
 
 
 
 
 
 

Styrereferat  styremøte 2.november, Video-møte  

 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Magnus Ånsløkken 
Karin Fagerås 
Hans Ole Stenbro 
Bente Svenningsen 
Mona Skyrudshaugen 
Torun Larsen 
Anne Mette Sletthaug 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Berit Lund 
 
SAKLISTE 

101/20 Innkalling og dagsorden: godkjenning   
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
   

Orientering fra kontoret  
Finn.no-annonsering:     
Vi ble nektet å annonsere på Finn.no, grunnet at vi ikke selger valper. Vi har fått 
refundert innbetalt beløp. 

Forslag til hedesbevisning/oppdretterpris sendt NKK. 

Verving av valpekjøpere gjennom NKK.     
Fungerer ikke som ønsket når oppdretterne verver når de registrerer samtidlig som 
de foretar eierskifte. Valpekjøperne må godkjenne medlemskapet, noe mange ikke 
forstår. Når kontoret legger dem inn blir de umiddelbart registrert som medlem 
foreslår derfor at alle sender liste til kontoret. 

Feil i Retrievercupen blodspor- poeng/total poeng.     
Maks poeng for oppnåelse i EK er 100 poeng, ikke 78 som det står i dag. 
Kontoret kontakter sporkomiteen for riktig poeng. 

Unngå bråk i Tollermiljøet. 
Medlem har mottatt ufin epost. Dette syns vi er meget trist, men vi kan dessverre ikke 
gå inn når det gjelder private tvister. Vi håper at slikt opphører, dette er ikke heldig for 
rasen. 

   

Regnskap 

102/20 Regnskap August – Sept. v/kasserer.      

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Vedtak: Vi ligger godt over budsjett. Det har vært stor medlemsøkning.  

Nytt fra kontaktpersoner 

Nordic Championship 2020 avlyst grunnet Korona. 
     

Open A i Danmark er avlyst grunnet Korona. 
     

Medlem har meldt sin interesse for å bli jaktprøvedommer. DK har gitt utfyllende svar  

og gitt videre råd. 
 

Valpelister-oppdretterlister, endringer. Det er nå mulig å legge ut på valpelisten  

planlagte kull frem i tid. Man skriver f.eks at man planlegger kull om ca 6.mnd. 

    

Lån til NKK fra hoveklubben og avdelingene. Mangler tilbakemelding fra noen  

avdelinger. Kontoret purrer restrerende slik at vi får sendt en samlet oversikt til NKK.
  

  

Nytt fra raserådene/komiteene 

RR Curly  

Fra 1.januar oppnevnes i RR Curly: Sveinung Skjerahaug, Guro Brunsby og  

Trude Åsta Lilleby. Vi takker Ellisiv Hovig som leder i raserådet gjennom mange år.
     

Rasestandarden oppdatert og godkjent av NKK. 

     

RR Flat 

Innleggelse av kull og oppføring av oppdrettere. 

Alle som blir ført opp på valpelisten og/eller oppdretterlisten skal følge våre 

avlsanbefalinger. Kull som meldes inn flere mnd. før planlagt parring skal ha  

avlskrav  gyldig før parring blir gjort. Raserådet har mulighet til å gi disp. for krav. 

Oppdretter som savnet oppføring er nå oppført. 

      

RR Labrador 

Div. info fra RR. Dette for å få til et samarbeid med ønske om tilgang til 

databasen i øvrige land. 
 

Innspill forslag strategiplan/ forslag om påvikning overfor NKK. 

Innkommende forslag vil bli tatt med i oppfølging av strategiplanen. 
 



 

RR Golden 

Dokumentar om retrieverrasene.      

Vi har besvart journalisten og vi ser manglende kunnskap om rasen, ser på dette 
som useriøst.  
 

SJK- referansegruppa-DK  

Revidering av jaktregler ink. WT championatet. Dette vil bli sendt til høring når det er  

ferdig revidert, 

 

103/20 NVM spor 2023, reglene gjør at vi ikke kan arrangere.   
Vedtak: Kontoret kontakter sporkomiteen og ber de utforme brev der vi søker om 
disp. slik at arrangementet kan arrangeres. 

 

Nytt fra avdelingene 

Rogand Leder har trukket seg fra styret, nestleder er fungerende leder. 
 

Avd. Telemark ytrer ønsker om rabattert kontingent fra hovedklubben og NKK. 

Vi ser ikke mulighet til å gi øvrige rabatter for medlemskap utover der oppdrettere  

verver sine valpekjøpere. Vi gir ikke rabatt der avdelingene verver medlemmer, På  

grunn av NKKs økonomiske situasjon ser vi ikke mulighet for at de vil gi rabatter. 
 

Avd. Kongsvinger, Skatt for instruktører, moms for frivillige organisjoner.   

NKK har arbeidet aktvt for å klargjøre regler med moms og skatt.Kontoret sender ut 
info til alle avdelinger om skatt og moms. 

     

Nytt fra NKK 

RS -møte 28.nov, saker- representanter     

Våre representanter er: Siv Sandø, Magnus Ånsløkken og Karin Fagerås.  
 

Avslag på søknad om elevarbeid ved praktiske prøver i SSRK og DKK. 

NKK har avslått søknad om å gå elev ved prøver i øvrige Nordiske land. 

I revidert regelverk kan vi legge inn slik at det åpnes for muligheten for elevarbeid i  

de Nordiske lands praktiske prøver. 

 

Vedtak i sak behandlet av NKK vedrørende deltagelse ved jaktprøve.  

Hund utestengt fra alle jaktarrangement som inngår i jaktprøver for retriever i 1.år. 

 



Mulighet til å søke om å være arrangør av NKK utstillinger.     

Info sendt alle avdelinger og sentral utstillingskomite. 

 
Oppfølgingsaker 

33/20 Dualkåringer, felles regler for alle raser.     Avsluttet 
Vedtak: Endelig dualregler bestemt, pubilisert på hjemmesiden og sendt til 
alle raseråd. Raserådene utregner for sine raser.  
 

 
64/20    Rutiner vedrørende varslingssaker.     Avsluttet 
    Vedtak: Varslingsdokumentet godkjent, legges ut på hjemmesiden. 
 

95/20 Høring instrukstørutdannelse NKK trinn 3. Sendt SJK,LP/AG Avsluttet 
Vedtak: LP/AG har svart på høringen. 

 

Arrangement: 

Jubileumsfeiring. Utstilling, jubileumsfeiring avlyst grunnet korona.  
   

Raseseminar. På nåværende tidspunk må dette utsettes. Vi oppfordrer raserådene til  

å arrangere seminarer og eventuelt andre aktiviteter på video, web   
  

Eventuelt: 

Høringssvar raseforvaltning,fra avdelinger, råd og komiteer. Vi fortsetter arbeidet  

Medraseforvaltning. Føres som oppfølgingssak. 

 

GF saker: 

1. Mal for årsberetninger råd og komiteer. Kontoret utarbeider forslag som 
sendes råd og komiteer.   
 

2. Sølvfarget Labrador     
Vedtak: Forslag utarbeides sammen med raseforvaltingsansvaret. 
 

3. Championatregler utarbeides, legges frem til GF 2022   
Vedtak: Settes opp som sak til senere møte. 

 
 

EB-saker 
27/20 Styrets instruks. Ingen tilbakemeldinger fra styret.   Avsluttet 

Vedtak: Utarbeides, skal behandles på GF.    
 

28/20 Oppnevning av RR Toller.        Avsluttet 
Vedtak: Oppnevning av Linn Smith og Marita Spigseth.   

 



29/20 Arbeidsreferat 12.august.       Avsluttet 
Vedtak: Godkjent med noen endringer. 
 

30/20 Forslag om tildeling av NKKs gullmerke.    Avsluttet 
Vedtak: Vi foreslår tildeling av NKKs gullmerke til Astrid Indrebø 

 
31/20  Forslag på person til RR Curly.      Avsluttet 

Vedtak: Nytt raseråd oppnevnt fra 1.januar 2021  
 
32/20 På grunn av inhabilitet i sak som skal behandles av Fagkomiteen Avsluttet 

for Jaktprøver, må to personer oppnevnes i den ene saken. 
 Vedtak: Vi oppnevner Magnus Ånsløkken og Siv Sandø. 
 
33/20 Vi ønsker disp for regler for deltagelse ved årets Eliteprøve  Avsluttet 

Vedtak: Søknad sendt NKK. 
 
34/20 Hederstegn-æresmedlemskap.      Avsluttet 

Vedtak: Vi tildeler klubbens hederstegn til Tormod Ruud, Allan Tingstveit, Nina 
Skjelbred, Stig Brathaug, Vera Verlo og Nils Gunnar Korsvik. Vi takker for 
innsatsen som er gjort gjennom mange år. Mona Skyrudshaugen erklærte seg 
inhabil i saken om tildeling til Allan Tingstveit. 

 
35/20 Samarbeid med Flugger.       Avsluttet 
 Vedtak: Kontoret tar kontakt med Flugger om avtale.   
 
36/20 Forslag på 2 nye i raserådet for Toller.     Avsluttet 

Vedtak: Beathe Pilskog og Linn Andresen er oppnevnt som medlemmer i RR 
Toller. 
 

 

Orienteringssaker: 

 
A) Veiledning til avdelinger-og raseråd for prøver/aktiviteter under pandemien.           

      
B) Mulighet for flere prøver i 2020. Sendt avdelinger, råd og komiteer  

 
C) Friluftlivets uke 2020, info sendt avdelingene.     

 
D) European Cup for hounds     

 
E) Takk fra Per Iversen for blomster.     

 
F) Judges list FCI Cacit Retriever sept. 2020.10.05     

 
G) Frist for å søke prøver 2021 31.okt. Sendt avdelinger,råd og komiteer. 

 
H) Arbeidsplaner NKK jaktkomite.     

 
I) Mandat arbeidsgruppe, oppgavefordeling NKKs adm-klubber-forbund  



 
J) Mulighet for flere utstillinger i 2020. Sendt avdelinger,råd og komiteer. 

 
K) Agility påminnelse til arrangør. Sendt avdelinger og komite.   

 
L) Avstraffelse av hund under jaktprøve.Klage sendt NKKs repr.   

 
M) RR oppdaget annonser om valp på Finn.no useriøst.  


