsdag 18.03.2020 kl 19.00 
Nygaardsvoldheimen, Smistadvegen 42 

 

Dersom det ikke er mulig å møte fysisk vil møtet avholdes digitalt. 

Vi vil forsøke å gi beskjed så tidlig som mulig, men som alle vet 

kan retningslinjene endre seg på kort varsel.   

 

Kartlink:  https://goo.gl/maps/8XU9CxWYBPH2  
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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 2020 inkl. komiteenes årsmeldinger  

4. Regnskap for 2020 med revisjonsberetning  

5. Budsjett for 2021 

6. Kontingent for 2021 

7. Fullmakter  

8. Innmeldte saker  

9. 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 2021, 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 2020 NRK AVD. TRONDHEIM OG OMEGN  

Styret i 2020 har bestått av:  

Styret: 01.01.20 – 13.02.20 13.02.20 – 18.03.21 

Leder Endre T. Klokkervold Irene Hegerberg 

Medlem May K. Pedersen Marita Spigseth 

Kasserer Unni Hildrum Unni Hildrum 

Medlem Svein H. Nilsen Håvard Juliussen 

Medlem Mads Fjeldset Roger Næss 

Vara Roger Næss May Kristin Pedersen 

Vara Hilde Dahl Hansen Mads Fjeldset 

Marita Spigseth og Roger Næss måtte trekke seg fra styrearbeidet høsten 2020. May Kristin 

Pedersen har møtt som ordinært styremedlem på møtene etter dette.  
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Antall medlemmer pr 31.12.20: 455 (43 flere enn 31.12.19) 

Antall følgere på klubbens facebookside pr 31.12.20 er 786 (169 flere enn 31.12.19) 

STYRETS BERETNING 

       

       

 

Året som har gått har vært utfordrende på mange måter, også for oss som er aktive i 

retrieverklubben, men selv om klubben har måtte avlyse en del arrangementer har vi fått til en del 

i 2020 også! 

Styret vil spesielt takke alle som er aktive i komiteene og som har stått på og sett løsninger i 

stedet for begrensninger i annerledesåret 2020. 

I løpet av høsten ble det avholdt en dugnad på Kvål med godt oppmøte - takk til alle som stilte 

opp. 

Styret vil også i år rette en stor takk til Alf og Judith på Kvål for leie av lagerplass og 

treningsområdet, det er gull verdt å på alle måter! 

Det er i løpet av året blitt avholdt 5 styremøter. 

Hvordan håndtere Covid-19 og jubileumsfesten har stått for mye av agendaen på styremøtene. 

Styret har fattet vedtak på å støtte NKK med 20.000 kroner, disse pengene er ikke utbetalt ennå. 

 

Marita Spigseth og Roger Næss gikk ut av styret høsten 2020. 

May Kristin Pedersen gikk inn fullverdig styremedlem når Marita Spigseth gikk ut av styret  
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Innkjøp av fellesutstyr: 

• 2 hagler 

• 2 bærbare pc 

• 1 trådløst modem 

Det ble handlet inn to nettbrett og ett trådløst modem i 2019. Disse ble ikke funnet når jaktprøven 

skulle arrangeres og av den grunn ble det kjøpt inn nye pc’r og trådløst modem. Utstyret kom til 

rette igjen senere på høsten. 

Når det gjelder lån av klubbens utstyr vil det bli lagt ut en bok som alle må registrere hva de tar 

med fra klubbhuset, dette vil også gjelde utstyr som skal brukes på klubbens prøver. 

I året som har gått skulle klubben ha feiret 50 års jubileum. På grunn av Covid-19 ble det 

underveis jobbet med flere løsninger så vi på en trygg måte kunne gjennomføre 

jubileumsfeiringen. Det første alternativet var en festmiddag i klubblokalet til Freidig, da dette 

måtte skrinlegges ble det planlagt en familiedag på Ekra som dessverre også måtte avlyses. Alle 

klubbens medlemmer har dog fått en fin lue som jubileumsgave fra klubben. 

Klubben har leid hallen på Ekra for innendørs trening en kveld i uken i vintersesongen 20/21. 

Tilbudet har dessverre blitt sterkt redusert da det er vanskelig å avholde treninger i klubbregi i 

henhold til gjeldende smittevernsregler, spesielt etter at det ble strammet inn ytterligere på 

høsten. Vi håper at det på ettervinteren igjen skal bli mulig å avholde innendørs treninger på en 

trygg måte. 

Informasjon til klubbens medlemmer om aktiviteter blir lagt ut på klubbens Facebook sider samt 

på klubbens hjemmeside. 

Til slutt vil styret takke alle klubbens medlemmer for året som har gått. Det har vært ett 

annerledes år for oss alle, og det er viktig at vi som klubb etterkommer de til enhver tid gjeldene 

smittevernsregler, og det har dessverre ført til at ikke alt har kunnet blitt avholdt som planlagt, 

noe alle klubbens medlemmer lojalt har støttet opp om. 

Vi håper at 2021 kan bli ett år der vi igjen kan møtes til sosialt samvær sammen med andre 

medlemmer og deres hunder, treninger, prøver og utstillinger! 

  

Ta vare på hverandre! 
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Komiteenes årsberetninger 2020 

JAKTKOMITEEN: 

Jaktkomiteen besto i 2020 av Linn Høiås Lundereng (leder), Frank Thomsen, Sissel Adde, Torill 

Ustad, Sofie Rønning og Nina Vik. 

Som for alle andre så har jaktkomiteens arbeid i 2020 vært preget av koronarestriksjoner. Men, 

det sagt så har likevel mange av våre planlagte aktiviteter vært avholdt – så all ære til alle som 

har bidratt til å overholde myndighetenes retningslinjer slik at noe aktivitet var mulig! 

Vi ble dessverre nødt til å avlyse to av de terminfestede prøvene, og det er alltid beklagelig. Den 

bevegelige BK-prøven i mai utgikk pga korona, og den samme korona skapte utfordringer med 

reisen til dommeren som skulle bedømme working-testen i oktober. Det siste var spesielt 

ergerlig, da vi etter en treg start plutselig fikk mange påmeldte deltakere. Også vintertreninger i 

hallen og en del av utendørstreningene ble avlyst. 

Men, alt har ikke vært svart i 2020, og spesielt bra var det at vi klarte å få gjennomført jaktprøven 

i august. Vi ble nødt til å droppe festmiddagen, og unngå større sosiale samlinger, men det ble 

jaktprøve!   

 

Flotte gaver fra våre sponsorer, ordinær B-prøve Sognli, august 2020. Foto:  

 

Augustprøven er, tradisjonen tro, en dobbeltprøve. De fant sted lørdag 22. og søndag 23. august, 

på Sognli gård, litt forbi Orkanger, og var åpen for alle klasser (BK, AK og EK). Erfaringen med 

å bruke Sognli de tre siste årene har vært meget positiv, og 2020 var intet unntak selv om vi gikk 

glipp av festmiddagen. Flott terreng, meget positive og tilpasningsdyktige dommere Hans Petter 

Grongstad og Morten Egeberg, ivrige prøveledere (Irene Hegerberg og Nina Vik) og topp 
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hjelpere og deltakere. Komiteen takker igjen alle avdelingens medlemmer, og andre, som hjalp til 

på alle disse prøvene!! Det er helt nødvendig for å få gjennomført dette. 

 

 

 

 

Stemningsbilde fra Sognli-prøven, 2020. Foto: Sissel Adde 

 

Når det gjelder prøver så vil vi i 2021 arrangere bevegelig BK-prøve på vårparten (trolig den siste 

fredagen i mai), og den vanlige dobbeltprøven for alle klasser arrangeres 28. og 29. august. Vi 

arrangerer ikke working test i 2021, men vil vurdere å prøve igjen i 2022 dersom det er interesse 

for det i regionen vår. 

Mange av mandagstreningene ble også gjennomført, først og fremst dem som ble holdt utendørs. 

Og det var relativt bra oppmøte i 2020, mange nye fjes og nye hunder. Det er bra! Treningene på 

mandager er for alle nivåer. Komiteen fokuserer litt på å hjelpe dem med unghunder og hunder 

på vei mot eller som har startet i BK-klassen. Men det oppfordres også til at andre kommer – for 

på mandagstreningene kan man finne likesinnede som ønsker å hjelpe med å kaste en markering, 

være "dommer" eller forstyrrelser osv. Så det er bare å komme! 

Komiteen har også i 2020 fulgt opp medlemmenes ønsker om ulike jaktkurs. På vårparten ble det 

gjennomført kurs for åpenklasse (AK) hunder på Byneset, med Heidi Kvan fra Meneo 

hundeskole som instruktør. Og hunder på begynnerklasse nivå (BK)/nybegynnernivå fikk svinge 

seg med Line Moen. Begge er eksterne instruktører med solid kompetanse, og som har ført hund 

på høyt nivå på jaktprøver. 

Men vi har også solid jaktkompetanse innad i avdelingen, og på høstparten ble det holdt kurs for 

nybegynnere med Anne Mestvedt Olaussen som instruktør og et kurs for hunder på 

begynnerklassenivå (BK) med Ellen Beate Hove som instruktør. 
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Det er meget stor interesse for jaktkurs i avdelingen vår. Alle instruktørene fikk meget gode 

tilbakemeldinger på kursene sine, og det var mer eller mindre fulle kurs over hele linjen. Så 

jaktkomiteen vil selvsagt organisere jaktkurs i 2021 også. 

Og så, på tampen av sesongen, ble det selvsagt klubbmesterskap i jakt. Det er noe vi organiserer 

selv i form av en working test med 4-5 poster og med dommere og hjelpere fra egne rekker. 

Klubbmesterskapet er en skikkelig dugnad! Ble skikkelig trivelig (som vanlig) og mange fine 

poster og fint hundearbeid. Det ble laget en egen nettsak fra klubbmesterskapet, som dere finner 

her: https://retrieverklubben.no/trondheim/referat-fra-hostens-klubbmesterskap-i-jakt/  

 

 

Sofie og Aksel i full konsentrasjon, klubbmesterskapet 2020. Foto: Nina Vik 

 

I 2021 vil også jaktkomiteen, i samarbeid med styret, gjøre en innsats for å lete etter nye områder 

for jakttrening og jaktkurs. Dette er utvilsomt den største utfordringen for å få til et levende 

jaktmiljø i avdelingen. Vi benytter klubbområdet på Kvål en god del, og vil fortsette med det, 

men det er dessverre relativt begrenset (spesielt) i sommersesongen når markene dyrkes. Vi 

trenger et variert terreng, helst med vann og med lov til å fyre av skudd med startpistol. Uten 

dette er det vanskelig å organisere jaktkurs (som vi ser stor pågang på) og vanskelig å arrangere 

treninger i regi av klubben for å bistå nye (og gamle) ekvipasjer. Tips jaktkomiteen 

(jakt.trondheim@retrieverklubben.no) dersom dere vet om et slikt egnet område! 

 

Takk for jakttreningsåret 2020 og lykke til med jakttreningen i 2021! 

Hilsen Linn, Frank, Sissel, Torill, Sofie og Nina 

https://retrieverklubben.no/trondheim/referat-fra-hostens-klubbmesterskap-i-jakt/
mailto:jakt.trondheim@retrieverklubben.no
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MILJØKOMITEEN 

På siste årsmøte (2019) ble det ikke valgt miljøkomite, og det har derfor ikke vært aktivitet å 

melde om. 

Trondheim Hundehall ble leid for sesongen 2019-2020 i perioden oktober til utgangen av april. 

Fra april til september ble treningsområdet på Kvål benyttet. I skolenes sommerferie ble det ikke 

gjennomført treninger. 

Fram til 13. mars 2020 ble det gjennomført 5 treninger med instruktør. På høsten ble det 

gjennomført 6 treninger med instruktør. Til sammen er honorar til instruktør utbetalt med kroner 

5.500,-. 

Det lille antallet treninger som er gjennomført er et direkte resultat av nedstengningen av 

samfunnet på grunn av Corona-pandemien. 

TOLLINGJAKTKOMITEEN 

  

Komiteens medlemmer: Johanna Järnegren og Elisabeth Løhre. 

  

  

Komiteens aktivitet ble i år dessverre kraftig amputert. Den årlige doble tollingjaktprøven, som 

var planlagt i september, måtte først utsettes, men deretter avlyses pga dommermangel ifm 

pågående pandemi. Pr. nå finnes ingen norske dommere, og de som er under utdanning har måttet 

legge utdanningen på is. Det ble gjort flere forsøk på å hente inn dommere fra ulike "grønne" 

områder, men dessverre ble også disse områdene "røde", og prøven sto ikke til å redde. 

 

 

  

Komiteen fikk derimot avholdt en 

treningskveld, hvor de seks oppmøtte 

ekvipasjene fikk introduksjon og veiledning i 

momentet tolling. Tilbakemeldingene fra 

deltakerne var utelukkende positive, og vi ser at 

dette er noe det er etterspørsel etter. Vi håper å 

kunne arrangere flere slike treningskvelder så 

snart årstiden tillater det. 

 

 

SPORKOMITEEN 

 

Blodsporsesongen 2020 startet ikke opp helt som vi hadde tenkt. Koronapandemien satte en 

stopper for både grillkvelden i april, og de første treningene. Snøen som ble liggende i marka 

lenger enn planlagt hjalp heller ikke til! Men etter hvert fikk vi klarsignal for treninger og på 

første trening 7. mai var vi mange som møtte opp. Kristi himmelfartsdag hadde vi en 

heldagstrening, så vi fikk gått litt flere spor. Vi er mange som har stor nytte av å være «påheng» 

når andre går spor, mye å lære der!  

Vi har gjennomført to kurs i år, ett for nybegynnere 23.-24. mai hvor åtte ekvipasjer deltok, og ett 

for viderekomne 6.-7. juni for fem ekvipasjer. Instruktører på begge kursene var Wenche 
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Krogstad og Kristin Kolåseter. Mye praktisk arbeid, teoretisk påfyll og erfaringsutveksling i 

pausene – deltakerne var strålende fornøyde.  

Høydepunktet for sporkomiteen var nok blodsporprøven 30. august i Skjelbreidalen. 28 

ekvipasjer var påmeldt, derav 14 retrievere. Fuktig terreng og ferske elgtråkk gjorde oppgaven 

vanskelig for mange, men det ble delt ut priser både i AK og EK. Sporkomiteen retter en stor 

takk til dommere og sporleggere!  

Planen var å få i gang sportreninger igjen utover høsten, men dette ble ikke gjennomført. Vi 

håper vi kan starte opp igjen våren 2021 tross koronapandemi, og håper på en fin sesong.  

 

KURSKOMITEEN 

Årsberetning Kurskomiteen 2020  

 

Kurskomiteen i 2020 har bestått av:  

May Kristin Pedersen 

Sidsel Myhr 

Signe Eggen 

 

Kurskomiteen har ikke hatt fysiske møter i 2020, men har disktuert i egen messengergruppe ved 

behov.  

 

Kurskomiteen har gjennomført seks kurs med 38 deltakere, i tillegg har klubbens komiteer 

arrangert 8 kurs med 48 deltakere. Til sammen 86 deltakere har vært på kurs i 2020, noe vi er 

godt fornøyd med med tanke på pandemien, og medlemstallet i klubben for øvrig.  

 

Etterspørselen etter kurs har vært stor, men på grunn av uforutsigbar smitte på våren ble det ikke 

anledning til å sette opp flere kurs enn de som hadde startet før pandemien brøt ut. 

Lydighetskurset fikk også utsatt en del treningskvelder, men man fikk gjennomført alle kveldene 

til slutt. Høsten ga anledning til noen flere kurs, og vi så god påmelding på alle disse. 

Samarbeidet med Sportshunder er godt, og anbefales videreført der vi ikke klarer å finne interne 

instruktører.   

 

Når smitten økte igjen i november fikk alle kursdeltakere tilbud om å trekke seg, og få refundert 

noe av kursavgiften. Én deltaker valgte å benytte seg av dette tilbudet, og alle kurs ble 

gjennomført før smittetrykket ble så stort at det var uansvarlig å fortsette.  

 

For alle kursene som er støtteberettiget er det søkt om og innvilget midler på til sammen kr 14 

200,- 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 2020: 
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Kurs Oppstart Antall 

deltakere 

Instruktør 

Vår 2020 
   

Videregående LP-kurs Januar 6 Kristin Estenstad 

Valpekurs Januar 5 Nina Ingrid Vik 

Høst 2020 
   

Valpekurs August 4 Sportshunder 

Bronsemerkekurs August 6 Kristin Estenstad 

Grunnferdighetskurs Oktober 7 Sportshunder 

Grunnferdighetskurs Oktober 10 Sportshunder 

Totalt antall deltakere 
 

38 
 

 

 

 

Kurs Oppstart Antall 

deltakere 

Instruktør 

Vår 
   

Nybegynnerkurs i 

apportering 

April 4 Irene Hegerberg 

Nybegynnerkurs i dirigering April 4 Irene Hegerberg 

AK-kurs i jakt Mai 8 Heidi Kvan 

Nybegynnerkurs i blodspor Mai 8 Wenche Krogstad og Kristin 

Kolåseter 

Videregående kurs i 

blodspor 

Juni 5 Wenche Krogstad og Kristin 

Kolåseter 
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BK-kurs i jakt (helg) Juni 8 Line Moen 

Høst 
   

Nybegynnerkurs i 

retrieverjakt 

Oktober 5 Anne Olaussen 

BK-kurs i retrieverjakt Oktober 6 Ellen Beate Hove 

Totalt antall deltakere 
 

48 
 

 

Kurskomiteen, May Kristin Pedersen, Sidsel Myhr og Signe Eggen 

 

UTSTILLING 

Komiteen har i 2020 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 17369 kr.   

Det har jo vært et veldig rart år og det var lenge usikkert om årets utstilling kunne avholdes. Da 

vi endelig fikk beskjed om at vi kunne ha utstillingen som planlagt måtte vi kaste oss rundt å 

finne nye dommere da de vi hadde planlagt å bruke var fra Sveits og Danmark, og med 

innreiseforbud utgikk det å bruke disse. Arne Foss og Jari Partanen ble forespurt og til vår store 

glede takket de ja. Den offisielle utstillingen ble som vanlig avholdt på Dronning Mauds Minne 

hvor vi hadde tilpasset dagen korona reglene. Vi hadde delt inn rasene i 2 puljer, en før lunsj og 

en etter lunsj og all servering og salg utgikk. Dessverre måtte vi også droppe å ha med valper i år 

for å ikke overskride antallet som kunne delta. Vi måtte også begrense oss til å kun ha en BIS-

finale slik at det ikke ble igjen så alt for mange folk på området. Vi hadde veldig bra med 

påmeldinger korona til tross og arrangementet var godt gjennomført og vi fikk mye skryt fra 

deltakerne for måten utstillingen ble avholdt på.  

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 2021:  

Offisiell utstilling Trondheim 04.07.2021  

 

For Utstillingskomiteen  

Marianne Hansen 
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Sak 4 og 5. 

REGNSKAP FOR 2020 OG BUDSJETT FOR 2021 MED REVISJONSBERETNING  

Se vedlegg 1 og vedlegg 2. Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.  

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

2021 gjennomgås på årsmøtet og vedtas.  

Sak 6. 

KONTINGENT FOR 2020  

Styret innstilling: Nivået på lokalkontingenten forblir uendret. 

 

Sak 7. 

FULLMAKTER 

Årsmøtet har tidligere godkjent at det gis prokurafullmakt og signaturrett til styreleder og 

økonomiansvarlig.  

 

Prokurafullmakt og signaturrett gis for at styrets leder og kasserer skal kunne opptre på vegne av 

organisasjonen i forbindelse med driften av den, herunder oppfølging av bankforbindelsene. 

 

Styrets innstilling: Denne foreslås videreført. 

 

Sak 8.  

INNMELDTE SAKER  

Det er ingen innmeldte saker. 
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Sak 9. 

VALG 

S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  1 8 . 0 3 . 2 0 2 1  

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)   

 Elin Beathe Hansen Ny  

 

Styremedlem/vara.   Sett inntil 3 x 

 Unni Hildrum (kasserer 1 år) Gjenvalg  

Håvard Juliussen (styremedlem 1 år) Gjenvalg  

Kirsten Fjelldal (styremedlem 2 år) Ny  

Linn Lundereng (styremedlem 2 år) ny 

 

May Kristin Pedersen (varamedlem 1 

år) 

Ikke på 

valg 

 

Marie Rolfsen (varamedlem for 2 år) NY  

 

   Sett inntil 3 x 

Valgkomité 1 år Irene Hegerberg NY  

 Roger Næss NY  

 

  

 

 

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Irene Hegerberg  NY  

   Sett inntil 1 x 

Vararevisor 1 år Endre Klokkervold 
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   Sett inntil 5 x 

Representanter til 

NRK’s GF 

Elin Beate Hansen   

Unni Hildrum   

Håvard Juliussen   

Kirsten Fjelldal   

Linn Lundereng   

 

   Sett inntil 5 x 

Representanter til 

NKK avd. Trøndelags 

årsmøte 

Elin Beate Hansen   

Unni Hildrum   

Håvard Juliussen   

Kirsten Fjelldal   

Linn Lundereng   

 

Styret har gjennomgått årsmeldingen digitalt i forkant av utsending, og har på grunn av gjeldende 

restriksjoner ikke hatt anledning til å signere på nåværende tidspunkt.  
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Vedlegg 1  
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Vedlegg 2 


