
Innkalling til Generalforsamling  
Lørdag 13. juni 2020, kl. 10.30 på 

Scandic Oslo Airport, (tidligere Scandic Gardermoen) 

Registrering fra kl. 9.45 

 

Adkomst: 

Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen  

Opplysning om adkomst til hotellet klikk her. 

 

Hovedstyret i NRK valgte å utsette GF fra 18.april til 13.juni i håp om at samfunnet ville åpnes igjen. 

Myndighetene har så smått begynt å «løse opp» noen av de strenge tiltakene som ble iverksatt 12. mars, og  

det er kommet nye retningslinjer og anbefalinger fra FHI per 7. mai om størrelse på grupper som nå kan 

samles. «Det er tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer».  

På styremøtet 12.mai gikk vi gjennom disse anbefalingene og vi mener det er trygt å gjennomføre GF 13.juni 

ut ifra den situasjonen vi er i nå. Vi vil få et lokale på hotellet som er stort nok til at vi kan overholde en 

avstand på 1 m mellom hver person. De generelle smittevernstiltakene blir selvfølgelig overholdt. 

Styret har allikevel full forståelse for at avdelinger eller avdelingsdelegater av en eller annen grunn ikke ser 

seg i stand til å møte på årets GF. Det er mange som har risikoutsatte jobber der arbeidsgiver kan ha pålagt 

reiserestriksjoner, eller at mange synes risikoen ved å reise er for stor. Vi vil da legge til rette for at GF-

delegatene kan koble seg opp og følge GF digitalt.  

Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité skjer ved personstemmer. Vi oppfordrer avdelinger som ikke 

blir representert om å sende inn forhåndsstemmer. Avdelingene bør også opplyse sine medlemmer om 

mulighetene for å sende inn forhåndsstemmer og anbefale dem at de benytter seg av den retten. 

 

Velkommen til et annerledes GF! 

 

 

Til behandling foreligger: 

1  Åpning 

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

    b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 

 

c..Vi vil begrense antall representanter fra lokalavdelingene til max. 2 pr. lokalavdeling for å 

tilfredsstille dagens smittevernsregler. For å kunne gjøre dette må følgende vedtas:   

(OBS! Representantene har antall stemmer i henhold til dagens lovverk (max. 100 stemmer pr. 

representant) ved behandling og stemmegivning for disse sakene) 

 

2c.1 Fravike lovenes §3-1 om at «…. GF avholdes innen utgangen av mai….». 

 

2c.2 Fravike lovenes §3-2 b) om at «…. Inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 

hovedmedlem…» fravikes ved å vedta et tillegg som sier «Inntil 1 representant for hvert påbegynt 

100 hovedmedlem, dog maksimum 2 representanter fra hver lokalavdeling». 

 

2c.3 Fravike lovenes §3-2 Stemmetall ved saker om at «Møter en lokalavdeling med mer enn 1 

representant, fordeles det stemmetall lokalavdelingen tilkommer likt mellom de møtende 

representanter, dog begrenset til 100 stemmer pr. møtende representant.» fravikes ved å slette siste 

https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-oslo-airport
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/


del av setningen slik at den lyder «Møter en lokalavdeling med mer enn 1 representant, fordeles 

det stemmetall lokalavdelingen tilkommer likt mellom de møtende representanter.» 

 

 

Ved å vedta disse fravikene fra lovene gjeldende for NRKs GF 13. juni 2020, trenger ikke representantene å 

stille med fullmakt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

GF godkjenner fravikelse av lovene slik det er beskrevet i punkt 2c.1, 2c.2 og 2c.3. gjeldende for NRKs 

GF 13.juni 2020 

 

Etter at disse sakene er vedtatt, må det foretas en ny konstituering ved å fordele stemmetall etter vedtaket i 

pkt. 2c.3, og derved kan man starte med den vanlige og lovfestede saksbehandlingen. 

 

3  Årsberetninger for 2019 

   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 Familie- og rekrutteringskomiteens årsberetning 

   3.11 Raseråd Goldens årsberetning 

   3.12 Raseråd Labradors årsberetning 

   3.13 Raseråd Flats årsberetning 

   3.14 Raseråd Tollers årsberetning 

   3.15 Raseråd Curlys årsberetning 

   3.16 Raseråd Ches’ årsberetning 

4  Revidert regnskap for 2019 

5  Korrigert budsjett for 2020  

6  Kontingent for 2021 

7  Budsjett for 2021 

8        Sak fra Kirsten Norberg: Likebehandling av NJCH og NUCH 

9  Sak fra Silje Hveding Gulstad: Endring i NKKs Championatsregler og NKKs Regler for jaktprøver 

for retrievere 

10        Sak fra raseråd Labrador: Forslag til endring i reglene for registrering hos NKK 

11  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. 

 

 

 

Sak 3:  Årsberetninger for 2019 

 
3.1 Hovedstyrets årsmelding  
 

Hovedstyret har i 2019 hatt denne sammensetningen: 

 

Fra 01.01.2019 til 27.04.2019 

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 

 

   

Fra 27.04.2019 til 31.12.2019 

Leder:  Hedvig Ihlen, Kristiansand 

Dette er den fullstendige versjonen av dokumentene til NRKs GF 13. juni 2020. 

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 11 Valg.  

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

 



Nestleder: Magnus Ånsløkken, Skiptvedt 

Kasserer: Karin Fagerås, Sokna 

Styremedlem: Mona Skyrudshaugen, Bruvoll 

Hans Ole Stenbro, Rakkestad 

  Bente Svenningsen, Lundersæter 

  Torun Larsen, Stavanger 

 

Varamedlem: Berit Lund, Skarnes  

  Trude Hustad Krogh, Moelv (til 21.11.2019) 

 

Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær. 

Trude Hustad Krogh gikk ut av styret i november 2019 grunnet andre tidkrevende verv.  

 

Styret har hatt 9 møter i 2019, hvorav 4 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 og Generalforsamlingen. Budsjettmøtet i november 

avholdes alltid som et fysisk møte, og i tillegg hadde vi et 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 2019 behandlet 125 styremøtesaker og 26 EB-saker (saker behandlet elektronisk) 

 

2019 har vært et aktivt år for Norsk Retrieverklubb. Et av målene for 2019 var å øke antall medlemmer. Vi 

satte derfor i gang en vervekampanje. Kampanjen har resultert i en medlemsvekst på 454 medlemmer i 

forhold til i fjor. Totalt registrert medlemstall fra NKK pr. 31.12.2019 er nå 5879. Hovedstyret har vedtatt å 

videreføre vervekampanjen ett år til, altså ut 2020.  

 

Den nye Familie- og rekrutteringskomiteen, som ble lansert og etablert på kontaktmøtet 2019 som et ledd i 

klubbens strategiprosess, jobber aktivt ut mot avdelingene. De sender ut tips om ulike lavterskelaktiviteter 

hver måned. Se videre i komiteens årsberetning. 

 

 

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.  

 

Høsten 2019 ble preget av en mystisk hundesykdom som resulterte i mange avlyste arrangement både på 

avdelingsnivå og sentralt. Mesterskapshelgen, som er et stort sentralt arrangement med en avdeling som 

teknisk arrangør, måtte avlyses pga dette.  

 

Arrangementene 

Kontaktmøte 

Avholdt på Quality Hotel/Gardermoen 19. – 20. januar med 42 delegater + styret til stede. Sentral jaktkomité 

hadde jaktkonferanse samtidig med 41 delegater til stede. Det var en meget aktiv delegasjon som bl.a. fikk en 

felles innføring i NKKs Dogweb Arra for jaktprøver. 

 

Camp Villmark 

Camp Villmark ble arrangert på Norges Varemesse/Lillestrøm 2. 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 2019 ble avholdt 27. april på Quality Hotel/Gardermoen. Seks saker var til 

behandling, deriblant to saker som var utsatt fra GF 2018. Siste post på sakslista var som alltid valg. Det kom 

inn så mange forhåndsstemmer at det ble utslagsgivende for valgresultatet.  



 

Pinsehelgen – utstilling og Working Test 

Årets første store retrieverarrangement ble dobbelutstilling og working test i pinsehelgen 8. – 10.juni. Lørdag 

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

påmeldt 320 retrievere hver dag. Den sentrale utstillingskomiteen har lagt ned et enormt arbeid for at dette 

skulle bli en særdeles vellykket utstillingshelg.  

2. pinsedag, mandag, deltok 136 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 Teknisk arrangør, 

avdeling Kongsvinger og omegn, Gjøvik/Lillehammer og Midt-Hedmark.  

 

Elverumsutstillingen 

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

forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum, lørdag 10. august.  

 

Mesterskapshelgen 

Mesterskapshelgen skulle vært arrangert på Lygna med avd. Oslo og Omegn som teknisk arrangør. Den ble 

dessverre avlyst pga sykdomsutbrudd i form av blodig diaré, hos hund. 

 

Dogs4all 

Her var NRK representert ved Media- og profileringskomiteen 15. – 17. november. Vi hadde 

informasjonsstand og jaktdemonstrasjon.  

 

Retrievernytt kom i 2019 ut med 4 utgaver med Anne Mette Sletthaug som redaktør. Det ble 4 fyldige 

utgaver med mange interessante artikler i tillegg til «faste» spalter. 

 

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 30. november – 1. 

desember. Vi var representert ved Hedvig Ihlen, Magnus Ånsløkken, Karin Fagerås og Bjarne Holm. 

 

Jakthunddivisjonen: Samarbeidet i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen fortsetter framover.  Magnus 

Ånsløkken 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 Svein Scheie. 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 kr 350 000,-. Styret vil berømme råd og komiteer for 

meget god økonomistyring.  

 

Representasjon i andre organer  

 

NKKs FK for retrieverprøver  Idar Reinås, Frank Hermansen, Morten Egeberg  



NKKs BIT      Anne Mette Sletthaug 

NKKs Disiplinærkomité    Brit H. Mathisen 

NKKs Appellutvalg     Nina Skjelbred  

NKKs representant til FCIs Retrieverkomité Øyvind Veel 

 

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 og Hedvig Ihlen  

 

 

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

gjennom 2019. Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen 

hver enkelt av dere gjør. 

 

Avdelingene 2019 

 

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 2019 viser:  

 

 

 

 Medlemstall  Medlemstall  Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

  2019 2018 2017 2016 2015 

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 256 242 231 219 230 219 235 231 240      231 

Bergen og omegn 1984 458 446 403 395 390 378 410 401 407 397 

Fosen 1984 50 48 37 33 32 30 26 25 25 23 

Gjøvik/Lillehammer 1973 145 135 125 119 123 121 127 125 134 130 

Kongsvinger og omegn 1980 168 136 139 115 128 112 102 89 116 106 

Midt-Hedmark 1990 207 187 195 178 204 191 201 188 179      169 

Nord-Trøndelag 1983 163 147 136 122 141 123 135 120 139 124          

Nordland 2016 146 135 108 98 70 63 40 38   

Oslo og omegn 1982 1313 1224 1203 1125 1176 1091 1131 1068 1138 1084 

Ringerike og omegn 1985 138 122 128 114 129 115 134 119 139 126          

Rogaland 1976 375 360 343 335 344 339 357 350 352 345 

Sogn og Fjordane 1993 38 37 37 34 62 57 61 58 63 60 

Sunnmøre 1970 162 158 151 141 148 144 146 143 158 152 

Telemark 1975 169 160 160 150 176 162 138 132 131 126          

Tromsø og omegn 1984 145 141 125 121 123 119 136 133 147 145 

Trondheim og omegn 1970 414 438 370 346 351 333 358 342 337      321           

Vadsø og omegn 1973 43 39 48 45 46 43 52 50 55 53 

Vest-Finnmark 1982 46 44 50 47 57 54 45 41 43 43 

Vestfold 1979 309 289 282 260 300 284  275 260 263 248 

Østfold 1974 497 460 444 412 423 402 431 408 406 390 

Hovedklubben           637       583        710       691 801         785        792 727       727 740  

Sum       5879     5531      5425     5100 5454 5165 5332 5048  5212 5010  



 

 

Totalt registrert medlemstall pr. 31.12.2019 er 5879, som inkluderer gratismedlemmer, medlemmer som er 

medlemmer i flere avdelinger og halvprismedlemmer.  

 

Dette viser en oppgang på 454 medlemmer totalt og en oppgang på 325 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 2019: 

 

Rase 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Chesapeake Bay Retriever 2 6     0 8 6 12 
Curly Coated Retriever 8 19     7  6 0 6 
Flat Coated Retriever 450 392 443 414 357 261 
Golden Retriever 808 801 730 724 746 636 
Labrador Retriever 847 638 770 653 682 547 
Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever 
145 221 271 258 224 290 

Totalt: 2260 2077 2221 2063 2015 1752 

 
3.2 Lov- og Organisasjonskomiteens årsmelding 2019 
 

Formålet:  

• Komiteen skal behandle spørsmål som blir forelagt av Hovedstyret. 

• Komiteen skal være Hovedstyrets rådgiver i organisatoriske spørsmål, og ved alle forslag om 

endringer av Norsk Retrieverklubbs lover og ved inngåelse av samarbeidsavtaler med andre organ 

m.v.  

                                                                                                                                                                   

Komiteen har bestått av Jan Eyolf Brustad (leder), Eivind Mjærum og Ole Kristian Skodde. 

Vi har ikke hatt fysiske møter, men arbeidet har foregått på telefon og med e-mail utveksling. 

• Antall saker som er behandlet: 3 

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

Hovedstyret i disse sakene. 

▪ Tilpasning av klubbens lover til NKKs lovmal vedtatt på NKK RS 2017. Etter vedtak 

på GF 2019, måtte vi foreta noen skriftlige justeringer før lovene ble godkjent av 

NKKs Hovedstyre i desember 2019. 

o 2 saker vedrørende valg på avdelingers årsmøte.  

 

Komiteen vil understreke viktigheten av at Valgkomiteen er Årsmøtets «komite», og skal jobbe uavhengig av 

avdelingens styre. Det er også viktig at medlemmene i Valgkomiteen ikke er blitt valgt til andre verv på 

avdelingens årsmøte, og man bør så langt som mulig unngå at valgkomiteens medlemmer har nære relasjoner 

til noen av de som skal velges. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer er uavhengige, og at de eventuelt 

erklærer seg inhabile i behandling av nærstående kandidater. 

 

 

 

 



3.3 Media- og profileringskomiteens årsmelding 2019 

 

Medlemmer 2019:  

Tormod Ruud  

Rolf Arne Kaspersen (inn 2016) 

Anne Lise Kaspersen (inn 2016) 

Hans Ole Stenbro (inn 2018) 

 

Vi har hatt samtaler oss imellom ved sporadiske treff – spesielt ifbm. messene. 

Litt generelt om saker:  

• Revisjon av stands- og brosjyremateriell.  

• 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 24.02.2020 

Tormod Ruud 

 

3.4 Den sentrale utstillingskomiteens årsmelding 2019 

 
Komiteen har bestått av: 

Berit Lund, Bente Svenningsen, Signe Sangnæs 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 fornøyde 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 2019: 

Vi hadde ca 320 påmeldt begge dager, en liten økning fra året før. 

Dommerene denne helgen ble:  

*Per Iversen dømte Flat på lørdag, og Golden på søndag.  

*Giuseppe Masia dømte Labrador, Toller, Curly og Ches på lørdag, og Flat på søndag.  

*Henric Fryckstrand dømte Golden på lørdag og Labrador, Toller, Curly og Ches på søndag.   

*Eirin Stenbro og Line Hovde dømte valper.  

 

BIS på vår spesialutstilling ble:  

NUCH SEU(u)CH NV-17 Vestafjell´s Daddy´s Boy  

Eier og oppdretter: Laila Miljeteig Otterstad  

 

BIS på Clubshow ble: 

NUCH SEU(u)CH Almanza Backseat Driver 

Eier og oppdretter: Ragnhild Ulin  

 

 

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

100 000,- 

 



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

120 000(?),- i 2019. 

 

Vi har jobbet med terminlisten for 2020/2021, og i år som i fjor har vi ikke gjort store endringer på 

utstillinger for 2021. Største forandringen er etter mange forespørsler har vi gitt Haugesund dobbelutstilling i 

februar, håper med dette at Vestlandet føler de blir tatt hensyn til.  Vi ligger på et antall på ca 50 utstillinger i 

året.  

 

Pinsen 2020 vil foregå på Birkebeiner stadion, Lillehammer.  

Spesial utstillingen og clubshow søndag og mandag. WT arrangeres på lørdag. 

Med at det er jubileumsår har vi fått innvilget stort cert begge dager. Vi gleder oss og har slått på stor 

trommen med å invitere 6 dommere til denne helgen. Håper og tror det blir en hunderik helg og at vi kommer 

opp i antallet vi hadde i 2010.   

 

Ellers er vi tilgjengelige for alle som trenger hjelp med DogArra 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 2019 

 

Sentral jaktkomité (SJK) har i 2019 bestått av: 

André Alfredsen  

Nina Johanna Tolonen Egeberg 

Nina Wibeke Nilsen 

Gunn Therese Olafsen 

Einar Osnes 

Solveig Ånsløkken 

Karianne Hansen 

 

SJK har gjennomført 11 møter. Ett fysisk møte og 10 telefonmøter. I tillegg noe mailkorrespondanse.  

Det ble søkt om 136 B-prøver og 49 WT for 2019. På grunn av «hundesykdommen» ble mange prøver 

avlyst: 

• 1 bevegelig (sen vår) og 18 terminfestede prøver ble avlyst. 

• 13 WT avlyst.  

• 1 A-prøve (ikke årsak i «hundesykdommen»). 

• 1 Praktisk prøve 

 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 

2019 117 33 1 0 1051 



 

 

 
 

436 enkeltindivid stilte til start på jaktprøvene inkl. tollingprøvene. 

WT pinsen ble arrangert med 136 påmeldte ekvipasjer.  Det var påmeldt 65 i BK, 42 i AK og 29 i EK. 

Norsk Retrievermesterskap ble avlyst på grunn av «hundesykdommen» 

Eliteprøven ble i år arrangert av avd. Agder. Ingen NV19 ble kåret 

Mock Trial ble for første gang offisielt arrangert. 15 ekvipasjer stilte i AK og 23 i EK. 

 

Jaktåret 2019 har gitt 11 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere (12 i 2018), og 6 av disse gikk til 

norskeide hunder.  
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Hunder med N JCH 2019: 

Rase Reg. nr. Navn Land 

flat coated retriever SE12471/2013 Skattkammarens Isle Of Islay Sverige 
golden retriever SE16377/2012 Höghedens Ull Sverige 

labrador retriever dk00889/2015 Castlemans Syrian Danmark 
labrador retriever DK11118/2015 Stonesteady Scott Norge 

labrador retriever KCAM03766807 Glenbriar Polly Norge 
labrador retriever NO35824/14 Huntingmate Brasse's Fivel Norge 

labrador retriever SE12990/2014 Stenbury Black Thunder Sverige 
labrador retriever SE23373/2016 Meadowlark Galway boy Norge 

labrador retriever SE41699/2016 Cosmic Cover's Bliss Delicious Norge 

labrador retriever SE43528/2011 
Happy Birdhunter's Dots 
Wenn Norge 

 

I 2018 var det 4 norskeide hunder som fikk tittelen N JCH av 12 Totalt 

 

Einar Osnes, for Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité 

 

 

3.6 Den sentrale sporkomiteens årsmelding 2019 

 

• 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, Hanne Dornish og Cate Elin Mathisen Haga  

 

• Antall møter som er avholdt: 3 + mail korrespondanse  

 

• Hvordan er møtene avholdt (fysisk, telefon eller per e post): 3 møter på Messenger + mail  

 

• Antall saker som er behandlet :13 

 

• Litt generelt om disse sakene: Årets hovedsak har også i år vært nye viltsporregler og høringene på 

reviderte sporregler og viltsporchampionat regler som kom i høst. Sporkomiteen har samlet inn 

erfaringer som arrangør av prøver i 2019 og høringssvar på reviderte spor og championregler fra 

avdelingene. Ut ifra disse svarene har sporkomiteen laget et høringssvar som er sendt inn til NKK.   

 

Komiteen har hatt uttak av deltagere på landslaget 2019.  

 

Komiteen har så vidt begynt å se på hvilken avdeling som kan spørres ang NVM 2022 som arrangeres 

av NRK.  

 

• Dersom aktuelt, hvilke arrangementer som er avholdt: Deltagelse i Nordisk viltspor-lag i Sverige. 

NM blodspor 2019 ble i år arrangert av NKK den 27 og 28 juli på Eidsverket på Bjørkelangen.  



 

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

Det var Svenska Spaniel og Retrieverklubben som var arrangør for NVM 2019 den 31 august og 1 

september. Det var 11 søkere til landslaget og uttaket av laget ble gjort på grunnlag av søkernes 

resultater på prøver i 2017 og 2018.  

De 5 som kom med på laget var:  

 

 Rangering  Fører  Rase  Navn 

1 Mona Asbjørnsen  Labrador  
 Nord DK VCH Maylabs Spring 
Flower 

2 Linda Lynum  Flat N FI VCH Lysholtunet’s Maggie 

3 Henrik Jensen  Toller  
Nord UCH Nord VCH Redadict 

Racing Rascal 

4 Geir Skoog                         Toller  
Nord VCH RL1 RL2 RL3 Working 

Beauty's Intensive Ice 

5 Linda Lynum  Flat   N VCH Ryegate's Earth Calling 

 

Henrik Jensen var lagleder på årets lag. Det norske laget kom i år på en fin 3 plass. 

 

I år var det NKK selv som arrangerte NM blodspor. Mesterskapet ble arrangert for første gang etter 

nye sporregler (EK spor). Retrieverne tok storeslem og kapret de 3 første plassene.  

  

Norgesmester Henrik Jensen  Toller  Nord UCH Nord VCH Redadict 

Racing Rascal 

2 Mona Asbjørnsen  Labrador Nord DK VCH Maylabs Spring 
Flower 

3 Henrik Jensen  Toller  Inlicios 7th Heaven  

 
 

 

• Litt om eventuelle utfordringer fremover:  

- Vi venter spent på hva som blir resultatet av høringene på reviderte sporregler og 

viltsporchampionat.  

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

 

Hvaler 09.12.2019 

For Sporkomiteen  

Tone Nordhagen  

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Dommerkomiteens årsmelding 2019 

 

• 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: 3 

 

• Navn på medlemmer: Leder: Øyvind Veel 

Magnus Ånsløkken og Heidi Kvan 

 

• Antall møter som er avholdt: 5 

 

• Hvordan er møtene avholdt (fysisk, telefon eller per e post): 1 tlf.møte, 4 fysiske møter. Løpende 

korrespondanse muntlig og per epost.  

 

• Antall saker som er behandlet: 15 

 

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

kvalifiseringsprøvedommere, prøvelederutdanning, revidering jaktprøveregelverk, utdanning nye 

jaktprøvedommere 

 

• Dersom aktuelt, hvilke arrangementer som er avholdt: Praktisk dommersamling 2019 ble avlyst 

grunnet værforhold 

 

• Litt generelt om arrangement(ene) som ble avholdt: Praktisk dommersamling med fokus på WT. 

Ikke avholdt i 2019 grunnet værforhold.  

 

• Litt om eventuelle utfordringer fremover: Oppfølging av dommerelever, planlegge praktisk 

samling 2020, regelverksrevisjon 2020.  

 

3.8 Eksteriørdommerkomiteens årsmelding 2019 

Formålet for dette rådet/denne komiteen:  

Komiteens er NRK Styrets rådgivende komite for klubbens tilbakemeldinger til NKK v/DUK sin 

behandling av dommersøknader:  

• 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  

• 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 2019 (tallene i parentes er endringer fra 18) 

   

Antall dommere for retrieverrasene Fra NRK Totalt Norske 

Golden Retriever 20 (0) 45 (+3) 

Flat Coated Retriever 19 (-1) 41 (0) 

Labrador Retriever 17 (0) 38 (+2) 

Nova Scotia Duck Tolling 15 (0) 36 (+1) 

Curly Coated 15 (+1) 35 (+3) 

Chesapeake Bay 15 (0) 35 (+4) 

 

Dagens beholdning av retrieverdommere som er rekruttert fra NRK består av 20 personer. I 2019 er det 

ingen nye godkjente elever fra NRK sine rekker som har startet sin utdannelse.(em sak er behandlet og 

gjaldt utvidelse av resterende retrieverraser på 1 kandidat fra egne rekker (NRK).  

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

2018 da Eivind Mjærum har levert inn sin autorisasjon mens Nina Skjelbred har fullført alle 

retrieverrasene.  

Det er 6 (mot 11 i 2019) nye raseautorisasjoner (mot 11 i 2019) på de 5 ulike dommerne som har 

utvidet med flere retrieverraser i år.  

Golden fått 1 ny dommer fra egne rekker: Line Hovde  

Labrador 1: Lene C Rølles  

Toller 1: Hanne Wiik  

Chesapeake 1: Stein Feragen  

Curly 2 nye dommere: Stein Feragen og Nina Skjelbred 

 

 

3.9 Agility- og lydighetskomiteens årsmelding 2019 

 

• 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: Ett fysisk møte, for øvrig kommunisert via chat. 

• Saker som er behandlet: Forslag til endring av retningslinjer for Retrievercupen, bl.a. som følge av 

nye regler for blodspor.  

De vesentligste prinsippene i det fremlagte forslaget ble ikke støttet av hovedstyret og medlemmene i 

komiteen valgte da å trekke seg fra sine verv den 13. november 2019. Det vi ikke kunne akseptere var 

bl.a. at hovedstyret ville åpne for at to jaktlige grener ble tellende og at det ble mulig å få poeng for 

CERT på utstilling og Working test. Vi mente at Retrievercupen sitt prinsipp om allsidighet ville 

svekkes betraktelig når man kunne ta med to resultater fra jakt, men bare en fra alle andre disipliner. 



Vi mente at den jaktlige delen allerede var styret i forhold til de andre disiplinene i og med at det var 

høyere maks poeng for jakt enn for øvrige disipliner og dessuten måtte man ha med jakt/WT/TJP for 

å kunne bruke fire grener. Vi mente videre at det blir feil å åpne for poeng for CERT, fordi hunder 

som er fullcertet eller champions da ikke ville kunne oppnå maks poengsum på utstilling og/eller 

Working test.   

• Litt om eventuelle utfordringer fremover: Vi håper den nye ag- og lp-komiteen fortsetter å 

promotere Retrievercupen og Retrievermesterskapet da begge disse tiltakene bidrar til at våre 

medlemmer er aktive med sine hunder.  

3.10 Raseråd Goldens årsmelding 2019 

• Formålet for dette rådet/denne komiteen:     

Rådet er styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål.  

• Raserådet er kun et rådgivende organ i rase- og avlsspørsmål og skal kun veilede i spørsmål om avl 

på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klubb eller register godkjent av denne. Ansvaret for avlen 

hviler på oppdretter og hannhundeier.  

• Rådet skal drive en kontinuerlig kontroll og evaluering av retrieverklubbens valpeformidling.  

• Rådet skal gi informasjon om rasen, og bidra til økt kompetanse blant oppdrettere og eiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Antall medlemmer i råd/komite: 2 stk 

• Navn på medlemmer:  

Steen Dalsager, Allan Tingstveit 

 

• Antall møter som er avholdt: Ingen, tar alt på telefon og messenger. 

• Hvordan er møtene avholdt: Messenger og telefon 

• Antall saker som er behandlet: egentlig ingen 

• Litt generelt om disse sakene 

Hva vi har jobbet med: 

-WT for Golden 

-Raserådutstilling  

-Aktivt på FB  

-informert nye valpekjøpere 

-brukt hjemmesiden aktivt 

- utarbeidet statistikker 

3.11 Raseråd Labradors årsmelding 2018 

 

• Formålet for dette rådet/denne komiteen: Komiteens er styrets rådgivende komite for labrador 

• Antall medlemmer i råd/komite: 3 

• Navn på medlemmer: Silje Christin Hveding Gulstad, Katja Ravn og Patricia de Wilde 

• Antall møter som er avholdt: nesten daglig 

• Hvordan er møtene avholdt: messenger/ i forbindelse med arrangement 

• Antall saker som er behandlet: 47 

• Litt generelt om disse sakene: Vi har behandlet 5 dispensasjonssøknader for valpelisten, 6 

bekymringsmeldinger, 36 saker ift NRK/NKK osv. 

• Litt om hva vi ellers jobber med og satser på: 

• Opplysningsarbeid: stor del av raserådets ansvar. Pga mye useriøs avl har vi lagt endel arbeid 

og tid ned i opplysningsarbeid på nett det siste halveåret, vi vil intensivere dette både på 

hjemmeside og facebook fremover. 

• Opprettelse av «Labrador i fokus» på fb: skal være en samlende side med informasjonsdeling 



for å lettere kunne nå ut med viktig informasjon. 

• Følger med på alle resultater (helse, kull, prøver, utstilling, statistikk, forskning) i inn og 

utland. 

• Følger med på all handel på Finn med labrador: useriøse oppdrettere som avler utenfor 

klubben er et stort problem. 

• Henvendeler på e-post, tlf og facebook om valpekjøp, rasen, hannhunder, avl mm. Disse er 

det mange av. 

• Oppdaterte avlskrav 2019 

• Standard oppdatert (pga oversettingsfeil) høsten 2019 

• Promotert valpe- og oppdretterliste med gode resultater, svært mange vil stå oppført på 

begge og vi opplever en stor økning ift få år tilbake. 

• Kontinuerlig arbeid med RAS, veldig stort og tidkrevende arbeid. Venter også på at NKK får 

oppdatert sine systemer. 

• Avholdt raserådsutstilling: stor suksess med veldig mange påmeldte. Gode skussmål fra 

dommer: høy kvalitet på mange av hundene. 

• Fremover: avholde flere seminarer, opplysningsarbeid om rasen, klubb, helse (index, innavl, 

helthetlig avl). 
 

3.12 Raseråd Flats årsmelding 2018 

 
Raserådet har i 2019 bestått av Marianne Hansen, Gunbjørg Bjørneboe og Line Hovde.  

 

Vi har i 2019 hatt et fysisk møte i februar og 2 møter i høst, i tillegg et møte i forbindelse med annet møte vi 

hadde med Frode Lingaas, genetiker ved Veterinærhøyskolen.. Vi har også hatt flere mindre møter i 

forbindelse med utstillinger vi alle har vært til stede på. Vi har også brukt facetime der vi har saker som vi 

har måttet få unna. Ellers har vi også behandlet saker ved hjelp av andre elektroniske medier.  

 

Vi var representert på kontaktmøtet i januar. 

 

Flatmesterskapet ble avholdt i pinsa.  

Årets flatmester ble NORDCH SUCH NUCH NCH DKUCH NordCH Simon Says Rule Britannia- fører 

Hafdis J Porarinsdottir- eier Jonna Vassbotn.    Unghundmester: Hermiroz Winter Rose- eier Emilie 

Lundquist. Veteranmester Flatbacks Green Monster- eier Tormod Ruud. 

 

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

Shimmytrofeet for mestvinnende FCR: Almanza Backseat Driver 

Gardeniaprisen for mestvinnende tispe: Blikkfang Dirty Little Trick 

Ambassadørprisen for mestvinnende hannhund: Almanza Backseat Driver. 

Finn Arild Thorsens minnepremie for beste veteran: Altaflats Did I Tell You 

 

Årets Dual Purpose FCR: Flatham`s Heev Et Biiln Jena- eier Nils- Gunnar Korsvik 

 

Gratulerer til alle vinnerne!! :-) 

 

Sakene vi har jobbet med er: 

Spørsmål fra flatcoated eiere og oppdrettere har stort sett dreid seg om hvorvidt kravene til å stå på 

valpelisten er oppfylt. Vi har betjent en 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. 

 

Vi har brukt tid til å få til et samarbeid med genetiker Frode Lingaas der vi starter opp i 2020 med å samle 

inn swabs/ blodprøver for å få informasjon om genetisk variasjon hos flatcoated retriever i Norge. Vi ønsker 



også å sende inn blodprøver til veterinærhøyskolen i forhold til kreft-  de ulike sarcomene, PNP og eplepsi 

hos flatcoated retriever. Fortsatt jobbes dette med. 

Innledende forberedelser i forhold til revidering av RAS i 2020. 

Hastesaker fra styret der de ber om uttalelser.  

Organisering av raserådsutstilling i 2019 og flatmesterskapet i 2020. 

 

En annen sak vi arbeider med er å se på om det er hensiktsmessig at alle avlshunder bør gonioscoperes i hvert 

fall en gang, da det er stigende tall på glaucom i rasen. 

 

Det er også blitt produsert en del tekst til Retrievernytt.  

 

Registreringstall for 2019: 378 

Helsestatistikk for HD, AD og øyne:  

HD: Undersøkte: 267, ikke fri for HD: 30 

AD: Undersøkte: 139 ikke fri for AD: 7  

Øyne: Undersøkte: 175, antall med anmerkninger: 81, antall gonioscoperte 29stk.  
 

 

3.13 Raseråd Tollers årsmelding 2018 

 

Raseråd for Toller har i 2019 bestått av Nina Fjeldsaa, Sølvi Rønnild og Geir-Olav Andresen med sistnevnte 

som leder. 

 

Raserådet har i 2019 hatt 7 Skype-møter og behandlet 48 saker.  

 

Tollingjaktprøver 

I juni 2018 ble Tollingjaktprøver offisielle i Norge. Det ble da arrangert 4 prøver, henholdsvis På Elverum og 

i Trøndelag. 

 

I 2019 har det vært gjennomført 8 tollingjaktprøver, fra Kristiansand i sør til Trøndelag i nord. Det har vært 

73 deltakere totalt på disse prøvene, hvorav det var 32 individuelle startende. Det var 37 startende i BK, 27 

startende i AK og 9 startende i EK. 

 

Det er gjort avtale med SSRK om utdanning av 2 tollingjaktprøvedommere. Det er 7 godkjente prøveledere 

for tollingjakt i Norge. 

 

Tollerfestival 

Tollerfestivalen ble i 2019 arrangert i Kristiansand. Det var 44 hunder påmeldt til utstilling på lørdag og 20 

hunder til tollingjaktprøve på søndag. Raserådet hadde engasjert 2 dommere fra Danmark som begge 

dømmer både på utstilling og tollingjaktprøver. Det ble holdt felles middag på lørdag kveld på klubbområdet 

til avdeling Agder. Her var det 30 som møtte. Tollerfestivalen gav et overskudd på kr. 2000,-. 

 

Utstillinger 

Det har i 2019 vært gjennomført 53 utstillinger med totalt 756 utstilte tollere. 

 

Registrerte hunder 

I 2019 er det født 28 tollerkull i Norge, med 61 hanner og 69 tisper. Det er importert 6 tollere  fra andre land, 

hvor antall valper ikke er registrert. Det er født totalt 145 valper i 2019. 

Arrangement 

Raserådet har i 2019 gjennomført en rekrutthelg etter initiativ fra Gro Vestue og Tone Kvanild. Etter hvert 

kom også Hanne Kleven Haugan inn i planleggingsarbeidet. Titti Karlstrøm og Nina W. Nilsen ble engasjert 

som instruktører og Geir-Olav Andresen som en av flere medhjelpere. Arrangementet hadde som mål å 

rekruttere nye Tollereiere til miljøet. Rekrutthelgen ble gjennomfør 11-12. mai i Drammensområdet. 



Raserådet takker de to nevnte for initiativet og for planlegging og gjennomføring. 

 

Med hilsen 

Raserådet Toller 

 

3.14 Raseråd Curlys årsmelding 2018 

 

Formålet for raseråd curly er å bidra til å øke kompetansen om curly coated retriever, om rasens helse og 

utvikling, og å være en kompetent faginstans. Komiteens er styrets rådgivende komite i klubbens rase- og 

avlsspørsmål. 

 

Raserådet har i 2019 bestått av Birgit Engelsen og Ellisiv Hovig 

Raserådet har hatt 2 formelle møter, (Et pr. tlf) utover det har vi hatt fortløpende  

 

Saker som har blitt behandlet: 

* Rasearrangement Curlytreff 2019 

* Valpehenvendelser 

* Informasjon til oppdrettere, nye valpekjøpere 

Oppdaterer hjemmeside/stoff til Retrievernytt 

Etter fire år i raserådet slutter Birgit 1 januar 2020. Aktuelle ny/nye medlemmer er forespeilet, men ikke lett å 

finne.  

 

Birgit oppsummerer sine år i raserådet slik: «Personlig synes jeg arbeidet i raserådet har vært lærerikt og 

utfordrende. Samarbeidet med Ellisiv har vært bra. Har møtt mange hyggelige og flinke curlyeiere. Men det 

er ikke alltid lett å være i et raseråd. Vi har utfordringer i miljøet. De som er kontakter for raserådene bør her 

komme mer på bane. De bør ha mer kontakt med raserådene ang. hvordan de jobber, takler utfordringer og gi 

dem gode råd. Vi ønsker å skape et godt hundemiljø der alle føler seg vel». 

 

Rasens helse og utvikling: 

Det er registrert et kull med åtte valper som ble født høsten 2019. I tillegg er det importert 5 hunder fra 

Sverige, 4 hanhunder og 1 tispe.  

 

Vi har oppfordret oppdretterne til å registrere valpekull på valpelista til NRK. Dessverre er ikke alle 

oppdretterne positive til det. Det er svært viktig for en liten rase som curly at alle valpekull som er kvalifisert 

kommer på valpelista. Dette bidrar til å holde interessen for rasen oppe, selv om alle valpene skulle være 

bortbestilt.  

  
Ant. Røntgen HD A og B C D E Ant. AD AD status 0 

2019 11 9 1 1 0 6 6 

2018 11 6 3 2 0 5 5 

 

Det er bra det fortsatt røntges albuer. Resultatene bekrefter at rasen ikke har problemer med albuer.   
Øyelyst øyer u a Katarakt Distichiasis 

2019 11 7 2 3 

2018 7 4 0 3 

 

Graden av Distichiasis/Ektopiske Cillier på hundene som har fått det påvist er mild.  

 

Kliniske diagnoser 

Vi har fått melding om 4 hunder med klinisk diagnose. En hund fikk påvist lymfekreft. Det viste seg 

imidlertid at den diagnosen ikke var riktig. Hunden har reaktive lymfeknuter uten en avklart årsak. Hunden er 

også operert for jurkreft, grad 2, uten at det er påvist en sammenheng. Hunden er tatt ut av avl.  



En hund fikk valpefurunkulose (Juvenil Cellulitt). Etter kortisonbehandling ble hunden helt frisk, men er 

dessverre uaktuell for avl.  En hund døde høsten 2019 av blodig oppkast og diare, i samme periode som 

mange hunder døde av det samme. En hund har fått påvist diabetes. I tillegg er to hunder under utredning for 

mulig DCM (Dilatert kardiomyopati). 

 

I siste nummer av Retrievernytt har vi skrevet en oppsummering av året. Vi ønsker åpenhet omkring 

sykdommer/lidelser og har derfor skrevet om dette.  

 

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

Ildsjeler har bygd opp en internasjonal database for å kunne regne innavlsgrad på fullstendige stamtavler og 

flere generasjoner enn det som kan hentes ut av NKK. I tillegg har raserådet bygget opp en database som kan 

regne enda flere generasjoner.  Oppdrettere har begynt å etterspørre og bruke denne informasjonen. Det er 

positivt. 

 

 

Utstilling:   
Ant. 
Utstilling 

Ant. 
Deltakere 

Deltaker/utstilling Mest besøkte utstilling 

2019 36 101 2,8 Curlytreff, 15 påmeldte 
hunder 

2018 31 103 3,3 Curlytreff, 10 påmeldte 
hunder 

 

Gaditrofeet ble vunnet av Curlycrest`s Dream Team , «Wilma» til Guro Brunsby og Eirin B. Stenbro. Den 

mest vinnende curly på NKK utstilling ble Zoete Zonsopgang V. Elegast, «Hera» til Greta og Helge Opdal.   

 

Curlytreffet er den utstillingen i løpet av året som har flest deltagere. Dette er også en viktig 

rekrutteringsarena, ettersom det er mange nye som debuterer i utstillingsringen.  

 

Jakt:  

  
BK AK EK 

 

WT 2(0, beståttt) 2 (0, 2. vinner) 3(0, bestått, 1. vinner) 

B-prøve 3 (0,0,0) 0 2 (2,3) 

 

For første gang i Norge har en curly blitt 1. vinner i eliteklassen på Workingtest og det er også første gang en 

curly har fått premiering i eliteklassen.  

 

Andre aktiviteter curlyer har deltatt på er blant annet konkurranser i lydighet, agility og rallylydighet. En 

curly har deltatt på to oppvisninger i agility i forbindelse med familiedager og hundetreff i regi av en lokal 

retrieverklubb/NKK. En curly har fått godkjenning som veggdyrhund. Mange curlyer har deltatt på ulike 

kurs, men det aller viktigste er at de fungerer bra som en god familiehund. Og det er vårt inntrykk at de gjør.  

 

Curlytreffet var i år i Stavern. Der deltok 20 curlyer. Det ble et vellykket  

treff med mange ulike aktiviteter, som tidligere beskrevet i retrievernytt.  

 

Raserådet har påbegynt arbeidet med et dommerkompendium, men har ikke kommet i gang med revidering 

av RAS.  

 

For raserådet 

 

Birgit Engelsen og Ellisiv Hovig 

 



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..  

Arrangementer: 

Jakttreninger: 

Raserådet har arrangert to treninger i 2019 

Pinsetreffet 

Ble avholdt på Galterud skytterlag sitt anlegg med 25 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. Raserådet stilte mannskaper til en post på workingtesten 

Annet: 

Fødte/importer: 

Det er født ett kull på 2 valper i 2019 hvorav 1 er eksportert til Sverige. Tre hunder er omregistrert/importert 

fra Danmark og Sverige. 

Jakt:  

4 hunder har deltatt i BK jakt, med følgende resultat:2x2BK 4x3BK 

5 hunder har deltatt på workingtest BK, med følgende resultat: 3 bestått  

Norske Redningshunder:  

1 ekvipasje er førstegangsgodkjent som redningshund sommer 

1 ekvipasje er godkjent som lavinehund. Ved årsslutt er det minst 10 % av den norske populasjonen av CBR 

som er i tjeneste som eller blir trenet til redningshund. 

Helse:  

2 hunder er røntget fri for albueleddsartroser. 1 har fått 3(mild grad) 

3 hunder er hofterøntget med følgende resultat: 2 B (fri), 1 C (svak grad), 5 hunder øyelyst, 4 er uten 

anmerkning, 1 er øyelyst med mild grad distichiasis. 

Utstillinger:  

22 hunder har deltatt 41 ganger på 14 utstillinger. Det er utdelt 27 Ck og 9 cert, samt 2 Nordiske cert og 2 

CACIB.  1 hund 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 2019 godkjennes. 



Sak 4   Revidert regnskap 2019 

 

 



 



 

 

BALANSE 

 
 

 

 

 

 

Kommentarer Regnskap 2019 

 

Resultat: 

Årets resultat ble et overskudd på kr 350.617 mot et budsjettert overskudd på kr 70.900. 

Kommentarer: 

Medlemstallet er gledelig noe høyere enn 2018, men ligger 29.000 under budsjett. 

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

over budsjett 

Valpelister litt over budsjett, det er fortsatt flatcoated-oppdrettere som er flinkest til å bruke klubbens 

valpeliste for å dokumentere de kullene som følger klubbens retningslinjer. Omplasseringstilbudet blir også 

flittig brukt, men ligger litt under budsjett. 

Pinsearrangementet fikk et totalt overskudd på vel kr 105.000 fordelt på kr 94.000 på utstillingen og kr 

11.000 på WT. All honnør til utstillingskomiteen, jaktkomiteen og avdeling Kongsvinger, Midt Hedmark og 

Gjøvik/Lillehammer for vel utført arrangement. 

Raserådene har fått frihet til å selv styre sine egne arrangementer, og det har vist seg at de har god 

økonomikontroll og har stort sett klart å få til overskudd. Eventuelt overskudd er lovet å kunne forsvare et 



eventuelt budsjettert underskudd senere år hvis raserådet ønsker å gjennomføre spesifikke tiltak for rasens 

beste. 

Kurs og konferanser er under budsjett. Dette skyldes at prøvelederkurs og prøvelederkonferanse ble utsatt til 

våren 2020 og at dommerkonferansen utsettes for å følge revidering av regelverket. Som følge av dette har vi 

mottatt mindre støtte fra NKK. 

Elverums utstilling fikk et overskudd på vel kr 14.000 

På grunn av utbruddet av hundesykdommen, ble mesterskapshelga avlyst og gitt dermed med et underskudd 

på ca kr 5.000. Mock trail gikk med et lite overskudd. Eliteprøva er ikke sluttført ved årsslutt, men vil nok 

ende opp med et større overskudd enn budsjettert. 

Varesalg litt under budsjett. 

Administrative kostnader ca. 65.000 under budsjett. Dette skyldes i hovedsak at kasserer dobbelbudsjetterte 

feriepengene. 

Styremøter/reiser er litt over budsjett. 

Medlemsinformasjon er ca kr 40.000 over budsjett. Dette skyldes merkostnad trykking, da det har kommet 

inn gledelig mye stoff til bladet, slik at redaktør har fått godkjennelse til å sette inn noen flere sider enn 

budsjettert. Det ble også brukt noe ekstra for å få Retrievernytt på nett. 

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

Støtte er kr 67.000 under budsjett. 

Renteinntekter 2000 over 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   Bente Svenningsen    Torun Larsen    

 Hans Ole Stenbro   Berit Lund   

Bente Fjeldsæter 

(kontorleder)  

 

 

  



Revisjonsberetning 2019: 

 
 

 

 

Forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2019 som viser et overskudd på kr 350.618 godkjennes.  Styret gis ansvarsfrihet. 

 

  



Sak 5  Korrigert budsjett 2020 
  Se regnskapsark, sak 4.  

 

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

 

Inntekter 2020 

 

Årets budsjett reflekterer i stor grad de erfaringer vi har gjort i 2019 og tidligere når det gjelder trender for de 

enkelte poster. 

Medlemskontingenten er justert noe opp basert på at vi fortsetter medlemsvervekampanje. 

Medlemsregister justert noe opp, da økt medlemsmasse også får innvirkning på avdelingsmedlemstallet. 

 

Valpelisteinntekter blir erstattet av betaling for oppføring på oppdretterliste etter ønske fra flertallet av 

raserådene, men dette forventes å ikke gi de store endringer. 

Rasearrangement er justert ut fra at det blir dobbeltutstilling i pinsen som et sentralt arrangement og ut ifra 

innsendte endringer fra raserådene. 

 

Kurs og konferanser er justert opp, delvis på grunn av det som ikke har blitt arrangert foregående år, og også 

fordi det blir raseseminar på høsten. 

 

Jakt/Spor justert noe opp i forhold til hvem som arrangerer 

 

Dette gir en økning i budsjetterte driftsinntekter på kr 622.300 

  

 

Kostnader 2020 

 

Administrasjon: Justert ned i henhold til resultat 2019 og dobbeltbudsjettert feripenger. 

Styremøter justert opp i henhold til resultat 2019 

Medlemsinformasjon justert opp i henhold til resultat 2019 og at styret ser det som viktig å ha et innholdsrikt 

medlemsblad. 

Rasebestemt arrangement justert opp etter ønsker fra raseråd og sentral utstillingskomite. 

Kontaktmøte justert litt opp. 

Jakt/spor justert ut ifra arrangøravdelinger og innsendt budsjett. 

Økonomisk støtte justert noe ned, da det erfaringsmessig ikke var mange norske deltagere på Cruft i 2020 

Jubileumsposten økt. Utgifter til plassleie på Birkebeineren stadion, Lillehammer legges på arrangementet, 

da det ikke føles riktig å belaste utstilling og WT med denne ekstra utgiften. 

 

Budsjettert resultat 2020 

 

Sluttresultat endres til et underskudd på kr 99.000 mot et underskudd på kr 237.600 i ordinært budsjett.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Korrigert budsjett for 2020 som viser et underskudd på kr 99.000 vedtas. 

 

 

 

  



Sak 6  Kontingent for 2021 
 

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 

2021 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemskontingenten for 2021 foreslås uendret til kr 300,- 

 

 

 

Sak 7  Budsjett 2021 
  Se regnskapsark, sak 4 

Budsjett for 2021 viderefører de satsinger som er gjort i budsjett for 2020. 

 

Inntekter 2021 

Det legges opp til en forsiktig oppgang i medlemsmassen i forhold til 2020  

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 2021 

Administrative utgifter følger i hovedsak 2020-budsjettet, med noe indeksregulering. 

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

 

Budsjettresultat 2021 

Det budsjetteres med et forventet overskudd på kr 1.900. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjett for 2021 som viser et overskudd på kr 1.900 vedtas



 

Sak 8        Sak fra Kirsten Norberg: Likebehandling av NJCH og NUCH 

 

 

Kirsten Nordberg har fremmet forslag om krav til 3. premie fra Begynnerklasse på jaktprøve 

for Retrievere for å kunne oppnå tittelen Norsk Utstillings Champion (NUCH) 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

 

På GF i 2019 foreslo jeg at utstillingskravet til NJCH skulle fjernes slik at de to titlene NJCH 

og NUCH ble likebehandlet -i og med at det kreves utstillingspremiering for å bli NJCH, men 

ikke jaktpremiering for å bli NUCH.  

Forslaget ble nedstemt med overveldende flertall: «Dagens championatregler opprettholdes 

som før når det gjelder utstillingspremiering, minimum sufficient for å kunne bli NJCH.» 

Dette ble vedtatt med 2526 stemmer mot 202 stemmer. 

 

Forslag til GF 2020: 

Titlene NJCH og NUCH likebehandles. For å oppnå tittelen NUCH må hunden være 

jaktpremiert på offisiell jaktprøve med minimum 3. premie i Begynnerklasse. 

 

Hovedstyrets saksutredning:  

 

NRKs hovedstyre er av den oppfatning at endringer i NKKs Championatregler skal fremmes 

NKK som et ledd i en revisjon av det aktuelle regelverk. NKKs Championatregler ble sist 

revidert i 2019, med gyldighet fra 1.1.2020.  

Slik Hovedstyret oppfatter forslagsstiller, ønskes det en binding med vedtak fra GF om at 

NUCH skal tillegges et brukskrav og at denne bindingen skal fremmes NKK som et ledd i 

neste revisjon av NKKs Championatregler.  

 

Hovedstyret anser det ikke som hensiktsmessig at GF skal foreta endringer i NKKs regelverk 

gjennom enkeltstående vedtak på Retrieverklubbens Generalforsamling. Endringer av jakt- og 

utstillingschampionat for Retrievere og kobling mellom disse championatene har i mange år 

vært et utfordrende tema for Retrieverklubben. Det er Hovedstyrets oppfatning at slike 

endringer krever en grundig saksbehandling i klubben. Ved å ilegge NUCH en binding med 

brukskrav gjennom et vedtak fra GF, anser ikke Hovedstyret at en slik endring har fått den 

komplette saksutredningen, eller forankring i organisasjonen som anses nødvending.  

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

 

Hovedstyret anbefaler at GF ikke ilegger kommende revisjon av NKKs Championatregler 

bindinger om brukskrav for oppnåelse av NUCH.  

 

 

 

 

 

  



 

Sak 9        Sak fra Silje Hveding Gulstad: Endring i NKKs 

Championatsregler og NKKs Regler for jaktprøver for retrievere 
 

Silje Hveding Gulstad har fremmet forslag om krav til «excellent» fra utstilling for oppnåelse 

av NJCH og eventuelt «Very good» fra utstilling som adgangskrav for å kunne stille på 

jaktprøve for Retrievere.  

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

 

Ønsker å legge frem sak for GF. Alle krav ift titler bør sidestilles, dersom det kommer forslag 

om krav om jaktpremiering for NUCH ønsker jeg å legge frem forslag om krav om excellent 

fra utstilling for NJCH, alternativt VG fra utstilling for å starte på jaktprøver. 

 

 

9a: Forslag om krav til «excellent» fra utstilling for oppnåelse av NJCH. 

 

Hovedstyrets saksutredning:  

 

NRKs hovedstyre er av den oppfatning at endringer i NKKs Championatregler skal fremmes 

NKK som et ledd i en revisjon av det aktuelle regelverk. NKKs Championatregler ble sist 

revidert i 2019, med gyldighet fra 1.1.2020.  

Slik Hovedstyret oppfatter forslagsstiller, ønskes det en binding med vedtak fra GF om at 

NJCH skal tillegges et strengere eksteriørkrav, fra dagens «sufficent» til «excellent» og at 

denne bindingen skal fremmes NKK som et ledd i neste revisjon av Championatregelverket.  

 

Hovedstyret anser det ikke som hensiktsmessig at GF skal foreta endringer i NKKs regelverk 

gjennom enkeltstående vedtak på Retrieverklubbens Generalforsamling. Endringer av jakt og 

utstillingschampionat for retrievere og kobling mellom disse championatene har i mange år 

vært et utfordrende tema for Retrieverklubben, og det er Hovedstyrets oppfatning at slike 

endringer krever en grundig saksbehandling i klubben. Ved å ilegge NJCH en binding med 

eksteriørkrav «excellent» gjennom et vedtak fra GF, anser ikke Hovedstyret at en slik endring 

har fått den komplette saksutredningen, eller forankring i organisasjonen som anses 

nødvending.  

 

 

Hovedstyrets innstilling på 9a:  

 

Hovedstyret anbefaler at GF ikke ilegger kommende revisjon av NKKs Championatregler 

bindinger om et strengere eksteriørkrav for oppnåelse av NJCH.  

 

 

 

9b: 

Forslagstiller har fremmet et alternativt forslag til vedtak, om første forslag sak 9a faller.  

 

Forslag til alternativt vedtak fra Silje Hveding Gulstad: 

 

(...) eventuelt «Very good» fra utstilling som adgangskrav for å kunne stille på jaktprøve for 

Retrievere. 

 



 

Hovedstyrets saksutredning: 

NRKs hovedstyre er av den oppfatning at endringer i NKKs «Regler for jaktprøver for 

retrievere» skal fremmes NKK som et ledd i revisjon av det aktuelle regelverket. NKKs 

«Regler for jaktprøver for retrievere» skal revideres i 2020/21 og forslaget kan således tas inn 

det kommende revisjonsarbeidet med en binding gjennom vedtak fra GF.  

 

Hovedstyret anser det ikke som hensiktsmessig at GF skal foreta endringer i NKKs regelverk 

gjennom enkeltstående vedtak på Retrieverklubbens Generalforsamling uten at en slik endring 

har fått den komplette saksutredningen, eller forankring i organisasjonen som anses 

nødvending.  

 

 

Hovedstyrets innstilling på 9b:  

 

Hovedstyret anbefaler GF å ikke ilegge kommende revisjon av NKKs «Regler for jaktprøver 

for retrievere» bindinger om et eksteriørt adgangskrav for deltakelse på jaktprøver for 

retrievere.   

 

 

 

Sak 10.  Sak fra Raseråd Labrador: Endring i registreringsvilkår – 

mulighet for å frata en stambokført hund avlsrett og annullering av 

stambok.  

  
Raseråd Labradors begrunnelse:  

  

• NKKs administrasjon kan - etter innstilling fra gjeldende raseklubb, frata en 

stambokført hund avlsrett eller sette betingelser for avlen innen en bestemt rase, 

dersom tungtveiende helsemessige, rasemessige eller overordnede hundepolitiske 

forhold gjør dette nødvendig.   

  

• NKKs administrasjon kan annullere en hunds stamtavle dersom det viser seg at 

betingelsene for registreringen likevel ikke var oppfylt på registreringstidspunktet.   

  

Dersom en hund stambokføres på feil grunnlag (uriktige opplysninger mm) har NKK og 

norske raseklubber i dag ingen reell mulighet til å tilbakekalle stamtavlen. Med dagens 

utfordringer i forhold til såkalt moteavl så ber vi HS og raseklubber/forbund om å se til DKKs 

reglement for stambogføring hvor man gis mulighet til nettopp å annullere stamtavler.   

  

Norsk Retrieverklubb og Raseråd labrador er dypt bekymret for den såkalte trendavlen med 

feilfargede labradorer som er et resultat av blandingsavl med weimaranere. Dersom slike 

hunder og linjer med dilutegen skulle snike seg inn i den norske genpoolen har vi kun én 

mulighet til å klage dette inn: via disiplinærkomiteen som brudd på de etiske reglene for avl 

og oppdrett hvor det står: (punkt 2): Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis 

utvide den genetiske variasjonen i rasen og (punkt 3): Oppdretteren må drive sitt oppdrett med 

de nødvendige kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett, samt arbeide for å 

ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombi- nasjon av avlsdyr. 



 

  

Ordlyden i disse formuleringene er veldig runde, og sanksjonsmulighetene er følgende: Brudd 

på disse regler vil kunne medføre en eller flere av følgende reaksjoner: Kullet blir ikke 

registrert, valpene registreres med avlssperre, tidsbegrenset avlsforbud for kullets mor og/eller 

disiplinærreaksjoner.  

   

Vi mener at dette ikke er tilstrekkelig og ber styret om å ta dette opp som sak for fremming på 

hhv GF og RS.  

   

Vårt forslag er å se til de danske reglene for stambokføring hvor det sies at:  

Pkt. 11  

   

DKK's bestyrelse kan annullere en hunds stambog, hvis det viser sig, at betingelserne for 

stambogsregistreringen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet.  

   

Hovedforskjellen her er at raseklubbens tillegges stor betydning i avgjørelsene, der hvor man i 

dag er prisgitt disiplinærkomiteen. I tillegg gis kennelklubben rettighet til å tilbakekalle en 

stamtavle dersom det viser seg at den er registrert med bakgrunn i juks og/eller usanne 

opplysninger.  

  

Hovedstyrets saksutredning:  

  

NRKs hovedstyre er av den oppfatning at endringer i ulike regelverk hos NKK, bør foregå 

som revisjon av de aktuelle regelverk og ikke behandles med vedtak fra Retrieverklubbens 

Generalforsamling som binding til en slik revisjon.  

Hovedstyret er ellers av den oppfatning at en innstramming i aktuelt regelverk mht til de 

forslag forslagstiller fremmer, vil være hensiktsmessige for ivaretakelse av raseansvaret.  

  

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret anbefaler at forslaget oversendes NKK som NRKs innspill til revisjon av NKK 

regelverk: Regler for registering av hund.  

 

 
 

  



 

Sak 11: Valg 
 

Styret fram til Generalforsamlingen ser slik ut: 

 
Leder Hedvig Ihlen Valgt i 2018 På valg Ønsker ikke gjenvalg 

Nestleder Magnus Ånsløkken Valgt i 2016 og 2018 På valg Gjenvalg 

Kasserer Karin Fagerås Valgt i 2013, 2015 og 2017 Ikke på valg  

Styremedlem Bente Svenningsen Valgt i 2018 På valg Gjenvalg 

Styremedlem Mona Skyrudshaugen  Valgt i 2013, 2015 og 2017 Ikke på valg  

Styremedlem Torun Larsen Valgt i 2018 På valg Gjenvalg 

Styremedlem Hans Ole Stenbro Valgt 2019 Ikke på valg  

Varamedlem Trude Hustad Krogh Valgt i 2018 På valg Trakk seg fra styret 2019 

Varemedlem Berit Lund Valgt i 2019 Ikke på valg  

 

 

 
I henhold til lovenes § 3-2 skal det på GF 2020 velges: 

o Leder for 1 år 

o 3 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 Siv Sandø Ny 1 år         

Styremedlemmer/varamedlem Magnus Ånsløkken 
Torun Larsen 

Bente Svenningsen 

Anne Mette Sletthaug 

 

Gjenvalg 
Gjenvalg 

Gjenvalg 

Ny 

2 år 
2 år 

2 år 

2 år 

 

 

 

Valgkomité/varamedlem Kjersti Jensen  Gjenvalg 1 år 

Roger Pettersson Gjenvalg 1 år 

Nina Skjelbred Gjenvalg 1 år 

Tormod Ruud Ny 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 2020 

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 general-

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

forkastes. 

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

generalforsamlingen.  

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 2 0 ,  ( 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 Siv Sandø Ny  

 

 

Valgkomiteens innstilling   Sett inntil 4 x 

Styremedlem/  

varamedlem  

 

Magnus Ånsløkken Gjenvalg  

Torun Larsen Gjenvalg  

Bente Svenningsen Gjenvalg  

 Anne Mette Sletthaug Ny  

 

 De tre som får flest stemmer blir styremedlemmer, og den som får fjerde flest stemmer blir varamedlem 

 

    Sett inntil 4 x 

Valgkomité 1 år Kjersti Jensen Gjenvalg  

 Roger Pettersson Gjenvalg  

 Nina Skjelbred Gjenvalg  

 Tormod Ruud Ny  

 

   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  

Siv Sandø   

Karin Fagerås   

Magnus Ånsløkken    

 Mona Skyrudshaugen   

 Bente Svenningsen   

 Torun Larsen   

 Hans Ole Stenbro   

 Berit Lund   

 Anne Mette Sletthaug   

 


