
Sak 3 Årsberetninger for 2018 

  

Årsberetning fra styret i NRK avdeling Vestfold for året 2018 
Styret har i 2018 hatt denne sammensetningen: 
Leder: Paul Erik Bergmann, Åsgårdstrand  
Nestleder: Knut Mathisen, Tønsberg  
Kasserer: Lisbeth Venås, Revetal  
Styremedlem: Monica Johansen, Tønsberg  
Styremedlem: Renate Fimland, Ramnes  
Vara medlem: Tora Hatlestad, Andebu 
Vara medlem: Susanne Heilmann, Sandefjord 
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2018. i tillegg har det vært noen EB-saker (Saker 
behandlet på mail) Referat fra møtene ligger ute på hjemmesiden.  
Aktiviteter i 2018: • Klubbmesterskap jakt • Offisielle jaktprøver, BK og AK • 
Offisiell utstilling •arrangør av NM i reteriver jakt.  
Medlemstreninger i jakt og utstilling- og miljøtrening. Disse aktivitetene er beskrevet 
under beretningene fra komiteene 
I tillegg har vi hatt følgende aktiviteter: • Retrieverdag med uoffisiell utstilling. 
Dommer på den uoffisielle utstillingen var Berit Klaveness, barn og hund ble dømt av 
Paul E Bergmann, tradisjonen tro var det gratis servering og god stemning. • Julemøte 
med koldtbord på Bastøya, her ble det mange gode samtaler og kvelden ble avsluttet 
med loddsalg.  
Representasjon: Kontaktmøtet: Lisbeth Venås og Susanne Heilmann, 
Generalforsamlingen i NRK: Lisbeth Venås, Paul Erik Bergmann. 
Styret vil takke alle frivillige og komitèene for en utmerket jobb de har gjort i 2018.  
 
For styret i NRK avdeling Vestfold 
 
 
Årsberetning for utstillingskomiteen 2018 
 
 
Komiteen har for 2018 bestått av Anne Lise Bøhler, Anne Mette Sletthaug, Vigdis 
Venås Huvestad, Knut Mathisen, Torill Sæthre, Torunn Bergmann, Tilla Egeberg, 
Joachim Nygårdsmoen og Nina Skjelbred (leder). 
Årets utstilling ble avholdt 04.02.2018 og hadde som vanlig stor påmelding. 
Dommere var: Dan Ericsson (S), Eivind Mjærum (N) og Anne Tove Strande (N).  
Finaleresultatene for voksne ble: 
 

BIS1: Golden retriever - Vestafjells Elles Daddy`s Boy 
BIS2: Flatcoated Retriever - Cacis I’m Cute Vikki 
BIS3: Labrador Retriever - Villa Orrnesets Opal 
BIS4: Toller - Tollergrenda`s Carpe Diem Novalee 
BIS5: Curly coated retriever - Dutch Curly Gosset Grand Rosé 

 



Gratulerer til alle sammen. Vi vil også takke dem som hjalp til i forkant og etterkant 
av utstillingen. En stor takk også til alle dere som gir flotte gavepremier. Noen stiller 
opp med flotte premier år etter år.  
Vi har hatt noen fysiske møter og telefonsamtaler for å planlegge og gjennomføre 
utstillingen for 2018. Ellers har vi nå en nyttig Facebook-gruppe til forefallende 
komitearbeid. I tillegg har komitéen hjulpet til med utstillings- og miljøtreningen på 
Eik og på Lydig.no. Denne sosiale treningen har fortsatt å trekke medlemmer i 
sommerhalvåret og til dels også om vinteren enten på Gjennestad Hagesenter eller på 
Lydig.no på Hortensveien.  Denne treningen har vært gratis for medlemmene. 
Vi er en stor og god komité som jobber bra sammen, og vi er godt i gang med 
arrangementene for kommende sesong. I 2019 vil det arrangeres to utstillinger, en i 
februar og en i september.  
For utstillingskomiteén,  
Nina Skjelbred 
 
Årsberetning fra jaktkomiteen 2018 
 

Komiteen har i 2018 bestått av Susanne Heilmann, Svanhild Bjerkemo, Stig Støtvig, 
Grethe Nordby og Knut Mathisen.  Komiteen har hatt 6 møter i 2018. 

Aktiviteten har vært god, og komiteen har gått med overskudd. 

I april hadde vi jaktkurs for hjelpere fra 2017 med Trond og  Aase Gjøtterud. Det var 
ialt 22 som deltok, fordelt på 2 nivåer. 

Dessuten har det vært gjennomført nybegynner kurs, 2 BK -kurs og AK-kurs med ialt 
18 deltakere. Takk til de lokale instruktører Vigdis Pettersen, Anne Kathrine 
Haldorsen og Janicke Gurijordet. I oktober ble det gjennomført kurs med Annika 
Berntsson fra Sverige, hvor det var 16 deltakere, fordelt på 2 nivåer. 

Det har vært avholdt 4 BK prøver i de 2 perioder for bevegelig prøve med ialt 63 
påmeldte. Det var veldig stor interesse for prøvene, som gikk i høst. Begge prøver ble 
gjennomført med 2 dommere og prøven i november var overtegnet med 8 ekvipasjer. 
I april ble det gjennomført AK-prøve med 22 påmeldte. 

Klubben var teknisk arrangør for Norsk Retrievermesterskap i jakt. Working testen 
ble vel gjennomført i første helg i september. Mesterskapet ble for første gang kun 
avholdt for unghunder og eliteklasse. Det var henholdsvis 77 og 89 startende i de 2 
klasser. Beste norske ekvipasje i elite ble, som 5. vinner, Anne Mansås fra avd. 
Vestfold. Gratulerer til Anne. 

Avd. Vestfold var representert med 2 lag av hver 4 ekvipasjer på NLM, Norsk 
lagmesterskap, i juni. 

Årets klubbmesterskap i jakt ble ennå en gang et hyggeligt arrangement med god 
oppslutning, ialt 26 startende. Klubbmester i BK ble Liv med Mira. Klubbmester i 
rekrutt, AK og EK ble Anne Kathrine med hhv. Drøm, Goldie og Gullet. Gratulerer 
masse. 

Det har vært avholdt medlemstrening i Håsken og andre steder fra april til oktober, 
med god oppslutning i våres og mindre god i høst. 



Ragnhild Hammelbo ble ferdigutdannet og godkjent som jaktprøvedommer og Anne 
Kathrine Haldorsen ble godkjent som kvalifiseringsprøvedommer i 2018. Gratulerer 
til begge. 

Takk til alle hjelpere som stilte opp i 2018 og gjorde det mulig med de mange, gode 
og velgjennomført arrangementene. 

Jaktkomiteen tropper av med utgangen av 2018. Vi takker for oppslutning og 
hyggelige stunder.  

For jaktkomiteen 

Susanne Heilmann 

 
 
 
Forslag til vedtak:  

 Årsberetningene for 2018 godkjennes 

 
 

Sak 4. Revidert regnskap for 2018 
 

Forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2018 og styret fristilles for ansvar. 

 
Sak 5. Kontingent  
 

Styret anser at klubbens økonomi er god, og at kontigenten vil være forsvarlig uten 
ytterligere økning. 

 

Forslag til vedtak: 

Norsk retrieverklubb avd. Vestfolds kontingent for 2020 beholdes uendret 

 
 
 



Sak 6. Budsjett for 2019 
 

Som tidligere år er det ikke et mål for NRK avd. Vestfold å gå med et stort overskudd 
år etter år. Vi ønsker å inngå leie avtale for felles klubbområde i kommende sesong. 
Det skal avholdes en del aktiviteter ifm. klubbens 40 års jubileum i 2019. Det er 
planlagt jaktkurs for hjelpere. Det er et ønske å øke kompetensenivået i klubben ved 
medlemsdeltakelse i relevante kurs. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for 2019 godkjennes 

 

Sak 7. Felles klubbområde: Hortensveien 224, 3157 
Barkåker. 
 

Vedlagte intensjonsavtale mellom NRK avd. Vestfold og selskapet: Hortenveien 244, 
3157 Barkåker v. Lisbet Nordbotten vedrører leie av en del av selskapets område med 
tanke på felles opphold- og treningsområde for klubben. 

 

Forslag til vedtak: 

Godkjenne intensjonsavtalen vedrørende leie av område av selskapet: Hortenveien 
244, 3157 Barkåker. 

 

 

 


