
 
 
  

Referat styremøte mandag 9.august  2016 kl. 19.00 

Preståsveien 10, 3216 Sandefjord 
 
Til stede: 
Anne Mette Sletthaug 
Tilla Egeberg 
Lisbeth Venås 
Nina Skjelbred 
Morten Sørby 
Paul Erik Bergmann 
 
Forfall: 
Henning Ødegaard Johanssen 
 
 

SAKLISTE  

 

EB-SAKER 
EB-sak 3/2016 
 
Ragnhild Hammelbo er i ferd med å fullføre utdannelsen sin som jaktprøvedommer. Hun søker  om 
tilskudd til dommerutdanningen sin.  
 
Vedtak: Avdelingen ønsker å gi støtte til dommerutdanningen. Vi ber om dokumenterte utlegg i 
forbindelse med  dommerkurs blir sendt til styret. Hun kan også søke om ytterligere støtte når elev- 
og aspirantarbeidet er ferdig og dokumenterte utgifter er sendt inn til styret. 
 
EB-sak 4/2016 
 
Innføring av Nordiske Utstillinger fra 2016 
 
Vedtak: Styret sender følgende svar til hovedstyret i Norsk Retrieverklubb. 
 
Avdeling Vestfold har diskutert saken på styremøte, og ble ikke enige om noen konklusjon. Vi 

ønsker å belyse saken fra flere sider. På tross av dette enes vi om å anbefale NRK å stille seg 

bak NKK og hovedstyrets holdninger om å redusere antall internasjonale utstillinger i tråd 

med bl.a. Sveriges holdninger.  

 

Dette begrunnes med at vi ønsker å være lojale med Nordens ønske om å søke en sterkere 

innflytelse innad i FCI. Avdeling Vestfold ønsker likevel å minne om at følgende må tas i 

betraktning: 

 tiltaket om færre internasjonale utstillinger bør kunne reverseres hvis ønsket effekt 

ikke oppnås 

 det bør kalkuleres med en potensielt synkende interesse for norske utstillinger fra 

øvrige nordiske deltakere 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   

                    Aktivt hundeliv 

 
 
 



 vi må være oppmerksomme på direkte eller indirekte sanksjoner fra FCI 

Vi ønsker NRKs styre lykke til i utformingen av sitt svar til NKK. 

Avdeling Vestfolds styre  
 
EB-sak 5/2016 
 
Forslag til nye championatregler i lydighet. 
Vedtak: Styret har ingen synspunkter til høringen. 
 

Retrieverdagen 
 
Arbeidsliste:  
Det er lagt ut annonse, påminnelse på Facebook – Morten 
Arrangementet: 
Lydighet først, så apportering 
Hanne Wiik dømmer ca. Kl.13.00. : Valpeshow og matchshow, barn og hund (Paul Erik dømmer), 
Lisbeth skriver, Anne Mette lager kritikkskjema og sender til Morten. 
Vi arrangerer litt utstillingstrening i forkant på dagen 
 

 

OPPFØLGING 

13/14 Skaffe oss oversikt over vandrepremier o.l i klubben 

 

ORIENTERINGSSAKER 


