
 
 
 
 
 

 

 
Styrereferat styremøte 7.oktober, kl. 19.30 Zoom-møte 
 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Anne Mette Sletthaug 
Mona Skyrudshaugen 
Steinar Sværen 
Kathrine Gunstad 
Annbjørg Ballo 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Magnus Ånsløkken  
Berit Lund 
Torun Larsen 
 
SAKLISTE 

44/21 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.      

Regnskap 

45/21 Regnskap sept.     
Vedtak: Regnskap godkjent. 
 

46/21 Forslag til Terminliste jakt-og sporprøver.     
Vedtak: Mangler forslag fra utstillingskomiteen før vi kan endelig godkjenne 
Terminlisten. Kontoret purrer utstillingskomiteen.  
 

47/21 Viltsituasjonen, fra avd. Oslo 
Vedtak: Kontoret ber SJK se på dette og komme med innstilling. Bør også 
tas opp på både kontaktmøte og jaktkonferansen. Settes opp som 
oppfølgingssak. 
    

48/21 Kontaktmøte Gardemoen 22-23. januar, Qualit hotell Gardemoen 
Vedtak: Kontoret og Torun ser på og kommer med forslag til program og 
arbeidsfordeling til kontaktmøtet. Oppsatt forslag oversendes Siv.  
 

49/21 Komiteer fra 2022.     
Vedtak: Alle tar kontakt med sine komiteer/råd og kommer med forslag til 
nye fra 1.januar. Forslagene legges inn i dropbox. 
 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



50/21 Prolongering av gjeldende regelverk jaktprøver, fra SJK   
Vedtak: Vi kan ikke se at vi har mulighet til å foreta endringer i gjeldende 
regelverk. Dette da vi ikke får foretatt nødvendinger i Arra. 
 

51/21 Administrasjon av terminlister, ny løsning.     
  Vedtak: Kontoret ber utstillingskomiteen ser på og kommer med forslag 
  hvordan man best kan løse problemene som kan oppstår når NKK endrer
 søknadsrutinene for søknader. Man kan søke kort tid før avholdelse av 
  arrangement, noe som kan medføre stor kollisjoner med  
  nærliggende arrangement med egne arrangement og øvrige  
  hundeklubbers arrangement. 
 

52/21 Innstilling fra Championatutvalget.     
 Vedtak: Forslaget fra utvalget sendes ut på bred høring før endelig forslag  
  settes opp som sak til GF. 
 

53/21 Søknad om støtte til Nordisk mesterskap i Rallylydighet.   
 Vedtak: Vi støtter med kr. 5000.- og oppfordrer søker om også å søke til sin  
  lokale avdeling. Søker må sende bidrag fra arrangementet til Retrievernytt.
   

Orientering fra kontoret  

Thrine-Lise Tryterud er nå godkjent som jaktprøvedommer.    

Tollerfestival 2022, Sal dette arrangeres er vi avhengig av noen som påtar seg 

arrangementet. 

NKKs avlsrådskurs har endret dato til 23-24.april 2022. 

NKK utsendt varsel om mulighet for søknad om Norgesmesterskap i Agility 4-5.juni  

2022. Videresent til avdelingene og AG/LP komiteen. 

 

Planlagte arrangement:  
 Oppdretterseminar 2022, Mona undersøker dette, ser på dato og foredragsholdere..
     
 

Nytt fra avdelingene    

1. Bergen har søkt NKK om disp for redusert antall ved bev. AK prøve. 
Avslag fra NKK. 

 

Nytt fra raserådene/komiteene 

Toller: Beathe Pilskog går ut ved årsskifte. 

DK:      Fridtjof Kielland innvilget opptak som dommerelev for jaktprøver.             
Oppstart mars/april 2022. 
Andrè Alfredsen og Wenche Hildisch er ferdig med 

 sine elev og aspirantarbeider som jaktprøvedommere, Innsendt til NKK. 



 

 

Nytt fra NKK 

1. NKKs RS, kontoret sender påmeldinger til NKK.     
2. Dogweb Arra, venter svar/økonomisk tilbud fra NKK om oppdattering av arra. 

NKK purret. Ikke mottatt svar. 
3. Etiske grunnregler avl og oppdrett. Vi tar dette opp med hovedstyret, burde 

vært tatt opp til høring.     
4. Regler for registrering av hund.     

 

Oppfølgingssak til GF 2022, Chamipionatregler, sak 52/21. 

  
   
EB-saker 
17/21 Arbeidsreferat 8.sept.       Avsluttet 
 Vedtak: Referat godkjent. 
 

Orienteringssaker: 

1. SJK har trukket sin søknad om utvidet adgang til deltagelse ved Eliteprøven. 
2. Protokoll NKKs jaktkomitemøte 29.sept.     

 

Kommende styremøter:  

13-14. nov. budsjettmøte, fysisk Scandic Oslo Aiport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen 

 
21.januar, møte før kontaktmøte med avdelingene 22-23 januar. 
 

 


