
Innkalling til Generalforsamling  
Lørdag 27.april 2018, kl. 10.30 på 

Quality Hotell, Gardermoen  

Registrering fra kl. 9.45 
 

Til behandling foreligger: 

1  Åpning 

2  a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen. 

    b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 

3  Årsberetninger for 2018 

   3.1 Styrets årsberetning 

   3.2 Lov- og organisasjonskomiteens årsberetning 

   3.3 Media- og profileringskomiteens årsberetning 

   3.4 Den sentrale utstillingskomiteens årsberetning 

   3.5 Den sentrale jaktkomiteens årsberetning 

   3.6 Den sentrale sporkomiteens årsberetning 

   3.7 Dommerkomiteens årsberetning 

   3.8 Eksteriørdommerkomiteens årsberetning 

   3.9 Agility- og lydighetskomiteens årsberetning 

   3.10 Raseråd Goldens årsberetning 

   3.11 Raseråd Labradors årsberetning 

   3.12 Raseråd Flats årsberetning 

   3.13 Raseråd Tollers årsberetning 

   3.14 Raseråd Curlys årsberetning 

   3.15 Raseråd Ches’ årsberetning 

4  Revidert regnskap for 2018 

5  Korrigert budsjett for 2019  

6  Kontingent for 2020 

7  Budsjett for 2020 

8        Sak fra avdeling Oslo og Midt-Hedmark: Forslag til instruks for NRKs valgkomite 

9        Lovendringer tilpasset ny lovmal fra NKK 

10 Sak fra avdeling Midt-Hedmark: Administrasjonskostnader 

11 Harmonisering av regelverk etter innføring av offisielle jaktprøver (B-prøve) for Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever 

12 Sak fra Kirsten Norberg: Ikke utstillingskrav for NJCH 

13 NCH som krav for deltagelse i CHK 

14  Valg av: 

  a Leder, styremedlemmer og varamedlem 

  b Valgkomité og varamedlem 

  c Revisor og varerevisor 

  d Representanter til NKK RS 

 



 
Møte- og stemmerett i generalforsamlingen  

(jf. Lover for NRK, § 3-2): 

a) Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes. 

b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i 

lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt 

kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år. 

  Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være 

medlemmer av NRK. 

  NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver 

lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for 

lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er 

dømt for dyremishandling etter “Lov om dyrevern” (dyrevernloven). 

c) Klubbens æresmedlemmer. 

d) På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

 

 

 

Adkomst: 

Fra E6: Direkte avkjøring fra E6 

Fra Gardermoen: Shuttlebuss kjører direkte til hotellet, ca. 15 min. fra lufthavnen. 

Parkering på automat mot betaling. 

 

 

  

Dette er den fullstendige versjonen av dokumentene til NRKs GF 27.april 2019. 

Dokumentene blir også lagt ut på GF, sammen med gyldige stemmesedler. 

Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer fra hovedmedlemmer 

som ikke kan møte på GF personlig, jf. lovenes § 3-2, gjengitt under sak 14 Valg.  

Gyldige stemmesedler til bruk for deltakere på GF legges ut der. 

 



Sak 3:  Årsberetninger for 2018 

 
3.1 Hovedstyrets årsmelding  
 

Hovedstyret har i 2018 hatt denne sammensetningen: 

 

Fra 01.01.2018 til 28.04.2018 

Leder:  Hans Ole Stenbro, Rakkestad 

Nestleder: Mona Skyrudshaugen, Bruvoll 

Kasserer: Karin Fagerås, Sokna 

Styremedlem: Elin Kipperberg, Ålesund 

Magnus Ånsløkken, Skiptvedt 

Bjarne Holm, Stange 

  Anne Kathrine Haldorsen, Sandefjord 

 

Varamedlem: Inger Elden, Bodø  

  Kate Iren Tangnes, Oslo   

   

Fra 28.04.2018 til 31.12.2018 

Leder:  Hedvig Ihlen, Kristiansand 

Nestleder: Magnus Ånsløkken, Skiptvedt 

Kasserer: Karin Fagerås, Sokna 

Styremedlem: Mona Skyrudshaugen, Bruvoll 

Bjarne Holm, Stange 

  Bente Svenningsen, Lundersæter 

  Torun Larsen, Stavanger 

 

Varamedlem: Kate Iren Tangnes, Oslo  

  Trude Hustad Krogh, Moelv 

 

Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær. 

 

Styret har hatt 9 møter i 2018, hvorav 3 har vært telefonmøter. De øvrige ble avholdt på Gardermoen-

området. Styrets erfaring er at fysiske møter er langt mer effektive enn telefonmøter. De fysiske møtene har 

blant annet vært avholdt i forbindelse med kontaktmøtet, Generalforsamlingen og raseseminaret. 

Budsjettmøtet i november avholdes alltid som et fysisk møte og i tillegg fikk vi til et strategimøte i 

september. Telefonmøter med 10 personer på «tråden» er krevende og vanskeliggjør fruktbare diskusjoner. 

Vi behandler derfor de mer omfattende og ”tyngre” sakene på våre fysiske møter.  

Styret har i 2018 behandlet 119 styremøtesaker og 41 EB-saker (saker behandlet elektronisk) 

 

2018 har vært et aktivt år for Norsk Retrieverklubb, men det vises dessverre ikke økt antall medlemmer. 

Totalt registrert medlemstall fra NKK pr. 31.12.2018 er 5425. Det er en liten nedgang på 29 medlemmer i 

forhold til 2017, og ligger fortsatt under budsjett når det gjelder inntekter. Grunnen til dette blir det redegjort 

for litt lenger ned i årsberetningen. 

 

I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll, regnskap og oppfølging av aktiviteten i avdelinger, råd og 

komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på oppfølging av arrangementer, 

kompetanseutvikling, høringer fra NKK, samarbeid og hjelp til avdelinger, komiteer etc.  

 

Styret lanserte på Kontaktmøtet 2018 et ønske om å gjennomføre en strategiprosess i klubben. Dette for at 

klubbens medlemmer sammen med tillitsvalgte kunne være med å definere klubbens fokusområder og å sette 

klare, målbare mål for ulike initiativer og nøkkeltall. Resultatet fra diskusjonen på kontaktmøtet ble sendt på 



høring og 9 avdelinger og flere enkeltpersoner sendte høringssvar. Styret jobbet med tilbakemeldingene 

gjennom året og prosessen har allerede påvirket budsjett og plan for 2019 og 2020 vedrørende måltall for 

betalende medlemmer, vervekampanje og forslag til ny komité som skal bistå styret og lokalavdelingen. 

Prosessen fortsetter i 2019.  

 

Dette året har vært et aktivt år med mange store og vellykkede arrangementer. Disse arrangementene har 

vært godt ivaretatt og arrangert av komiteer, råd og avdelinger.  Vi har hatt svært positive påmeldingstall på 

de sentrale arrangementer i 2018. Kontaktmøtet og GF var som alltid preget av høyt engasjement. 

 

Arrangementene 

Kontaktmøte 

Avholdt på Quality Hotel/Gardermoen 20. – 21. januar med 47 delegater tilstede.  

 

Camp Villmark 

Camp Villmark ble arrangert på Norges Varemesse/Lillestrøm 6. - 8. april. Dette er Nordens største messe 

for jakt, hund, fiske og friluftsliv. NRK var representert ved Media- og Profileringskomiteen. Det var 

informasjonsstand, og jaktdemonstrasjon.  

 

Generalforsamlingen 2018 ble avholdt 28. april på Quality Hotel/Gardermoen. Sakslista var ikke lang; det 

var kommet kun en årsmøtesak fra en avdeling. I tillegg ble sak om ny lovmal fra NKK behandlet. Begge 

sakene ble utsatt til ny behandling på GF 2019. Siste post på sakslista var valg. 

 

Pinsehelgen – utstilling og Working Test 

Årets første store retrieverarrangement ble dobbelutstilling og working test i pinsehelgen 19. – 21.mai. 

Lørdag var det Spesialutstilling og søndagen var det Club Show, begge utstillingene på SIAP Skarnes. Det 

var påmeldt 270 retrievere hver dag. Den sentrale utstillingskomiteen har lagt ned et enormt arbeid for at 

dette skulle bli en særdeles vellykket utstillingshelg. 

2. pinsedag, mandag, var det påmeldt 160 ekvipasjer på den offisielle Working Testen på SIAP Skarnes. Det 

ble konkurrert i klassene BK, AK og EK. Et perfekt gjennomført arrangement i regi av avdeling Kongsvinger 

og omegn, og lokale medhjelpere.  

 

Elverumsutstillingen 

Norsk Retrieverklubb ved utstillingskomiteen har hatt ansvar for gruppe 8 ved Elverumsutstillingen i 

forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum, lørdag 11. august. Her var det også 

informasjonsstand i regi av Media- og profileringskomiteen.  

 

Nordisk viltspormesterskap 

Ble arrangert av NRK Trondheim i samarbeid med Selbu Jeger- og Fiskerlag 12. – 13. august. Finland vant 

og Norge tok en flott 2.plass. Vi gratulerer. 

 

Mesterskapshelgen 

Mesterskapshelgen var i år lagt til Stokke hvor avd. Vestfold var teknisk arrangør. 

Åse Tøfte med Reedsweepers Avanti, ble NUMJ’18.  

Helle Stockfisch, DK, med Brown Hunt's Spica ble NRMJ’18. Vi gratulerer. 

 

Raseseminar 

Raseseminaret ble arrangert på Gardermoen 20. – 21. oktober. Vi fikk 2 lærerike dager med Frank Kane! Det 

var drøyt 70 påmeldte hver dag. 

 

Dogs4all 

Her var NRK representert ved Media- og profileringskomiteen 16. – 18. november. Vi hadde 

informasjonsstand og jaktdemonstrasjon. Det ble også produsert en video til årets arrangement. 

 



Retrievernytt kom i 2018 ut med 4 utgaver med Anne Mette Sletthaug som redaktør. Vi har slitt litt med 

utsending av bladet, og jobber for å finne en bedre løsning. På tampen av året ble løsningen elektronisk RN 

lansert! 

 

Hjemmesiden. 

Dette mediet er det eneste vi har som treffer alle, også «ikke-medlemmer». Det er derfor vår viktigste 

informasjonskanal og ansikt utad. Anne Mette Sletthaug er vår web-master, og jobber stadig med små 

justeringer og forbedringer. 

 

NKK/Representantskapsmøte: Norsk Retrieverklubb var representert på NKK’s RS 3. – 4. november. Vi 

var representert ved Hedvig Ihlen og Magnus Ånsløkken. 

 

Jakthunddivisjonen: Samarbeidet i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen fortsetter framover.  Magnus 

Ånsløkken, Bjarne Holm og Hedvig Ihlen er våre representanter der. 

 

NKKs BIT (brukerkomite IT): Anne Mette Sletthaug har vært vår representant i BIT, i tillegg sitter hun i 

styringsgruppen IT.   

 

FCI: Norsk Retrieverklubb forvalter også, på vegne av NKK, det norske medlemskapet i FCI`s 

Retrieverkomité. Øyvind Veel er vår representant i komiteen. 

 

NKKs Jaktkomité: Som representant for gruppe 8 sitter Knut Fremstad Dahl. Dette er et verv vi deler med 

Norsk Spanielklubb og bytter representant hvert annet år.  

 

Økonomien: 

Økonomistyringen har vært god gjennom hele året og til tross for ikke helt oppnådd budsjett når det gjelder 

medlemsinntekter oppnådde vi et årsoverskudd på vel 200.000. Styret vil berømme råd og komiteer for 

meget god økonomistyring.  

 

Representasjon i andre organer  

 

NKKs FK for retrieverprøver  Grethe Ranheim, Frank Hermansen, Torbjørn 

Gjemdal  

NKKs BIT      Anne Mette Sletthaug 

NKKs Disiplinærkomité    Brit H. Mathisen 

NKKs Appellutvalg     Nina Skjelbred  

NKKs representant til FCIs Retrieverkomité Øyvind Veel 

NKKs Særkomité for Utstilling                             Hans Ole Stenbro 

NKKs Kontrollkomité    Stig Brathaug (leder) 

Representanter til NKKs RS Hedvig Ihlen og Magnus Ånsløkken 

RS ordfører Jan Eyolf Brustad 

Medlem av NKKs HS med tilhørighet i NRK  Anne Mette Sletthaug, Erik Bostad og Jonna 

Vassbotn                                                                                       

NKKs valgkomité     Siv Sandø 

NRKs representanter i Jakthunddivisjonen Magnus Ånsløkken, Bjarne Holm og Hedvig Ihlen  

 

 

Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag 

gjennom 2018. Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen 

hver enkelt av dere gjør. 

 

 

 



 

Avdelingene 2018 

 

Våre 20 avdelinger har svært varierende oppslutning, men felles for de alle er at de har god oppslutning om 

arrangementer og har mange ildsjeler.  

 

Tallene pr. 31.12 2018 viser:  

 

 

 

 Medlemstall  

 

Medlemstall Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Lokalavdeling Etabl.

år 

Totalt Herav 

hoved-

medl. 

Totalt Herav 

hoved-

medl. 

Totalt Herav 

hoved-

medl. 

Totalt Herav 

hoved-

medl. 

Totalt Herav 

hoved-

medl. 

Agder 1982 231 219 230 219 235 231 240      231     224 214 

Bergen og omegn 1984 403 395 390 378 410 401 407 397 505 491 

Fosen 1984 37 33 32 30 26 25 25 23 22 19 

Gjøvik/Lillehammer 1973 125 119 123 121 127 125 134 130 136 134 

Kongsvinger og omegn 1980 139 115 128 112 102 89 116 106 111 102 

Midt-Hedmark 1990 195 178 204 191 201 188 179      169      

178 

172 

Nord-Trøndelag 1983 136 122 141 123 135 120 139 124          141 125 

Nordland 2016 108 98 70 63 40 38     

Oslo og omegn 1982 1203 1125 1176 1091 1131 1068 1138 1084 1 125 1 081 

Ringerike og omegn 1985 128 114 129 115 134 119 139 126          136         122 

Rogaland 1976 343 335 344 339 357 350 352 345 339 334 

Sogn og Fjordane 1993 37 34 62 57 61 58 63 60 66 62 

Sunnmøre 1970 151 141 148 144 146 143 158 152 156 151 

Telemark 1975 160 150 176 162 138 132 131 126          131         124 

Tromsø og omegn 1984 125 121 123 119 136 133 147 145 159 155 

Trondheim og omegn 1970 370 346 351 333 358 342 337      321               334         316 

Vadsø og omegn 1973 48 45 46 43 52 50 55 53 60 57 

Vest-Finnmark 1982 50 47 57 54 45 41 43 43 39 36 

Vestfold 1979 282 260 300 284  275 260 263 248 235 225 

Østfold 1974 444 412 423 402 431 408 406 390 404 386 

Hovedklubben           710       691 801         785        792 727       727 740     737 738  

Sum       5425     5100 5454 5165 5332 5048  5212 5010 5010  5044  

 

 

Totalt registrert medlemstall pr. 31.12.2018 er 5425, som inkluderer gratismedlemmer, medlemmer som er 

medlemmer i flere avdelinger og halvprismedlemmer.  

 

Dette viser en liten nedgang på 29 medlemmer totalt og en reduksjon på 65 hovedmedlemmer. 

Medlemsantallet varierer fra regnskap til medlemsregister. Årsaken til dette er at det i regnskapet kun er 

registrert betalte medlemskap. I medlemsregister er alle medlemskap registrert, både betalte, ubetalte og 

gratis medlemskap.  

  



Registrerte retrievere NKK 2018: 

 

Rase 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Chesapeake Bay Retriever 6     0 8 6 12 7 
Curly Coated Retriever 19     7  6 0 6 8 
Flat Coated Retriever 392 443 414 357 261 376 
Golden Retriever 801 730 724 746 636 832 
Labrador Retriever 638 770 653 682 547 703 
Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever 
221 271 258 224 290 257 

Totalt: 2077 2221 2063 2015 1752 2183 

 
 

 

 

 

3.2 Lov- og Organisasjonskomiteens årsmelding 2018 
 

Formålet:  

• Komiteen skal behandle spørsmål som blir forelagt av styret. 

• Komiteen skal være styrets rådgiver i organisatoriske spørsmål, og ved alle forslag om endringer av 

Norsk Retrieverklubbs lover og ved inngåelse av samarbeidsavtaler med andre organ m.v.  

                                                                                                                                                                   

• Antall medlemmer i råd/komite: 3 

• Navn på medlemmer:  

o Jan Eyolf Brustad, Eivind Mjærum og Ole Kristian Skodde 

• Antall møter som er avholdt: 0 

• Hvordan er møtene avholdt (fysisk, telefon eller per e post):  

o Vi har kommunisert og behandlet sakene på e post. 

• Antall saker som er behandlet: 4 

• Litt generelt om disse sakene:  

o Vi har mottatt nedenstående saker fra NRKs Hovedstyre, og har gitt vår anbefaling/innstilling 

til Hovedstyret i disse sakene. 

▪ 1 sak vedrørende riktigheten av valgene foretatt på årsmøtet i en lokalavdeling (direkte 

henvendelse til komiteens leder) 

▪ 1 sak vedrørende habiliteten til tillitsvalgte 

▪ «Godkjent» ny instruks for komiteen 

▪ 1 sak vedrørende «Høringsdokument organisering av Norsk Kennel Klub» 

▪ 1 sak vedrørende tilpasning av klubbens lover til NKKs lovmal vedtatt på NKK RS 

2017 

 

 

  



3.3 Media- og profileringskomiteens årsmelding 2018 

 

Formålet for komiteen:   

Vurdere behov og muligheter for utspill i media, ideer og tips om reportasje og intervjuer mv. - nasjonalt og 

lokalt  

Utarbeide forslag til viktige kjernebudskap for Norsk Retrieverklubb  

Følge med på debatten i media og i samfunnet generelt om saker som kan berøre hundehold og utøvelse av  

hundeaktiviteter, med særlig fokus på debatt som berører Norsk Retrieverklubb, våre raser og våre aktiviteter   

Være særlig oppmerksom på utspill fra politiske og administrative myndigheter som utløser behov for  

informasjonsinnsats, medieutspill, artikler og annen opplysning 

Utrede og foreslå behov for profileringsmateriell   

Være hovedstyrets rådgiver mht. utforming og bruk av logo, motto og andre visuelle virkemidler og effekter 

som bygger opp under formålet  

Utrede kostnader ved produksjon av illustrasjoner og materiell til bruk i media og profileringsmateriell til 

bruk ved begivenheter i regi av NRK og ved deltakelse på messer og andre begivenheter   

Foreslå prioritering av nytt materiell og budsjettering av kostnader ved produksjon                                  

 

Medlemmer 2018:  

Tormod Ruud  

Rolf Arne Kaspersen (inn 2016) 

Anne Lise Kaspersen (inn 2016) 

Hans Ole Stenbro (inn 2018) 

 

Det er avholdt samtaler komitemedlemmene imellom ved sporadiske treff – spesielt ifm. messene. 

Litt generelt om saker:  

• Sette i gang en revisjon av Retrieverhåndboka. 

• Revisjon av stands- og brosjyremateriell. 

• Nyere og bedre presentasjon av valpelistene.  

• Få på plass en god linje mht. profileringsartikler, -klær og –effekter.  

• Pådriver for medlemsverving og lagerhold av effekter til bruk for dette  

 

Komiteen har deltatt på to arrangementer:  

Camp Villmark med stand og jaktdemonstrasjon  

Dogs4All med stand og jaktdemonstrasjon 

 

Oslo 22.12.2018 

Tormod Ruud 

 

 

 

3.4 Den sentrale utstillingskomiteens årsmelding 2018 

 
Komiteen har bestått av: 

Berit Lund, Bente Svenningsen, Yngve Andersen og Eirin Stenbro.  

 

Det har i løpet av året vært jevnlig kontakt i komiteen, mail og telefon er flittig brukt.  

Vi har også små ”møter” på utstillinger rundt om i Norge. 

Årets Pinsetreff ble arrangert på samme sted som året før, utstillingene og WT ble arrangert på SIAP. Vi er 

veldig fornøyd med områdene på Skarnes, men som med mange andre steder vi avholder utstilling får vi 

klager pga. at vi ikke er flinke nok til å ta opp etter hundene våre. Om vi skal få beholde disse fine plassene 

må vi plukke opp alle sammen! 

 



Pinse 2018: 

Vi hadde ca. 270 påmeldt begge dager, stabilt fra året før. 

Dommerne denne helgen ble:  

*Ragnhild Ulin dømte Flat på lørdag, og Golden på søndag.  

*Philipe Lammens dømte Labrador, Toller, Curly og Ches på lørdag, og Flat på søndag.  

*Bruno Facq dømte Golden på lørdag og Labrador, Toller, Curly og Ches på søndag.   

 

BIS på vår spesialutstilling ble:  

NUCH SU(u)CH SE V-17 Hannemor`s My Everything  

Eier og oppdretter: Hanne Kongsgård Wiik 

 

Vi er veldig fornøyd med denne supre helgen på Skarnes og vi fikk et solid overskudd i år også på litt over 

60 000,- 

 

Utstillingskomiteen med Berit og Bente i spissen, har også ansvar for utstillingen på Elverum i august hvert 

år, dette er et arrangement som er både elsket og hatet. Men som alltid har disse damene stål kontroll på 

arrangementet og får med seg et solid overskudd til klubbkassen hvert år, fra 2018 fikk vi ikke så mye som 

tidligere år da hengeren med alt utstyr og premier ble borte. Den har nå kommet til rette. 

 

Utstillingene i pinsen og utstillingen på Elverum ga oss et overskudd på til sammen rett i underkant av 

70 000,- i 2018. 

 

Vi har jobbet med terminlisten for 2019/2020, og i år som i fjor har vi ikke gjort store endringer på 

utstillinger for 2020. Vi ligger på et antall på ca. 45-50 utstillinger i året og håper med det at 

påmeldingsantallet stabiliseres over hele landet.  

Etter RS 2018, ble det igjen gjort om så alle NKK utstillinger i 2019 fikk «stort cert» så med det har vi ekstra 

mange sjanser på nye championer.  

 

Pinsen 2019 vil foregå på SIAP med Spesial utstillingen, med stort cert lørdag 8. juni, Clubshow søndag 9. 

juni og WT mandag 10. juni. 

 

Ellers er vi tilgjengelige for alle som trenger hjelp med Dogweb Arra eller andre ting i forbindelse med en 

utstilling. Ta gjerne kontakt med oss.  

 

Tusen takk til alle som har stilt opp og hjulpet oss på alle arrangementene i år. 

 

For utstillingskomiteen 

Eirin B Stenbro 

 

 

  



3.5 Den sentrale jaktkomiteens årsmelding 2018 

 

Sentral jaktkomité (SJK) har i 2018 bestått av: 

Hedvig Ihlen (leder) fram til GF 

André Alfredsen (leder etter GF) 

Svein Scheie 

Nina Wibeke Nilsen 

Gunn Therese Olafsen 

Einar Osnes 

 

 

SJK har gjennomført 8 møter. To fysisk møte og 6 telefonmøter. I tillegg noe mailkorrespondanse. 

Sluttføring av nytt regelverk og prøvelederhåndbok har vært hovedoppgavene. Tollingprøvene ble offisielle 

fra 1. juli 2018. 

NKK delte ut 82 jaktprøvenumre i 2018.  

 B-prøve Working 

Test 

Praktisk 

prøve 

A-

prøve 

Antall startende totalt 

på B-prøver 

2016 102 6 3  1074 

2017 95 23 2 1 1119 

2018 109 33 0 0 1184 
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499 enkeltindivid stilte til start på jaktprøvene inkl. tollingprøvene. 

Avdeling Østfold avlyste 1 AK- og 2 EK- prøver grunnet vær/føreforhold tidlig i sesongen. 

Ringerike avlyste sin praktiske jaktprøve grunnet manglende terreng, og Rogaland avlyste sin praktiske 

jaktprøve og A-prøve grunnet lite vilt.  

3 tollingprøver ble uoffisielle pga. sen godkjennelse av regelverket. 

 

Jaktåret 2018 har gitt 12 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere, og 4 av disse gikk til norskeide hunder. 

Disse er: 
Rase Regnr. Navn 

flat coated retriever S46474/2007 Waternuts Sweet Science 

flat coated retriever SE19326/2012 Red Mountain's I Petters Spår 

flat coated retriever SE19354/2013 Zebulons Karrakatta 

golden retriever DK04321/2012 Shootdog Golden Creamy Holly 

golden retriever NO37010/12 Jacklaine's Duke O Pluto 

labrador retriever DK04174/2009 Lærkereden's Lærke 

labrador retriever DK11794/2014 Batmoors' Artistic Ellie Goulding 

labrador retriever DK18055/2011 Brown Hunt's Kanutten 

labrador retriever no53269/14 Labelsedor's Honey 

labrador retriever se12202/2012 Djurbergas Fashion Gant 

labrador retriever SE17234/2012 Reedsweeper's Tex Takida 

labrador retriever SE30295/2015 Meadowlark Myrrdin 

 

WT pinsen ble arrangert på Skarnes 2. pinsedag med 160 påmeldte ekvipasjer.  Det var påmeldt 82 i BK, 43 

i AK og 35 i EK. 

 

Norsk Retrievermesterskap ble arrangert av Norsk Retrieverklubb avdeling Vestfold. 

Påmeldt: 167 hunder fordelt på 77 UK og 90 EK. 

Retrievermester: Helle Stockfish med Brownhunt´s Spica 

Veteranmester: Ove Simonsen med Lærkeheden´s Lærke 

1074
1119

1184

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2016 2017 2018

Antall starter

BK AK EK Totalt



Unghundmester: Åse Tøfte med Readsweeper´s Avanth 

 

Eliteprøven ble i år arrangert av avd. Rogaland. 

Vinner: Benedicte Skaarnes med NJCJ SJCH Joe´s Golden Fudge 

 

SJK's Tollingjaktprøve 

Den første offisielle prøven ble arrangert i august av avdeling Midt-Hedmark. 

 

ICC i Danmark 

Norge var representert med: Per A. Lier med NJCH NRMJ-15 NEV-15 Meadowlark Ballyrush, 

 

Nordisk Mesterskap, Finland. 

Norge ble representert med følgende ekvipasjer: Per A. Lier med NJCH NRMJ-15 NEV-15-16 Meadowlark 

Ballyrush og Bjarne Holm med Nord JCH DBRCH Waternuts High and Mighty, Inger Elden med NJCH 

NRMJ17Masterkey´s Fax Sprint, Aase Ramsrud Gjøtterud med NJCH Huntingmates Femmes Barn og Hege 

Christin Dahl med NJCH Meadowlark Myrridin. 

Det norske laget ble nr. 2.  

 

For andre gang ble Trond Gjøtterud vinner av den danske Eliteprøven. Denne gang med NJCH Huntingmates 

Femmes Barn, første norskoppdrettede hund som vinner denne gjeve tittelen. 

 

Tallene og resultatene i årets rapport viser at jaktinteressen er stor i Norsk Retrieverklubb. Jaktkomiteen 

takker alle som står på for retrieveren som jakthund.  En spesiell takk rettes til avdelinger, tillitsvalgte og ikke 

minst medhjelpere som har bidratt til gode jaktarrangement i 2018.   

Til slutt vil jaktkomiteen ønske nye og «erfarne» deltakere velkommen til nye utfordringer i 2019. 
 
 
 

Einar Osnes 

For Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité 

 

 

 

3.6 Den sentrale sporkomiteens årsmelding 2018 

 
• Årsrapport/årsmelding for: Sporkomiteen  

• Formålet for dette rådet/denne komiteen: 

Sporkomiteen er Norsk Retrieverklubb’s rådgivende organ for sporaktiviteter, med dette menes 

blodsporprøver, anleggsprøver blodspor, fersksporprøver, samt trening og praktisk bruk av hund 

knyttet til ettersøk av skadet vilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Antall medlemmer i råd/komite: 3 

• Navn på medlemmer: Leder: Tone Nordhagen, Hilde Bryhn og Cate Elin Mathisen Haga  

• Antall møter som er avholdt: 8 + en del mail korrespondanse  

• Hvordan er møtene avholdt (fysisk, telefon eller per e post): 8 Skype møter + mail  

• Antall saker som er behandlet :36 

• Litt generelt om disse sakene: Årets hovedsaker har vært nye viltsporregler og høringene på nye 

NM regler og nye viltsporchampionat regler. Ellers har sakene vært uttak av deltagere på landslaget 

og arbeid med å få en NRK avdeling til å ta på seg å være teknisk arrangør av NM 2019. Det viste seg 

å være vanskelig ettersom høring på nye NM regler ble offentlig gjort like før fristen for innmelding 

av prøver for 2019 gikk ut og forslaget til nye regler gjør at arrangementet mye større og krevende å 



gjennomføre. Fitjar hundeklubb som hadde sagt ja til å stå som teknisk arrangør trakk seg også pga. 

dette nye forslaget. NRK sporkomiteen valgte da å trekke seg som arrangør av NM 2019.  

• Dersom aktuelt, hvilke arrangementer som er avholdt: NVM for lag 2018 

• Litt generelt om arrangement(ene) som ble avholdt:  

Det var som var Norsk Retrieverklubb som var arrangør for NVM 2018 den 12 august. Teknisk 

arrangør var NRK Trondheim i samarbeid med Selbu Jeger og fiskelag. Det ble konkurrert etter 

norske sporregler. Uttaket av det norske laget ble gjort på grunnlag av søkernes resultater på prøver i 

2016 og 2017.   

 

De 5 som kom med på laget var:  

 Rangering  Fører  Rase  Navn 

1 Linda Lynum Flat  N VCH Lysholtunet’s Maggi 

2 Henrik Jensen Toller  
Nord UCH Nord VCH Redadict 

Racing Rascal 

3 Geir Skoog Toller  
Nord VCH RL1 RL2 Working 

Beauty’s Intensive Ice 

4 Mona Asbjørnsen Labrador Nord DK VCH Maylabs Spring Flower 

5 Bjørg Ørmen  Labrador N FI VCH Hårkollens Nelson 

 

Mona Asbjørnsen var lagleder på årets lag. Det norske laget kom også i år på en fin 2 plass. 

NRK delte ut en hederspris til Henrik Jensen for å ha kvalifisert seg som deltager på det norske laget i 

10 år på rad. Hedersprisen ble delt ut av Mona Asbjørnsen under årets NVM arrangement.  

 

• Litt om eventuelle utfordringer fremover:  

- Vi venter spent på hva som blir resultatet av høringene på nye NM og viltsporchampionat.    

Komiteen vil lage sin høringsuttalelse i første halvdel av januar.  

- Arbeidet med å øke rekruttering og kompetanse i avdelingene fortsetter i 2019.  

 

 

Hvaler 15.12.2018 

For Sporkomiteen  

Tone Nordhagen  

 

 

 

3.7 Dommerkomiteens årsmelding 2018 

 

• Årsrapport/årsmelding for:   

Dommerkomitéen (DK) 

• Formålet for dette rådet/denne komiteen: 

Komiteen forestår utdannelse og etterutdannelse av jaktprøvedommere og Working Test (WT) -dommere. 

Rådgivende komité for endring av regelverk og veiledninger, som er knyttet til jaktprøver, Working Test (WT), 

dommerutdanningsspørsmål og ved disiplinærsaker knyttet til jaktprøvedommere og/eller 

jaktprøvedeltakere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Antall medlemmer i råd/komite: 4 



• Navn på medlemmer: Leder: Øyvind Veel 

Magnus Ånsløkken, Trond Gjøtterud, Heidi Kvan 

• Antall møter som er avholdt: 3 

• Hvordan er møtene avholdt (fysisk, telefon eller per e post): 1 telefonmøte, 2 fysiske møter 

• Antall saker som er behandlet: 14 

 

• Litt generelt om disse sakene: Dommerutdanning TJP, dommersamling, kvalifiseringsprøvedommere, 

prøvelederutdanning, revidering jaktprøveregelverk, utdanning nye jaktprøvedommere 

• Dersom aktuelt, hvilke arrangementer som er avholdt: Praktisk dommersamling mars 2018 

• Litt generelt om arrangement(ene) som ble avholdt: Praktisk dommersamling med fokus på B-prøver. 12 

dommere deltok.  

• Litt om eventuelle utfordringer fremover: Utdanning av dommere til TJP.  

 

 

 

3.8 Eksteriørdommerkomiteens årsmelding 2018 

 

• Årsrapport/årsmelding for: Eksteriørdommerkomiteen.  

• Formålet for dette rådet/denne komiteen: Komiteens er NRK Styrets rådgivende komite i klubbens:  

• Antall medlemmer i råd/komite: 3  

• Navn på medlemmer: Eva Mjelde, Børge Espeland og Anne-Berith Waskaas.  

• Antall møter som er avholdt: Ingen  

• Hvordan er møtene avholdt: Saker behandlet gjennom epost og pr. telefon og ved treff i forbindelse 

med utstillinger.  

• Antall saker som er behandlet: 1  

• Søknaden som ble mottatt kom ikke rett tjenestevei. Komiteen gir uttalelse til styret i NRK på 

henvendelser NRK v/Styret har mottatt fra NKK sin Dommerkomite.  

• Gjennomgang av NRK sin instruks for komiteen er for tiden til behandling  

• Komiteen vil også se nærmere på tiltak som kan gjøres for å få økt bruk av klubbens dommere på 

norske utstillingsarrangement. Før dette vil det innhentes noe mer statistikk på siste års anvendelser.  

 

Rapport                2018 

Antall dommere for retrieverrasene Fra NRK Totalt norske 

Golden Retriever 20 42 

Flat Coated Retriever 20 41 

Labrador Retriever 17 36 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever 15 35 

Curly Coated Retriever 15 32 

Chesapeake Bay Retriever 14 31 

 

Dagens beholdning av retrieverdommere som er rekruttert fra NRK består av 21 personer.(se tabell 2.) 

Autorisasjonsperiodene vises nedenfor.  



I 2018 er det ingen nye godkjente elever fra NRK sine rekker som har startet sin utdannelse.  

 

Av klubbens rekrutterte er det nå 14 stk. som er autorisert for alle retrieverrasene.  

 

Det er 11 nye raseautorisasjoner på de 4 ulike dommerne som har utvidet med flere retrieverraser i år. 

Golden fått 3 nye dommere: Eirin Stenbro og Nina Skjelbred og Stein Feragen.  

Curly og Toller har fått 2 nye dommere: Eirin Stenbro og Nina Skjelbred  

Labrador har også fått 2: Eirin Stenbro og Hanne K Wiik  

Flat og fått 2: Line Hovde (NY) og Lena C. Rølles  

Chess har fått 1: Eirin Stenbro  

 

Komiteen gratulerer disse med autorisasjonene og ønsker dem lykke til med nye oppdrag.  

Samtidig har Eivind Mjærum takket av som dommer slik at tallet på dommere totalt fra retrieverklubben og 

på samtlige av våre raser bli redusert fra neste år med 1.  

 

Tabell 2: Autorisert periode Antall NRK dommere 

1970-79 2 

1980-89 3 

1990-1999 4 

2000-2010 6 

2010-2018 6 

 

 

VEDR: DOMMERBRUK  

Ref. siste punkt under årsmelding vedr bruk av retrieverklubbens dommere. Komiteen har sett nærmere på 

bruken av dommere for labrador i 2018.  

 

I 2018 ble det i Norge arrangert 46 utstillinger for labradorer. Disse er fordelt med 21 stk. arrangert av Norsk 

Retrieverklubb, 13 stk. av Norsk Kennel Klubb og 12 stk. av andre hundeklubber.  

• Norske dommere dømte på til sammen 15 av disse 46 utstillingene. Av disse 15 kom 11 av dommerne 

fra retrieverklubbens kandidater.  

• Kun 4 av disse dømte på retrieverklubbens til sammen 21 utstillinger.  

• Norsk Kennel Klubb brukte 5 av de norske retrieverdommerne på sine 13 utstillinger.  

• Andre hundeklubber hadde ved 2 av til sammen 12 utstillinger norske retrieverdommere på sine 

utstillinger.  

 

NKK inviterer altså i over dobbel så stor grad norske retrieverdommere til sine utstillinger sammenlignet 

med egen spesialklubb. Hhv 5/13 NKK utstillinger (38%) kontra 4/21 (19%)  

 



At andre hundeklubber har mindre dekning er nok noe mer forståelig da disse gjerne må benytte dommerne 

over 2 dager med ulike raser også fra andre grupper. Av retrieverklubbens dommere er det kun 6 dommere 

som dekker raser fra andre grupper enn 7 og 8.  

 

At de ulike avdelingene av retrieverklubben i så lav grad benytter klubbens dommere er et område som 

komiteen ønsker å utfordre avdelingene på. 

 

 

 

3.9 Agility- og lydighetskomiteens årsmelding 2018 

 
Formålet for dette rådet/denne komiteen: 

Norsk Retrieverklubbs styre ønsker gjennom denne instruksen å bidra til å øke kompetansen om lydighet og 

agility, og å være en kompetent faginstans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Antall medlemmer i råd/komite: To. 

Navn på medlemmer:  

• Leder:   Rita Rasmussen, Lakselv 

• Medlem:  Ann-Sissel Paulsen, Tromsdalen  

Antall møter som er avholdt: Ingen fysiske møter, kun konsultasjon via chat. 

Saker som er behandlet: 

Promotering av årskonkurransene som hører inn under komiteen.  

Svare på henvendelser og registrere innsendte resultater i forbindelse med Retrievercupen og 

Retrievermesterskapet. 

Forslag om endring av poengtabellen for Retrievercupen etter at tollerjaktprøvene ble offisielle. 

Komiteen ga ingen innstilling til hovedstyret i forbindelse med høring nytt regelverk bruks, da ingen av 

avdelingene arrangerer bruksprøver. 

 

Litt om eventuelle utfordringer fremover:  

Komiteen er bekymret for utviklingen av både lydighet- og agilityprøver.  

På lydighet er det mange dommere som etter vårt syn dømmer de lavere klassene for «strengt» ved at de i 

noen grad bruker prinsippene for klasse FCI 3 også i de andre klassene. Oppslutningene om lydighetsprøver 

er svært dalende over hele landet. Mange utøvere har gått over til rallylydighet, der det er mer rom for å vise 

glede og samspill i ringen. For å holde oppe interessen for lydighetsprøver ønsker vi at avdelingene våre 

fortsatt skal tilby lydighetstreninger og at de skal arrangere lydighetsprøver.  

 

På agility settes det stadig vanskeligere baner også i de laveste klassene. Det er ofte strenge standardtider. For 

å oppnå premiering på agility kreves det mye mer av førerne enn tidligere. Vi ser heldigvis at det fortsatt er 

retrievere som konkurrerer i agility, og mange av dem oppnår svært gode resultater. Komiteen ønsker at 

hovedstyret jobber mer aktivt opp mot NKK for å sikre at agility ikke blir en sport for de få, med bortimot 

ekstreme krav til fart og fysikk hos hund og fører.  

 

Når det gjelder Retrievercupen og Retrievermesterskapet ser vi helt klart at begge disse tiltakene bidrar til at 

våre medlemmer er aktive med sine hunder. Det foretas mange endringer i regelverkene for tiden. 



Jaktprøveregelverket er endret og det er innført helt nye klasser på blodspor. I løpet av 2019 må det foretas en 

grundig gjennomgang av retningslinjene for disse konkurransene, og også av poengtabellen for 

Retrievercupen.  

 

 

 

3.10 Raseråd Goldens årsmelding 2018 

 

RR Golden har bestått av Steen Dalsager, Kathrine Høvik og Allan Tingstveit 

 

Vi har ikke hatt noen fysiske møter men har snakket sammen når vi treffes på utstillinger og via Messenger. 

 

Av ting vi har fått til i 2018 

- Offisiell utstilling 

- Uoffisiell WT 

- Klippekurs med 8 deltagere 

- Jaktkurs med 4 deltagere 

- Satt opp pokal til beste Golden på jakt 

- Fått hanhundliste gjeninnført på Hjemmesiden 

- Fikk stort oppslag på en artikkel om Doodler 

- Brukt hjemmesiden og sosiale medier aktivt 

- Var den største pådriveren til å ikke ødelegge pinsehelga 2020 

 

3.11 Raseråd Labradors årsmelding 2018 

 

Formålet for dette rådet/denne komiteen: Komiteens er NRK Styrets rådgivende komité i klubben.  

Antall medlemmer i råd/komite: 3 

Navn på medlemmer:  

• Silje Hveding Gulstad,  

• Bente Svenningsen  

• Katja Ravn som Webansvarlig. 

 

Antall møter som er avholdt: Ingen oppsatte møter, men jevnlig kontakt. 

Hvordan er møtene avholdt: Epost, telefon og ved div arrangementer. 

Antall saker som er behandlet: 0 

Litt generelt om disse sakene:  

• Forespørsler om valp.  

• Rasen generelt og dens egenskaper.  

• Råd og tips til tispe- og hannhundeiere som ønsker hunden benyttet i avl. 

• Spørsmål om helse og diverse sykdommer.  

• Oppføringer på valpelisten.  

• Bekymringer om avl på/hos Labradoren. 

 

Vi var på Veterinærhøgskolen og hadde møte med NKK sin helseavdeling angående "Silver lab".  

Raserådet var representert på Kontaktmøtet den 20-21 Januar og på et eget Raseseminar på Gardermoen med 

Frank Kane.  

Raserådet regnet ut og publiserte vinneren av Lichitas ærespris. 



Raserådet var tilstede under Pinsearrangementet og delte ut premier til deltagere på WT og til vinnere av 

Beste Dual Labrador under helgen og Beste Dual Labrador 2018. 

 

Raseråd for Labrador 

 

 

 

3.12 Raseråd Flats årsmelding 2018 

 
Raserådet har i 2018 bestått av:  

• Marianne Hansen 

• Gunbjørg Bjørneboe 

• Line Hovde  

 

Vi har i 2018 hatt et fysisk møte i februar og et møte i forbindelse med Oppdretterseminaret. Vi har også hatt 

flere møter i forbindelse med utstillinger vi alle har vært til stede på. Ellers har vi også behandlet saker 

fortløpende ved hjelp av elektroniske medier.  

 

Vi var representert på kontaktmøtet i januar. 

 

Flatmesterskapet ble avholdt i pinsa.  

• Årets flatmester og veteranmester ble NJCH SJCH Polar Circus Ronaldo med fører Tone Høyland 

• Unghund mester ble Work of Time’s Never Silly Tilly med Fører Anette Helk 
 

Vinnerne av de forskjellige vandrepremiene på utstilling ble i år som følger: 

• Shimmytrofeet for mestvinnende FCR: Hannemors My Everything 

• Gardeniaprisen for mestvinnende tispe: Hannemors My Everything 

• Ambassadørprisen for mestvinnende hannhund: Av-Zan-Iaz Elegante Loke 

• Finn Arild Thorsens minnepremie for beste veteran: Almanza Such A Good Life 

 

Gratulerer til alle vinnerne!! :-) 

 

De få sakene som er behandlet har stort sett dreid seg om hvorvidt kravene til å stå på valpelisten er oppfylt. 

Vi har betjent en hel del e-poster og telefonsamtaler, og mange av disse går på praktisk fremgangsmåte ved 

ønske om avl, hvordan forholde seg til etiske retningslinjer og evt. brudd på disse, hvordan gå frem for å 

kjøpe hund og hva en valp koster osv. Her søker vi å yte fornuftig rådgiving og viser ellers til klubbens krav 

og reglement.  

 

Det er også blitt produsert en del tekst til Retrievernytt.  

 

2018 Helsestatistikk for HD, AD og øyne:  

HD: Undersøkte: 258, ikke fri for HD: 32  

AD: Undersøkte: 124, ikke fri for AD: 4  

Øyne: Undersøkte: 139, antall med anmerkninger: 60  

Registreringstall for 2018: 363 

 

 

 

  



3.13 Raseråd Tollers årsmelding 2018 

 

• Årsrapport/årsmelding for: 2018 

 

• Formålet for dette rådet/denne komiteen: Opplyse og informere om forvaltning av rasen vår. I tillegg 

til å engasjere til aktivitet rundt arrangementer for rasen.                                                                                                                                                              

Komiteens er NRK Styrets rådgivende komite i klubbens:                                                                                                                                                                

• Antall medlemmer i råd/komite: 3 

• Navn på medlemmer: Geir-Olav Andresen, Linn Smith og Nina Fjeldsaa 

• Antall møter som er avholdt: 5 

• Hvordan er møtene avholdt: Møter er avholdt via Skype da medlemmene bor forskjellige steder i 

landet. 

• Antall saker som er behandlet: Ca. 10. 

• Litt generelt om disse sakene:  

o Vi fikk en forespørsel om å lage en oversikt over dommere som skal dømme rasen vår 

gjennom sesongen, og vurderte dette til å være en sak vi ikke har kapasitet til å gjennomføre.  

o Gjennomføring av Tollerfestivalen 2018, og planlegging av Tollerfestivalen 2019. 

▪ Sunlits mestvinnende-pokal deles ut på Tollerfestivalen 

▪ I tillegg ønsker vi å undersøke om Toller-miljøet vil flytte Ole Brum-prisen til 

Tollerfestivalen og evt. opprette en egen vandrepokal til pinsearrangementet.  

o Påse at Tollerlagkampen blir gjennomført og planlagt.  

▪ Behandlet og godkjent søknad om kennel-lag fra kennel Chrilika. 

o Vurdert hvordan vi i fremtiden skal produsere rasebok. 

▪ Vi ønsker å skape en webløsning, og jobber med å finne ut hvordan dette kan 

gjennomføres. Dette skal vi jobbe videre med i 2019. 

o Opplyse og veilede nye valpekjøpere og nye oppdrettere. 

o Planlagt ny gjennomgang av hele oppdretterlisten for 2019. 

▪ Vi kommer i januar 2019 til å sende ut ny forespørsel til alle oppdretterne på listen om 

å sende inn ny bekreftelse på at de følger RAS og retningslinjene for avl.  

o Fortsatt arbeidet med bevisstgjøring rundt gentester hos rasen vår.  

o Fortsatt arbeidet med å være aktive og synlige på sosiale medier da vi har opplevd dette som 

positivt. 

• Linn Smith går ut av raserådet etter 2018, og på vegne av Toller-Norge takker vi henne for en god 

innsats og ønsker henne lykke til videre! 

 

Linn, Geir-Olav og Nina  

 

 

 

 

  



3.14 Raseråd Curlys årsmelding 2018 

 

* Formålet for dette rådet/denne komiteen: bidra til å øke kompetansen om curly coated retriever, om rasens 

helse og utvikling, og å være en kompetent faginstans. Komiteens er NRK Styrets rådgivende komite i 

klubbens rase- og avlsspørsmål. 

 

* Antall medlemmer i råd/komite: 2 

* Raserådet har i 2018 bestått av Birgit Engelsen og Ellisiv Hovig 

* Raserådet har hatt 3 formelle møter, (Et pr. tlf.) utover det har vi hatt fortløpende kommunikasjon for å 

løse raserådets oppgaver. 

* Se eget skriv ang. referat fra møtene.  

 

Saker som har blitt behandlet: 

* Rasearrangement Curlytreff 2018 

* Valpehenvendelser 

* Informasjon til oppdrettere, nye valpekjøpere 

* Ny Facebookside for raserådet 

* Oppdaterer hjemmeside/stoff til Retrievernytt 

* Oppbygning av database 

Dommerkompendiet er nesten ferdig skrevet.  

Rasens helse og utvikling: 

Det er hittil i år registrert tre kull med henholdsvis 8, 3 og 8 valper.  I tillegg er det registrert 5 importer, 4 fra 

Sverige og en fra Danmark.  

 

Det er røntget 9 hunder for HD. 2 med A, 3 med B, 2 med C og 2 med D. 4 hunder røntget for AD alle fri. 6 

hunder er øyelyst. For 3 hunder er intet påvist. 1 hund er diagnostisert med punktformig fremre y-søms 

katarakt. 3 hunder har fått påvist feilstilte øyehår (Distichiasis), 2 med mild grad på den tredje fremgår det 

ikke hvilken grad. En hund ble avlivet i 2018 på grunn av gemytt. Hunden ble i 2017 kastrert. Den ble 

omplassert fra forrige eier på grunn av vanskelig gemytt.  

Oversikt over helseproblemer raserådet har fått oversikt over i løpet av 2018: 

Sykdom/problem: Konsekvenser: Merknad: 

Vi har fått meldinger om 4 hunder med autoimmune lidelser, alle med gode prognoser. 2 av dem er nå friske, 

de to andre har gode prognoser for et langt og godt liv.  

 

Vi anser det som svært viktig at oppdrettere velger kombinasjoner med så lav innavlsgrad som mulig. Det er 

bygd opp en database for å kunne regne innavlsgrad på fullstendige stamtavler og flere generasjoner enn det 

som kan hentes ut av NKK. Oppdrettere har begynt å bruke denne informasjonen. Det er positivt.  

 

Antall påmeldte curlyer på utstilling 2018: 

Det har deltatt 103 curlyer på til sammen 31 utstillinger, hvorav 10 voksne hunder deltok på utstillingen på 

curlytreffet. 

Gaditrofeet ble vunnet av KBHJ-2017, KBHV-2017 Curlycrest`s Dream Team " Wilma» 

Andre aktiviteter curlyer har deltatt på er: Konkurranser i agility, rally og WT og jaktprøver.  En curly er 

godkjent besøkshund og en godkjent ettersøkshund. Mange har deltatt på ulike kurs, men det aller viktigste er 

at de fungerer bra som en god familiehund.  

 

For raserådet 

Ellisiv Hovig og Birgit Engelsen 

 

 

 

  



3.15 Raseråd Ches’ årsmelding 2018 

 

Raseråd CBR har som formål å være en fagkomite for rasen, bistå hovedstyret i saker som gjelder CBR og å 

organisere og gjennomføre felles aktiviteter for rasen. Raserådet består av Margunn Tvedten(leder), Maud 

Kristine Heier og Iris B. Idland. Det er avholdt to raserådsmøter hvorav ett var planlegging av overnatting, 

måltider, fellesaktiviteter og treninger til pinsetreffet på Galterud. Raserådet har øvrig holdt kontakten og 

dialog pr. e-post og telefon. Raserådet har deltatt på klubbens årlige kontaktmøte og raseseminaret med Frank 

Kane, siste med fem eksemplarer av rasen til undervisningen.  

Arrangementer: 

Pinsetreffet 

Ble avholdt på Galterud skytterlag sitt anlegg med 21 chesapeaker, flere andre hunder og deres «pårørende». 

I tillegg til de sosiale aktivitetene, barn og hund, var det jakt-, spor-, lydighets- og utstillingstrening. All 

trening og aktiviteter ble utført på dugnadsbasis. Det var også stor deltagelse på spesialutstillingen til NRK 

med gode resultater, samt på Workingtesten i BK og AK. 

Annet: 

Fødte/importer: 

Det er født ett kull på 6 valper i 2018 hvorav 2 er eksportert til henholdsvis Danmark og Finland. To hunder 

er omregistrert/importert fra Danmark og Sverige 

Jakt:  

6 hunder har deltatt i BK og AK jakt, med følgende resultat: 3x3BK 

4 hunder har deltatt på Workingtest, med følgende resultat: 1 bestått WT i BK, 1 bestått WT i AK. 

Ettersøkshunder:  

En hund er godkjent ettersøkshund for storvilt  

Norske Redningshunder:  

Fire ekvipasjer er førstegangsgodkjent som redningshund sommer, og fire andre er regodkjent i samme.  

En ekvipasje er godkjent som lavinehund, og to er regodkjent i samme disiplin. Ved årsslutt er det minst 10 

% av den norske populasjonen av CBR som er i tjeneste som eller blir trenet til redningshund. 

Helse:  

6 hunder er røntget fri for albueleddsartroser. 

7 hunder er hofterøntget med følgende resultat: 4 A og 7 B (fri), 1 C (svak grad), 1 hund er re-røntget fortsatt 

D.   

4 hunder øyenlyst, 2 er uten anmerkning, 2 er øyelyst med mild grad distichiasis. 

Ingen nye tilfeller av epilepsi.   

 

Utstillinger:  

29 hunder har deltatt 68 ganger på 18 utstillinger. Det er utdelt 44 ck og 20 cert, samt 4 Nordiske cert og 6 

CACIB.  7 hunder har fått tittelen Norsk Utstillingschampion. 

 

Satsninger fremover: 

• Planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter og retrievertrening, hovedaktivitet i forbindelse med 



pinsetreffet og treningstreff i forkant av pinsetreffet. 

• Revisjon av RAS 

• Retrievernytt og hjemmesiden 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmeldingene for 2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sak 4   Revidert regnskap 2018 

 

 



 



 

 

 

 
 

 

BALANSE 

 
 

 

 

 

 



Kommentarer Regnskap 2018 

 

Resultat: 

Årets resultat ble et overskudd på kr 207.882,- mot et budsjettert overskudd på kr 35.447,-. 

Kommentarer: 

Medlemstallet er gledelig noe høyere enn 2017, men ligger likevel 16.000 under budsjett. 

Sponsorer er på årsbudsjett og annonseinntekter er ca. kr 8.000,- over budsjett 

Valpelister litt over budsjett, der spesielt flatcoated-oppdrettere er flinke til å bruke klubbens valpeliste for å 

dokumentere de kullene som følger klubbens retningslinjer. Omplasseringstilbudet blir også flittig brukt. 

Pinsearrangementet fikk et totalt overskudd på kr 76.000,- fordelt på kr 62.000,- på utstillingen og kr 14.000,- 

på WT. All honnør til utstillingskomiteen, jaktkomiteen og avdeling Kongsvinger for vel utført arrangement. 

RAS har vi nå valgt å splitte i en inntektsside og en utgiftsside selv om det ikke ble budsjettert noe på 

inntektssiden for 2018. Dette for å få et bedre bilde av de rasefremmende tiltak som raserådene driver med. 

Det er gledelig at flere av raseråden velger å arrangere rasetreff for sin rase. I hovedsak har raserådene selv 

klart å skaffe midler til de tiltakene de har ønsket å delta på. 

Kurs og konferanser er under budsjett. Dette skyldes blant annet at det ikke ble arrangert planlagt 

prøvelederkurs, dette er utsatt til 2019. Raseseminaret ga også mindre inntekter en forventet og ga et 

underskudd på kr 10.000,-. 

 Vi har også mottatt mindre støtte fra NKK en budsjettert siden vi ikke har arrangert så mye som er 

støttegivende. 

Elverumsutstillingen ga vesentlig mindre overskudd enn tidligere år, noe av dette skyldes at henger med 

premier ble stjålet slik at det måtte kjøpes inn nye premier. Hengeren er nå funnet igjen og premiene tilbake 

for bruk neste år! 

Jakt/spor har god økonomikontroll, og kommer bedre ut en budsjettert. 

Varesalg litt over budsjett. 

Administrative kostnader ligger på budsjett 

Styremøter/reiser er på budsjett. 

Medlemsinformasjon er noe lavere enn budsjett. 

Råd og komiteer har også i år vært flinke til å holde budsjettet, slik at utgiftene ligge under budsjett. 

Støtte er kr 60.000,- under budsjett 

Renteinntekter er nå på budsjett 

Totalt 

Takket være meget god budsjettkontroll fra alle involverte, har vi klart å få et større overskudd enn 

budsjettert. Imidlertid er det enkelte planlagte kurs og konferanser som ikke har blitt avholdt, dette er også 



med på å gi årets overskudd. Vil poengtere at dette har andre årsaker enn å spare penger og at det er planlagt 

gjennomført neste år. 

 

Hedvig Ihlen    Magnus Ånsløkken       Karin Fagerås 

(leder)     (nestleder)     (kasserer) 

Mona Skyrudshaugen   Bjarne Holm     Bente Svenningsen 

Torun Larsen     Kate Iren Tangnes    Trude Hustad Krogh  

Bente Fjeldsæter 

(kontorleder)  

 

Revisjonsberetning: 

 

 
 

Forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2018 som viser et overskudd på kr 207.882 godkjennes.  Styret gis ansvarsfrihet. 



 

Sak 5  Korrigert budsjett 2019 

  Se regnskapsark, sak 4.  

 

Revidert budsjett inneholder som vanlig tildelt mva-kompensasjon for året før.  

 

Inntekter 2019 

 

Årets budsjett reflekterer i stor grad de erfaringer vi har gjort i 2018 og tidligere når det gjelder trender for de 

enkelte poster. 

Medlemskontingenten er justert noe opp basert på at vi har satt i gang en medlemskampanje  

Sponsorinntekter er justert noe ned, da det ikke har kommet noen ny sponsoravtale. 

Valpelisteinntekter justert noe ned. 

Rasearrangement er justert opp på inntektssida da RAS nå føres også på inntekt. 

Utstilling Elverum justert ned ut fra to siste års resultat. 

 

Jakt/Spor er justert ned da NM spor ikke blir arrangert av Norsk Retrieverklubb i 2019. 

Varesalg justert noe ned. 

  

 

Kostnader 2019 

 

Administrasjon: Justert opp i henhold til resultat 2018 og lønnsøkning. 

Styremøter justert noe opp, da det ikke er så lett å presse pris på hoteller lenger. 

Medlemsinformasjon justert litt ned. 

Rasebestemt arrangement justert opp, da det nå er en inntektsside på RAS. 

Komiteer justert opp. 

Kontaktmøte justert opp. 

Jakt/spor justert ut ifra arrangøravdelinger og at vi ikke arrangerer NM spor. 

Økonomisk støtte justert. Kommet inn en egen post for støtte til Crufts-deltagere. 

Kommet inn en egen jubileumspost. Utgifter til komité. 

 

Budsjettert resultat 2019 

 

Sluttresultat endres til et overskudd på kr 70.900.- mot et underskudd på kr 2.200,- i ordinært budsjett.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Korrigert budsjett for 2019 som viser et overskudd på kr 70.900,- vedtas. 

 

 

 

Sak 6  Kontingent for 2020 

 

Siste økning i kontingenten ble vedtatt på generalforsamlingen 2017, som fastsatte Norsk Retrieverklubbs 

medlemskontingent fra og med 2018 til kr. 300,- Styret ønsker ingen økning av medlemskontingenten for 

2020 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemskontingenten for 2020 foreslås uendret til kr 300,- 



 

 

Sak 7  Budsjett 2020 

  Se regnskapsark, sak 4 

Budsjett for 2020 viderefører de satsinger som er gjort i budsjett for 2019. 

 

Inntekter 2020 

Det legges opp til en forsiktig nedgang i medlemsmassen i forhold til 2019 på grunn av avsluttet 

vervekampanje. 

Som sedvane er det ikke budsjettert noe for forventet mva kompensasjon, da dette er noe som er prisgitt 

politiske vedtak fra år til år. Dette vil eventuelt komme med på korrigert budsjett på neste års GF. 

Arrangementer justeres i forhold til hva som er planlagt og hvor det skal foregå. 

 

Utgifter 2020 

Administrative utgifter følger i hovedsak 2019-budsjettet, med noe indeksregulering. 

Arrangementer justeres i forhold til hva som er planlagt og hvor det skal foregå. 

Klubben feirer 60 år i 2020, og styret ønsker å markere dette, og har satt av kr 200.000,- på bakgrunn av gode 

resultater både 2017 og 2018 og forventet overskudd også 2019. 

 

Budsjettresultat 2020 

Det budsjetteres med et forventet underskudd på 237.600 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjett for 2020 som viser et underskudd på kr 237.600,- vedtas



 

 

Sak 8        Sak fra avdeling Oslo og Midt-Hedmark: Forslag til instruks for 

NRKs valgkomite 

 

8a. Sak fra avd Oslo og omegn – utsatt fra GF 2018 

  
Manglende instruks for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb 

 
En svært viktig jobb for ledelsen av en klubb er det som gjøres i valgkomiteen. I følge klubbens lover 

(§5.1) er det Generalforsamlingen som eventuelt skal vedta en slik instruks. 

 

Avdeling Oslo har ved henvendelse til sekretariatet fått opplyst at det for tiden ikke eksisterer en slik 

instruks. 

 

Vi foreslår derfor at det på første mulige generalforsamling fremmes et forslag om instruks for 

valgkomiteen. Selv om dette ikke er innkommet som forslag innen 31.12.2017 håper vi det kan 

behandles allerede på GF i 2018, fordi valgkomiteens oppgaver og krav til arbeidet i komiteen er så 

viktig. 

 

 

§ 5-1. Valgkomite lyder som følger: 

  

«GF velger hvert år en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. GF vedtar "Instruks 

for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb". Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar 

imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.» 

 

Vårt forslag til instruks er vedlagt. 

 

Med hilsen 

Norsk Retrieverklubb avd Oslo og omegn 

 

 

Steinar Sværen 

styreleder 

 

Forslag til instruks for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb: 

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag til Generalforsamlingen – GF – på kandidater til de verv 

som det etter NRKs lover tilligger GF å velge; leder, kasserer og medlemmer til styret, medlemmer til 

valgkomiteen og representanter til RS i tillegg til revisor og vararevisor. 

 

Valgkomiteen skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, 

samt evner til å ivareta alle deler av NRKs felles interesser. Herunder også ta hensyn til geografisk 

sammensetning.  

 

Valgkomiteen skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NRK og være kjent med 

hvilken kompetanse det er behov for og hvordan organene fungerer. 

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes 

til tillitsverv i klubben. 



 

1. Sammensetning, beslutningsdyktighet mm. 

1.1. I henhold til lovene består valgkomiteen av tre medlemmer valgt for ett år av gangen. Det 

velges også ett varamedlem for ett år av gangen. Varamedlemmet deltar bare i arbeidet etter 

særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige vurderinger valgkomiteen avgir. 

Valgkomiteens leder er den som på GF får flest stemmer.  

1.2. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer inklusive varamedlemmet er til 

stede/deltar i beslutningen. 

1.3. Fratrer et medlem i valgperioden går varamedlemmet inn som fast medlem av valgkomiteen. 

 

2. Vedtaksmuligheter 

2.1. Valgkomiteen skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling. 

2.2. Lykkes ikke valgkomiteen å oppfylle punkt 2.1 må delt innstilling aksepteres. 

 

3. Saksbehandling 

3.1. Valgkomiteens leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter ved 

behov eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det. 

3.2. Valgkomiteens leder skal innkalle komiteen til et første møte innen utgangen av september. 

3.3. Valgkomiteen skal ha tilgang på referater og årsmelding fra hovedstyret og tidligere 

valgkomiteer. 

3.4. Valgkomiteen bør årlig ha samtale/møte med styrets leder for å evaluere styrets 

kompetansebehov. 

3.5. Valgkomiteen skal avklare med alle som foreslås at de er villig til å ta verv. 

3.6. Valgkomiteen skal informere alle kandidater, også kandidater fra innkomne forslag, om 

instrukser og arbeidsvilkår for verv de er innstilt til. 

3.7. Valgkomiteen skal etterspørre en kort presentasjon av alle foreslåtte kandidater, også for de 

innkomne foreslåtte. Denne skal følge innkallingen til GF. 

3.8. Når alle innstilte kandidater har svart bekreftende sendes listen med innkomne forslag og 

valgkomiteens innstilling til styret. Styret gjør deretter listen kjent for alle foreslåtte 

kandidater. 

3.9. Hvert enkelt medlem av komiteen må selv vurdere sin habilitet. Ved tvil avgjøres eventuell 

inhabilitet av komiteens øvrige medlemmer, inkludert varamedlem. 

 

4. Kommunikasjon 

4.1. Valgkomiteen velger selv hvordan den vil kommunisere med medlemmene og foreslåtte 

kandidater; pr. post, e-post, konferansetelefon eller ved møter. 

4.2. Til ordinær GF avgir valgkomiteen rapport om komiteens virksomhet i løpet av året og ved 

utfordringer eventuelt komme med konkrete forslag til endringer innen komiteens saksområde. 

4.3. Valgkomiteen leverer sin innstilling for alle verv som skal velges innen 15. februar   

4.4. Valgkomiteen skal med sin innstilling legge ved en presentasjon av kandidatene, samt en 

presentasjon av eventuelt andre innkomne forslag. 

4.5. Til valgkomiteens innstilling skal også følge en oversikt over samtlige rettidig innkomne 

forslag fra alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn skal fremkomme, samt om 

valgkomiteen ønsker å stille seg bak noen av de innkomne forslagene. 

 

 



5. Generelt 

5.1. Det gis ingen møtegodtgjørelse for arbeid i komiteen, men dokumentert faktiske utgifter til 

reise og telefon sendes NRKs administrasjon for refusjon. 

5.2. Etter valget er gjennomført tilskriver NRKs administrasjon alle kandidater med orientering om 

valgresultatet. 

 

Vedtatt på Generalforsamling i Norsk Retrieverklubb xx.xx.20xx 

 

8b. Sak fra avd Midt-Hedmark 

 Endring av NRKs lover, jfr. sak som var oppe på GF i 2018 og hvor klubbene ble bedt om å 

sende inn forslagene for behandling i 2019. Vedlagt ligger forslaget vi sendte sist, med et par språklige 

justeringer. 

 

Forslag til justering av reglement for NRK: 

Avdelingen har hatt utfordringer knyttet til avvikling av valg og har sett på alternativer for å gjøre 

reglementet klarere og mer i samsvar med alminnelig praksis for lignende organisasjoner. 

Vi viser til NIFs regler hvor følgende gjelder: 

§ 2-5.Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme gjelder der en 

person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen 

kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker eller oppdragstaker, jf. § 2-6 (3), i et idrettslag har ikke 

stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget. 

(3) En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende 

verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, 

domsutvalg, appellutvalg. 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. 

(6) Forslagsrett på årsmøte/ting: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b) Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting. 

c) 
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d) 

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett på årsmøtet/tinget 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

(7) Talerett på årsmøte/ting: 

a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

b) 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte/ting i underordnet 

organisasjonsledd. 

 

§ 2-18.Valgkomité 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på 

kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlemmer til NIFs 



valgkomité velges etter reglene i §§ 3-4 og 3-7. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til 

verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

§ 2-4.Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, 

skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre 

personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også 

der det velges mer enn ett varamedlem.  

 

Styret i avdeling Midt-Hedmark mener disse bestemmelsene bør innarbeides i 

NRK sine reglementer så langt det passer og ber spesielt om følgende endring: 
1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, bør begge kjønn være representert. Sammensetningen bør være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer bør velges/oppnevnes minst to personer fra 

hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 

2. En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende 
verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, 
domsutvalg, appellutvalg. 

3. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlem 

av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 
 
 

Vennlig hilsen  

Britt Weium  

Styreleder i Avd Midt-Hedmark 

 

 

Styrets innstilling: Styret fremmer et forslag til Instruks for valgkomiteen. Styret mener denne 

instruksen er dekkende i forhold til NRKs lover. 

 

 

Styrets forslag til Instruks for valgkomiteen: 
 

Norsk Retrieverklubbs Instruks for valgkomiteen  
 
 

Forslag til vedtak: 

 

Instruks for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb som foreslått av Hovedstyret på GF-2019 vedtas og 

legges inn i organisasjonshåndboken. 
 

 

 

 

https://retrieverklubben.no/wp-content/uploads/2019/03/Instruks-for-valgkomiteen_ny.pdf


 

Sak 9        Lovendringer tilpasset ny lovmal fra NKK 

 

Forslag til Lovendringer basert på NKKs sist vedtatte Lovmal for klubber. 

Vedlegg: Lovendringer NRK med tilpasninger til NKKs Lovmal 2019 samt Lover for NRK 2019, 

dagens lover hvor endringer lagt inn. 

 

Styrets innstilling: Etter NKKs pålegg anbefaler styret godkjenning av de forelagte reviderte reglene. 

Lov- og org. har justert de valgfrie tekstforslagene slik at de stemmer overens med Norsk 

Retrieverklubb sine bestemmelser.  

Forslag til vedtak: 
 

Lov & org sitt forslag til reviderte lover for Norsk Retrieverklubb vedtas 
 

 

 

 

Sak 10 Sak fra avdeling Midt-Hedmark: Administrasjonskostnader 

 

Administrasjonskostnad som belastes avdelingene. 

-  Klubben foreslår at administrasjonskostnadene knyttet til medlemmer og som til nå har vært en del 

av administrative kostnader i budsjettet, blir synliggjort som egen post i budsjettet. 

- Vi ønsker at GF gis mulighet til å ta stilling til beløpets størrelse ved behandling av årsbudsjettet.  

-  Videre ber vi om at det tas opp om avgiften bare skal belastes for medlemmer i avdelingene eller for 

alle som er medlemmer i NRK.  

- Vårt forslag er at kostnaden legges inn i medlemskontingenten for alle medlemmer i NRK og betales 

av hvert enkelt medlem. 

 

Vennlig hilsen  

Britt Weium 

Styreleder i Avd Midt-Hedmark 

 

Styrets innstilling: Styrets innstilling er å avvise forslagene avd Midt-Hedmark legger frem. Beløpet 

ligger allerede i egen post i budsjettet. Dette er en symbolsk avgift på kr. 13,- per medlem, for at 

kontoret hjelper avdelingene og avdelingenes medlemmer med diverse problemstillinger.  

Forslag til vedtak: 
 

Forslagene fra avd Midt-Hedmark blir avvist. 
 

 

 

 

https://retrieverklubben.no/wp-content/uploads/2019/03/Lovendringer-NRK-med-tilpasninger-til-NKK-lovmal-2019-1.pdf
https://retrieverklubben.no/wp-content/uploads/2019/03/Lover-for-NRK-2019.pdf


Sak 11  Harmonisering av regelverk etter innføring av offisielle jaktprøver (B-

prøve) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever (TJP) 

 

Bakgrunn:  
NKK godkjente i 2018 NRK sitt forslag til offisielt jaktprøveregelverk for B-prøver for Nova Scotia 

Duck Tolling Retriever.  

Etter implementering av dette regelverket anser styret i NRK et behov for å harmonisere dette 

regelverket mot andre NKK regelverk. Uttrykket ”jaktprøver for retrievere” er upresist og det har 

tilkommet flere prøveformer med årene. Denne saken søker å avklare selve begrepet samt presisere 

hvordan tolkningen skal forstås i tre spesifikke tilfeller: 

 

- NKKs utstillingsregelverk, pkt. 11.7 Brukshundklasse – BK og pkt. 16 Brukskrav for deltakelse i 

brukshundklasse: 

Minimum 3. premie på prøve for retriever 

 

- NKKs championatregelverk, pkt. 2.11 Norsk Championat, NCH: 

Alternativ 1: Hund som er N UCH samt har 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere.  

Alternativ 2: Hund som har 2AK på jaktprøve for retrievere, og tre ganger certifikat på 

utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Ingen krav om NKK cert eller tilsvarende. 

Minst et av certifikatene må være vunnet i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller 

senere.  

 

- NKKs championatregelverk, pkt. 4.1 Internasjonalt utstillingschampionat (INT UCH/C.I.B) 

2 CACIB samt minst 2. premie i AK på jaktprøve for retriever 

 

Med begrepet jaktprøve for retrievere skal følgende definisjon og forståelse legges til grunn:  

En jaktprøve for retrievere er en prøve som har til hensikt å bedømme egenskapene hos retrieveren. 

Disse prøvene har tre ulike klasser og tildeler en eller flere hunder 0, 3, 2 eller 1 premie. P.t har NKK 

to slike regelverk for retrieveren: 1. Jaktprøve for Retrievere (B-prøve) og 2. Jaktprøve for Nova 

Scotia Duck Tolling Retriever (TJP) 

 

Med denne definisjonen lagt til grunn skal de tre ulike tilfellene over dermed forstås til å gjelde 

resultater fra enten B-prøver for retrievere eller tollere.  

 

Presisering: 

Det er ikke mulig å benytte oppnådde resultater fra tollingjaktprøve til andre prøveformer etter 

regelverk for Jaktprøve for retrievere. Oppnådde resultater fra tollingjaktprøve teller heller ikke mot N 

JCH tittelen for retrievere.   

 

Styrets innstilling:  

Presiseringen tas til etterretning og resultat fra tollingjaktprøve, TJP, er tellende for deltakelse i 

bruksklasse på utstilling, tittelen N CH og tittelen INT UCH/C.I.B. 

 

Følgende endringer i NKKs regelverk foreslås: 

 

- NKKs utstillingsregelverk, pkt. 11.7 Brukshundklasse – BK og pkt. 16 Brukskrav for deltakelse i 

brukshundklasse: 

 

Minimum 3. premie på prøve for retriever  

endres til: 

Minimum 3. premie på jaktprøve for retriever (B-prøve) eller 3. premie på Tollingjaktprøve 

(TJP) 



 

- NKKs championatregelverk, pkt. 2.11 Norsk Championat, NCH: 

 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever 

endres til: 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever (B-prøve) eller 2. Premie AK på Tollingjaktprøve 

(TJP)  

 

- NKKs championatregelverk, pkt. 4.1 Internasjonalt utstillingschampionat (INT UCH/C.I.B) 

 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever 

endres til: 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever (B-prøve) eller 2. Premie AK på Tollingjaktprøve 

(TJP)  

 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets innstilling vedtas og endringene sendes NKK. 
 

 

 
 

Sak 12  Sak fra Kirsten Norberg: Ikke utstillingskrav for NJCH 

 

Sak til NRKs Generalforsamling fra Kirsten Norberg: 

 

Jeg foreslår å fjerne kravet om utstillingspremiering for å oppnå Norsk Jaktchampionat. 

 

Begrunnelse 

I og med at Norsk Utstillingschampionat er ukoblet; dvs. ingen krav til jaktpremiering, bør Norsk 

Jaktchampionat også være ukoblet; dvs. ingen krav til utstillingspremiering.  

 

Mvh. 

Kirsten Norberg 

 

Styrets innstilling: Styrets innstilling er å avvise forslaget fra Kirsten Norberg. Styret forholder seg til 

dagens regelverk med krav om at hunden skal være utstillingspremiert, minimum Sufficient, for å 

kunne bli N JCH.  

Forslag til vedtak: 
 

Forslaget fra Kirsten Norberg blir avvist. 
 

 

 

 

 

 



Sak 13   NCH som krav for deltagelse i CHK 

 

Hunder med tittelen N CH etter alternativ 2 i NKKs Championatregelverk, har i dag ikke lov til å stille 

i Championklassen på utstilling. Norsk Retrieverklubb ønsker at hunder med tittelen N CH skal få 

adgang til å starte i Championklassen på utstillinger.  

Dette vil gjøre at flere oppdrettere vil arbeide med å avle hunder som både kan arbeide og er i henhold 

til rasestandarden. Dette vil også rekruttere flere på jaktprøver og til utstillingsringen. 

 

 

 

I NKKs regelverk står det: 

 

NKKs Championatregler pkt. 2.11 NORSK CHAMPIONAT (N CH) 

Alternativ 1: Hund som er N UCH samt har 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere.  

Alternativ 2: Hund som har 2AK på jaktprøve for retrievere, og tre ganger certifikat på 

utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Ingen krav om NKK cert eller tilsvarende. 

Minst et av certifikatene må være vunnet i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller 

senere. 

 

NKKs Utstillingsregelverk pkt.11.9 Championklasse, CHK 

CHK Klassen er åpen for norske, andre nasjonale samt internasjonale utstillingschampions. 

Utstillingschampions kan stille i andre klasser dersom de oppfyller kravene for deltakelse, eks. 

brukskrav eller alderskrav. NB! Hunden må være registrert som champion i NKK eller annet 

lands kennelklubb for å stille CHK. Hunder som ikke er ferdig registrert som 

utstillingschampion må meldes på og stille i annen klasse hvor den oppfyller kriteriene. 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget om at hunder med tittelen NCH kan stille i Championklasse.  

 

Følgende endringer i NKKs regelverk foreslås: 

  
NKKs Utstillingsregelverk pkt.11.9 Championklasse, CHK 

CHK Klassen er åpen for norske, andre nasjonale samt internasjonale utstillingschampions. 

Endres til: 

CHK Klassen er åpen for norske, andre nasjonale og internasjonale utstillingschampions samt 

norsk champion (N CH). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styrets innstilling vedtas og endringene sendes NKK. 

 

  



Sak 14: Valg 
 

Styret fram til Generalforsamlingen ser slik ut: 

 
Leder Hedvig Ihlen Valgt i 2018 På valg Gjenvalg 

Nestleder Magnus Ånsløkken Valgt i 2016 og 2018 Ikke på valg  

Kasserer Karin Fagerås Valgt i 2013, 2015 og 2017 På valg Gjenvalg 

Styremedlem Bente Svenningsen Valgt i 2018 Ikke på valg  

Styremedlem Mona Skyrudshaugen  Valgt i 2013, 2015 og 2017 På valg Gjenvalg 

Styremedlem Bjarne Holm Valgt i 2017 På valg Gjenvalg 

Styremedlem Torun Larsen Valgt i 2018 Ikke på valg  

Varamedlem Trude Hustad Krogh Valgt i 2018 Ikke på valg  

Varemedlem Kate Iren Tangnes Valgt i 2015 og 2017 På valg Ønsker ikke gjenvalg 

 

 

 
I henhold til lovenes § 3-2 skal det på GF 2018 velges: 

o Leder for 1 år 

o Kasserer for 2 år 

o 2 hovedstyremedlemmer og 1 varamedlem for 2 år 

o 3 valgkomitémedlemmer og 1 varamedlem for 1 år 

o Revisor og vararevisor for 1 år 

o De to med flest stemmer velges til styremedlem for 2 år, den med 3. flest stemmer velges til 

varemedlem for 2 år 

 

 

Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende kandidater til valget på Generalforsamlingen 2019: 

 

Funksjon Navn Status Valgperiode 

Leder Hedvig Ihlen Ny 1 år         

Kasserer 

Styremedlemmer/varamedlem 

Karin Fagerås 

Bjarne Holm 

Mona Skyrudshaugen 

Kristine Hansen 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Ny 

2 år 

2 år 

2 år 

2 år 

 

 

 

Valgkomité/varamedlem Dag Wennesland Gjenvalg 1 år 

Nina Skjelbred Gjenvalg 1 år 

Roger Pettersson Gjenvalg 1 år 

Kjersti Jensen Gjenvalg 1 år 

 

Revisor Håvard Heier Gjenvalg 1 år 

Vararevisor Øivind Tesaker Ny 1 år 

 

  

Nina Skjelbred  Dag Wennesland 

 Roger Petterson  Kjersti Jensen 

 

 

 

 

 

 



Retningslinjer for valg på GF 2019 

Lov- og organisasjonskomiteen har utarbeidet følgende prinsipper ved personvalg i NRKs GF:  

1. Stemmer kan ikke avgis ved fullmektig. 

2. Alle stemmer skal avgis på originale, forhåndstrykte stemmesedler. 

3. Tellekorpset velger i sin midte leder og sekretær. Tellekorpset skal overfor generalforsamlingen 

gi sin begrunnede, skriftlige tilråding om hvilke stemmer som evt. bør forkastes. 

4. Omtvistede stemmer skal sorteres særskilt og om nødvendig dokumenteres overfor general-

forsamlingen.  

Disse prinsippene ble akseptert av Ekstraordinær generalforsamling 1999, og av de etterfølgende GF. 

Hovedstyret innstiller på at disse prinsippene også følges ved valgene på GF 2013. 

 

For øvrig henvises til § 3-2 i klubbens lover om stemmetall og forhåndsstemmer ved valg: 

Ved personvalgene stemmer alle fremmøtte i generalforsamlingen med én stemme. 

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i generalforsamlingen kan avgi skriftlig 

forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i generalforsamlingen. Slike skriftlige 

forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i 

ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til NRKs adresse. Konvolutter med 

forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før generalforsamlingen, og 

åpnes på generalforsamlingen av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved 

fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler. 

 

Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

 

Presentasjon av kandidatene til styret 
Valgkomiteens innstilling: 

 
Leder: 

Hedvig Ihlen 

Jeg bor i Kristiansand og har bodd der de siste 29 årene, men kommer fra Brandbu på Hadeland. Jeg er 

utdannet som både elektronikkingeniør og lærer og har siden 2000 jobbet som lærer i barneskolen og 

trives godt med det.  

Jeg fikk min første flat i 1990, men er vokst opp med rasen Breton. For tiden har jeg to brune flat-

tisper. Den eldste er «pensjonist», men den yngste på snart 4 år trenes og konkurreres det med og da 

innenfor jaktgrenen. Tidligere hunder har jeg i tillegg til jakt, også trent lydighet med og deltatt på 

lydighetskonkurranser. Vi har også vist oss i utstillingsringen! 

Som fersk flat-eier i 1990 startet jeg på et lydighetskurs arrangert av avd Agder. Mange hyggelige folk 

der! Jeg ble allerede da «hanka inn» og ble med i det som da het «lokalkomiteen vest». Derfra gikk det 

slag i slag og jeg har stort sett vært aktiv i organisasjonslivet i Retrieverklubben siden da – 

lokalkomiteen, jaktkomiteen, styret i avd Agder – først som styremedlem noen år, deretter som leder 

noen år, og nå som leder i jaktkomiteen lokalt og har vært det i mange år. Jeg har vært instruktør i avd. 

Agder siden tidlig 90-tall og er også NKK godkjent trinn I instruktør og holdt mange kurs.  

 

Av sentrale verv kan nevnes medlem av sentral jaktkomité, SJK, i 6 år og som leder de 3 siste. Jeg har 

sittet som leder nå i ett år, og det har vært spennende og interessant. Derfor tar jeg gjerne et år til som 

leder. Jeg vil gjerne jobbe med, og sette ut i livet, nye mål og retningslinjer utarbeidet gjennom 

strategiprosessen. Vi har så smått begynt med det i 2019.  
 

 
 

 

 



Kasserer: 

Karin Fagerås 

Jeg er 57 år og fra Ringerike. Jobber som hjelpepleier i et bofelleskap for psykisk utviklingshemmede. 

Gift og har to voksne barn og ett barnebarn. Fikk min første flatcoated i 1983 og har siden vært trofast 

mot den fantastiske rasen, med enkelte innhopp av harehunder i tillegg. Har 2 flatcoated nå, en 

hannhund som nå er pensjonist og en tispe som jeg for tiden deltar på utstilling, B-prøver og 

Workingtest med. Har et lite oppdrett under kennelnavnet Fonkebakken og har i vår mitt tiende 

valpekull etter ett opphold på 10 år. 

Er utdannet NKK trinn 1 lydighets instruktør og forsøker å holde kurs når avdelingen har behov for 

meg.  Er også godkjent kvalifiseringsprøvedommer. 

Har flere perioder bak meg i hovedstyret i Norsk Retrieverklubb både som styremedlem, kasserer og 

leder. Har også vært aktiv i den sentrale utstillingskomite og avlsråd flatcoated. Har også vært aktiv i 

avdeling Ringerike i en årrekke både som leder, styremedlem, kasserer og i diverse råd og komiteer og 

nå som medlem. 

Jeg brenner for retrieveren som en allsidig hund og familiemedlem.  

Har nå takket ja til en periode til som kasserer, da jeg synes det er spennende tider vi går i møte, med 

strategiprosess og fokus på medlemmer og aktiviteter for alle. 

 

 

Presentasjon av styremedlemmer/varamedlem.: 
 

 

Bjarne Holm  

Bjarne er fra Steinkjer i Nord-Trøndelag og er vokst opp på gård. Bor i dag i Eidsberg i Østfold 

sammen med Heidi og jobber som utviklingssjef i Felleskjøpet. Er utdannet ved Høgskolen i Nord-

Trøndelag og ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, og fullførte i 2005 en doktorgrad innen 

genetikk og avl. Han har og har hatt flere styreverv i inn og utland i selskaper knyttet til landbruk.  

Bjarne overtok sin første flat i 1997 og har i dag kennelen Waternuts sammen med Heidi. Bjarne har 

sittet i sentral jaktkomite i flere perioder har representert Norsk Retrieverklubb med sin hund Pete i 

flere år på nordiske og europeiske jaktprøver. Han er også jaktprøvedommer. Bjarne brenner for et 

aktivt hundeliv og å videreutvikle Norsk Retrieverklubb, lokalt og sentralt, slik at vi blir relevante for 

retrievereiere også fremover. 

 

Mona Skyrudshaugen: Jeg bor på Bruvoll i Nord-Odal. Jeg fikk sammen med Allan, min mann, vår 

første golden for snart 8 år siden og nå har flokken vokst til 8 stk. Vi lever ett ganske aktivt hundeliv 

og driver med utstilling og litt jakt. Av meritter på våre hunder kan nevnes at hele 3 stk. er norsk og 

svensk utstillingschampioner og vår første hund ble Norges mestvinnende tispe 2 år på rad. Selv om 

hundene brukes mest på utstilling, liker vi også at hundene får brukt seg mentalt, derfor trener vi også 

jakt med våre hunder. Jeg liker å arbeide med og for folk. Jeg lytter til det medlemmene har å si og vil 

gjøre det jeg kan for medlemmene uansett hva dere driver med. Jeg er for åpenhet og demokrati. Av 

erfaring kan jeg nevne at jeg er med i utvalget for helse og omsorg i Nord Odal kommune og har vært 

leder i Grue Taekwondo Klub. 

 

Jeg heter Kristine Hansen er 62 år og jeg bor like utenfor Gjøvik. Av yrke er jeg veterinær.  Jeg 

jobbet i mange år som praktiserende veterinær, hovedsakelig med produksjonsdyr, men har også vært 

innom avlsorganisasjonene Geno og Norsvin, samt organisert forebyggende helsearbeid. De siste 14 

årene var jeg ansatt i Mattilsynet hvor mitt hovedarbeidsområde var tilsyn med dyrevelferd, både for 

produksjonsdyr og kjæledyr. Jeg er nå blitt pensjonist og nyter dagene sammen med mine 4 Flatcoated 

retrievere i alderen 2 til 10 år, ofte sammen med gode venner i retrievermiljøet. Jeg driver et lite 

oppdrett, og har hatt 6 valpekull siden 2004. Min første Flatcoated retriever kjøpte jeg fra kennel Fjell 

Bjørn i 1985, og siden den gang har jeg vært medlem av Norsk Retrieverklubb.  Jeg har hatt ulike verv 

i avdeling Gjøvik/Lillehammer og har i to perioder vært medlem av NRK’s avlsråd flat hhv raseråd 

flat. I årenes løp har jeg deltatt i mange ulike aktiviteter med mine flatter. Vi har deltatt på utstilling, 



jaktprøver, blodsporprøver og litt lydighet, og jeg har hatt godkjent lavinehund, redningshund og 

kadaversøkshund.  Et høydepunkt var det å bli Norgesmester i blodspor i 2012 med min 

egenoppdrettede tispe Walkup’s Wagtail. 

 

 

Øvrige kandidater: 

Berit Lund er navnet og jeg bor på Skarnes sammen med 4 hunder. Min rase er labrador og det har jeg 

hatt siden 1986.  Jeg hadde mitt første kull i 1998 og har et lite oppdrett under kennelnavnet Pashkira's. 

Jeg er aktiv på utstilling og jaktprøver/jakt med mine hunder og reiser både i innland og utland. Er så 

heldig få være apportør på andejakt hver høst i nærmiljøet og se hvilken glede det gir både hund og 

fører. Jeg brenner for at retrieveren er en allsidig hund - den kan brukes til alt! 

 

 

Hans Ole Stenbro: 

Jeg er 58 år, gift med Eirin B Stenbro og har tre voksne sønner. Jeg fikk min første flat i 1983 og dette 

startet det man kan si har vært et aktivt hundeliv. Vi har i dag mange flatter, en curly, to braccoer og 

Jack Russel terrier. Klubborganisasjon er noe som alltid har interessert meg. Jeg har mange år bak meg 

i styre og som leder i lokalavdeling, lokal utstillingskomite, jaktkomite og instruktør i mange år. 

Sentralt har jeg sittet i utstillingskomiteen, to perioder i Hovedstyret på 90-tallet og mange år på 2000 

tallet, de tre siste som leder av NRK. Etter mange hyggelige overtalelser i det siste stiller jeg igjen med 

friskt mot som styrekandidat. 

 

 

Presentasjon av kandidatene til valgkomiteen 
 

Dag Wennesland 
Jeg har hatt golden retriever siden 1970-tallet og vært aktivt medlem i Norsk Retrieverklubb i en mannsalder. 

Gjennom deltakelse i aktiviteter knyttet til avd Rogaland og avd Agder har jeg fått en rekke gode venner og 

mange gode minner og erfaringer. Nå har jeg vært med å arrangere utstillinger i nærmere 30 år og vært med i 

styre og komiteer, både lokalt og sentralt. I avd. Agder har jeg vært med i avd.styret i 10 år og i Hovedstyret har 

jeg vært med i flere perioder og var blant annet leder i to år.  

Sammen med Kerstin Svanberg har jeg også hatt et lite oppdrett av golden retriever og har fått flere av 

avkommene våre frem til Norsk Utstillingschampion. Det er imidlertid flere år siden vi hadde vårt siste 

valpekull og nå er det mest «gamlehjem» på kennel Jazzman. 
 

 

Nina Skjelbred 
Jeg jobber i Sandefjord som lektor i engelsk og norsk, og bor i Stokke i et hus på landet med for tiden fire 

hunder. Jeg har flat coated retriever og har vært aktiv i NRK siden tenårene.  Jeg driver et lite oppdrett og er 

opptatt av funksjonalitet og ellers alle retrieverens fine egenskaper. I 2015 fikk jeg min dommerautorisasjon og 

er nå eksteriørdommer for tre retrieverraser. Hundene og jeg stortrives også med jakttrening og litt jaktprøver. 

Et annet fokus for meg er raseklubb og samhold, og siden 13-årsalderen har jeg innehatt nesten alle typer verv i 

Norsk Retrieverklubb. I tillegg sitter jeg for tiden i dyrevernnemnda i Vestfold og i NKKs appellutvalg. 

 

 

Roger Pettersson 
Jeg heter Roger Pettersson, jobber som selvstendig snekker/tømrer. Har blitt 60 år og er gift med Nina 

Pettersson, vi bor på Ormøya i Oslo hvor vi trives veldig godt med vårt lille oppdrett av Golden retrievers under 

kennelnavnet Goldenniro. 

Vi har 4 stk. goldens i hjemmet og en på for, vi er ofte på utstillinger med våre hunder men har også vært en del 

på jakttrening og prøver. 

Jeg har vært medlem av Oslo avd siden 1999 og er nå leder av utstillingskomiteen.  

Synes vi har verdens beste hobby med hundene og hvor man også blir kjent med mange fantastiske mennesker. 

 

 



Kjersti Jensen 
Kjersti er født og oppvokst i Bærum men bor nå på Nord-Vestlandet. Den første hunden kom i hus i 1973, da 

jeg var 2,5 år, og siden har det alltid vært en hund med i bildet. Etter å ha hatt flere forskjellige raser ble den 

første retrieveren anskaffet i 2000.  

Kjersti har i dag et lite oppdrett av flat sammen med Jon André Breivik. Jeg er opptatt av retrieveren sin 

allsidighet og er aktiv innenfor flere av grenene i hundesporten men i hovedsak i dag er det jakt og utstilling.  

Jeg er utdannet instruktør gjennom NKK. Jeg har også verv i flere styrer blant annet NKK avd. Nord-

Vestlandet, NRK avd. Sogn og Fjordane og Eid Hundeklubb. 

  



S t e m m e s e d d e l  G e n e r a l f o r s a m l i n g e n  

2 0 1 9 ,  ( g y l d i g  v e d  f o r h å n d s s t e m m e )   

 

Valgkomiteen innstilling   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Hedvig Ihlen Gjenvalg  

 

Valgkomiteens innstilling   Sett inntil 1 x 

Kasserer 2 år  Karin Fagerås Gjenvalg  

 

Valgkomiteens innstilling   Sett inntil 3 x 

Styremedlem/varamedlem    

Styremedlem/  

varamedlem  

 

Bjarne Holm Gjenvalg  

Mona Skyrudshaugen Gjenvalg  

Kristine Hansen Ny  

Øvrige forslag til styremedlemmer:    

 Berit Lund Ny  

 Hans Ole Stenbro Ny  

 

 De to som får flest stemmer blir styremedlemmer, og den som får tredje flest stemmer blir varamedlem 

 

   Sett inntil 4 x 

Valgkomité 1 år Dag Wennesland Gjenvalg  

 Nina Skjelbred Gjenvalg  

 Roger Pettersson Gjenvalg  

 Kjersti Jensen Gjenvalg  

 

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Håvard Heier Gjenvalg  

 

   Sett inntil 1 X 

Vararevisor 1 år Øivind Tesaker Ny  

 

   Sett inntil 9 x 

Representanter  

til RS  

Hedvig Ihlen   

Karin Fagerås   

Magnus Ånsløkken    

 Mona Skyrudshaugen   

 Bente Svenningsen   

 Torun Larsen   

 Bjarne Holm   

 Kristine Hansen   

 Trude Hustad Krogh   



 

 


