
Styremøte NRK avd. Vest-Finnmark 
  

Onsdag 18. desember kl. 1930 - 2100. 

Telefonmøte.  

Til stede: Liv-Randi Lundgren-Mathilassi, Vigdis Guleng og Rita Rasmussen 

 

 

1. Evaluering av årets offisielle prøver. 

 

Ag og lp i Lakselv. Ridehallen et greit sted å være så tidlig på våren. Arrangementet 

forløp bra. Økonomisk ble det en katastrofe med nærmere 15 000,- i underskudd, pluss 

utgifter til «reserve-billetter» pga flystreiken (kr. 6 400,-). 

WT Lakselv og B-prøver Lakselv gikk arrangementsmessig meget bra. Flott med dyktig 

prøveleder som tar ansvar for opplegg og regi. Veldig bra sponsing fra Felleskjøpet. God 

kvalitet på viltet. Grei løsning at deltakerne hjelper til i de klassene de ikke stiller.  

WT gikk med ca. 3 500,- i minus, jaktprøven med ca. 1200,- i minus. Begge deler er et 

mye bedre resultat enn budsjettert.  

Vi har ikke fått overført påmeldingsavgiftene for B-prøvene fra NKK, Rita følger opp 

saken.  

WT i Alta måtte dessverre avlyses pga hundesykdommen, men vi klarte å dekke inn 

flybilletten til dommer med vår andel av påmeldingsavgiftene. 

 

  

2. Offisielle prøver 2020. 

 

Vi har søkt om 

23.-24. mai: Dobbel Working test i Lakselv Dommer: Hans Petter Grongstad 

30. mai: Lydighet og agility Dommere: LP Tone Trøite, AG Hans Strømsøyen 

29.-30. august: Dobbel jaktprøve i Lakselv Dommer: Asbjørn Kristiansen 

26.-27. september: Dobbel Working test i Alta Dommer: Pål Bådsvik 

 

  

3. Offisielle prøver/utstilling 2021. 

 

Søknadsfrist for lp, ag og utstilling 1. februar 2020. Hva skal vi søke om, og når? 

Vi avventer med å bestemme oss for noe. Flere løsninger ble diskutert. Det blir veldig 

kostbart å ha to dommere på lp og ag, så av økonomiske grunner bør en dommer 

vurderes. Ser ut til å være en nedgang i antall deltakere på både lp og ag, og da kan det 

kanskje bli overkommelig for samme dommer å dømme begge deler. Tidspunktet for 

dobbelstevne i Lakselv må avgjøres i dialog med Porsanger hundeklubb, hvis vi fortsatt 

skal samarbeide med dem. Kan også være aktuelt å avholde i Alta i stedet hvis Alta 

hundeklubb ikke har egne arrangementer. En eventuell utstilling i Alta må også vurderes 

hvis H-fest HK ikke får med retrieverne nå som de har byttet til samme helg som NRK 

avd. Vadsø. Vi kan ikke som avdeling gi vår støtte til en konkurrerende utstilling, hvis 

ikke avd. Vadsø velger å flytte sin utstilling. Kan bli aktuelt for oss å avholde egen 

retrieverutstilling i Alta månedsskiftet april/mai, f.eks. i BUL-hallen. 

 

  

4. Årsmøte 2020. 

 

I forbindelse med rallystevnet. Lørdag 7. mars i Kvalsund, klokkeslett settes senere. 

 

 

 

  



5. Kontaktmøtet. 

 

Sak til kontaktmøtet: 

NRK avd. Vest-Finnmark støtter avgått ag og lp komite i synspunktene på endringene på 

Retrievercupen. Den bør bestå som det den alltid har vært: En allsidighetskonkurranse. 

Kanskje man kunne fått tatt med inntil 6 resultater?  

Det er veldig synd at hovedstyret sin endring på forutsetningene for å delta endres helt 

på slutten av året. Vi forstår at selve poengtabellen må endres pga nye regelverk, men 

de som f.eks. har fått premiering på WT har kanskje droppet jaktprøve siden de allerede 

hadde poeng i den disiplinen.  

Rita melder inn saken til hovedklubben, også hvem som er vår representant (Liv-Randi). 

Rita skriver også et mer omfattende saksfremlegg som Liv-Randi kan bruke når hun skal 

legge frem saken på kontaktmøtet. 

 

  

6. Treningssamling rallylydighet i Kvalsundhallen i februar. 

 

Er det aktuelt for oss å avholde en treningssamling rallylydighet i Kvalsundhallen 

i februar, eventuelt i samarbeid med Porsanger hundeklubb? 

Hammerfest hundeklubb er forespurt om de tenker å ha noe, og så langt har de ingen 

planer. 

Vi ser det som aktuelt å gi et tilbud om innendørs trening i Hammerfest kommune, særlig 

med tanke på at vi får økonomisk støtte fra dem hvert år. Kan åpne for både lydighet og 

rallylydighet. Aktuell helg er 8.-9. februar. Vigdis sjekker mulighetene og vilkårene for 

leie og hører også med Cecilie om hjelp med frakt av utstyr hvis vi får leid fra H-fest HK. 

Også aktuelt med samarbeid med dem hvis det er interesse. Rita tar kontakt om dette.  

 

  

7. Nytt regelverk rallylydighet. 

 

Kort orientering. Vi gikk raskt gjennom noen aktuelle innspill. Rita avventer til nærmere 

fristen med å sende inn, slik at alle i styret kan gi innspill til henne.  

 

  

8. Eventuelt.  

 

Ingen saker, men under sak 1 ble det gitt orientering om økonomisk status. Det er 

imponerende at fire kurs har gitt over 40 000,- i netto inntekter. Takk til Vigdis, Morten, 

Liv-Randi, Rita og Nils-Gunnar for innsatsen som instruktører. 

 

Rita Rasmussen, referent 


