
Referat styremøte NRK avd. Vest-Finnmark fredag 13. januar 2017 på Reindalen skole, Hammerfest 

Møtet satt kl. 2000. Møtet hevet kl. 2130. 

Til stede: Morten D. Grunni, Liv-Randi Lundgren-Mathilassi, Vigdis Guleng, Rita Rasmussen og Astrid 

Larsen. 

Forfall: Patricia de Wilde og Rikke Masternes. 

 

Sak 1 – årsmøteplanlegging 

Årsmøtet blir på Skaidi fredag 24. mars kl. 1900. Rita bestiller møterom på Skaidi hotell. Vi starter 

med årsmøtemiddag på Skaidikroa kl. 1800. 

Valgkomiteen må settes i gang, de må huske å få representant til GF med personlig vara. 

Regnskapet er levert til revisjon. Årsmøteinnkalling senest 3 uker før. 

Husk oppmerksomheter til eventuelle avtroppende i styre og stell. 

Bør legge ut forhåndsinfo på hjemmesiden og Facebooksiden. 

 

Sak 2 – Aktiviteter framover 

14.-15. januar  Instruktørsamling Kvalsundhallen, ansvar Rita 

24. mars  Årmøte på Skaidi kl. 1900, årsmøtemiddag i forkant 

25.-26. mars  Lydighetskurs / treningssamling lydighet Kvalsundhallen, ansvar Rita 

13.-14. mai  Videregående jaktkurs i Alta med Ann Cathrin Solbakken, ansvar Patricia 

21. mai Lydighet, agility og agility hopp i Lakselv, dommer Stein O. Nergaard, 

hovedansvar Rita 

25.-26. mai  WT-kurs Lakselv, ansvar Rita 

26.-28. mai  Arrangement i Alta med Torunn Sørbye som dommer, ansvar Patricia 

Utstillingstrening fredag kveld, Open Show lørdag formiddag, WT-trening 

lørdag ettermiddag og uoffisiell Working Test søndag 

10.-11. juni  Working test Lakselv, dommer Pål Bådsvik, hovedansvar Rita 

28.-30. juli  Treningssamling jakt med «Prøve-prøve», ansvar Rita 

26.-27. august  B-prøver Lakselv, dommer Asbjørn Kristiansen, hovedansvar Rita 

15.-17. september Sporkurs Hammerfest, ansvar Vigdis og Morten 

30. sept.- 1. okt. Treningssamling jakt, ansvar Rita 

Dessuten valpekurs i Lakselv, tidspunkt avtales med Porsanger hundeklubb. 

 



Sak 3 – økonomi 

Vi går med et overskudd på nærmere 9 000,- i 2016. Beholdning ved årsslutt var kr 129 591,77.  

Leder redegjorde for sentrale tall i årsregnskapet. 

 

Sak 4 – kontaktmøtet og jaktkonferansen 

Morten reiser på kontaktmøtet. Vigdis reiser på jaktkonferansen. 

(Merknad fra Rita i ettertid: Vigdis kunne likevel ikke reise på jaktkonferansen, vi skal prøve å få Rita 

til å være med på deler av konferansen, slik at vår avdeling blir representert på de viktigste sakene.) 

Styrets holdning til noe av det som skal opp på jaktkonferansen: 

a) Innsendt forslag fra Bjarne Sørensen om mer vektlegging på de ulike rasene når de bedømmes på 

jaktprøver. 

- dommerne har nok gode rasekunnskaper selv om vi kanskje ser for lite av det i bedømmelsen og 

dommerkommentarene 

- separate prøver for de ulike rasene lar seg ikke gjøre pga antallet, egne prøver for tolleren må 

innføres siden de har en helt annen rolle under jakten enn de andre retrieverrasene 

- det bør komme inn i utdanningsreglene for jaktprøver at dommerne gjennom elevarbeid og 

aspiranttjeneste må ha flere ulike raser til vurdering 

- vi mener at kommentarene i dagens kritikker sier mer om hundenes arbeid enn poeng vil gjøre, 

poeng hører hjemme i prøver med vekt på ren konkurranse, f.eks. Working test 

- det er ikke jaktprøvedommernes oppgave å vurdere hundenes eksteriør, derimot bør de kjenne til 

rasetypisk arbeidsmåte og ikke vurdere samtlige hunder opp mot «jaktlabrador» som ideal 

- delingen av rasene golden og labrador har nå gått så langt, at det mest sannsynlig er for sent å få til 

en vektlegging på «dual purpose» tanken, i alle fall vil det være oppdretterne som må gjøre noe med 

sine avlsmål, regelverket for jaktprøver kan ikke innvirke på dette 

- endringer på regler for å oppnå championater og andre titler kan ha en viss innvirkning på hva som 

blir sett på som viktig for å bevare gode jaktlige egenskaper samtidig som eksteriøret til hundene ikke 

blir ekstremt i noen retning 

b) Jaktprøveregler og bedømming 

- det er noen punkter i regelverket som etter vårt syn gir for streng bedømmelse i BK både på B-

prøver og Working test 

- Bedømming på jaktprøver. De av våre medlemmer som deltar på jaktprøver, har i høst blitt møtt 
med et, for oss, helt nytt bedømningsprinsipp. Det blir sagt av flere dommere at det på en 
dommerkonferanse (?) har blitt enighet om at hundeførerne ikke skal ha lov til å berøre hunden. De 
dommerne som har påpekt dette, har hatt litt ulik praksis på hvordan dette. Noen sier at det er 
diskvalifiserende, mens andre sier at det vil gi senking av premiegrad. Avdeling Vest-Finnmark mener 
det blir helt feil når dommerne begynner å praktisere noe det ikke er informert om og som heller ikke 
er hjemlet i regelverket.  
  



- Bedømming i BK på B-prøver og Working test. Vi synes fortsatt at regelverket er for strengt når det 
gjelder 
1. Knalling ("running in"). Om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den hensikt å apportere og 
dermed krever førers inngripen for å stoppes. 
2. Sende hund på nytt (2 forsøk). 
Begrunnelse:  
1. Hund som forlater sin plass i den hensikt å apportere og lar seg stoppe av fører, bør ikke 
automatisk få null. I BK bør det være "godt nok" at hunden lar seg stoppe av fører i slike situasjoner. 
En annen ting er at noen dommere også gir null for knalling hvis hunden går noen meter fra fører idet 
den koblet løs, altså FØR det er avfyrt skudd og/eller kastet dummy. Dette er vel ikke det samme som 
å forlate sin plass i den hensikt å apportere? 
2. Det bør være mulig å få lov til å sende hunden mer enn en gang på en fremadsending og på søket 
når man stiller i BK på jaktprøve og WT. Det er unødig strengt at det å sende hunden på nytt 
automatisk skal gi en null. 
 
c) Rekruttering og instruktører 

Rita presiserte at NKK-autoriserte instruktører kan holde alle typer nybegynnerkurs. Vi anbefaler 

derfor at flere av våre medlemmer tar denne utdanningen. De kan da holde kurs på laveste nivå, og 

vil være kompetent til dette ved å ta den nødvendige praksisen som hjelpeinstruktør i forbindelse 

med jakttreninger. Hvis de i tillegg jobber for å oppnå den premiering på jaktprøve som kreves for å 

starte på trinn II jakt, vil vi raskt kunne få utdannet flere egne instruktører som er meget godt 

kvalifiserte, også til å holde mer videregående kurs.  

 

d) Markedsføring/profilering av retrieveren som jakthund 

Styret synes at hjemmesiden sin oppbygning med en helt egen «link» til jakt som fagfelt er meget 

bra. Der finner man det meste av informasjon om jaktdelen samlet på ett sted. Vi forutsetter at de 

nye sidene etter hvert inneholder noe mer, og savner resultatsider, helst med resultater noen år 

tilbake i tid.  

e) Annet 

Det må ikke innføres krav om at prøveleder må være medlem av Retrieverklubben. 

Det må ikke innføres generelt krav til godkjent prøveleder på B-prøver og Working test. 

Vi kan ikke mene noe om det internasjonale regelverket for WT da vi ikke har tilgang på dette. 

Pinsearrangementet MÅ ha med Working test, det kan ikke bare være tre utstillinger. 

Vi støtter ikke et «nytt» NLM med hensikt å fjerne lavterskel-stempelet. Det syns vi faktisk er bra! 

Det er meget bra at jaktkomieen vil offentliggjøre alle innkomne forslag i forbindelse med den nye 

høringen om endringer i jaktprøvereglene. 

Når det gjelder punkt om lovlige dummystørrelser, må man også si noe om farger på dummyene. 

Vi reagerer på at sentral jaktkomite har en svært ensidig vektlegging på elite og jobber minimalt opp 

mot nyrekruttering og breddetenking ute i avdelingene. 

 

Rita Rasmussen, referent  


