
Innkalling til Generalforsamling  
Lørdag 23. April 2022, kl. 10.30 på 

Quality Airport hotell Gardemoen 

Registrering fra kl. 9.45 

 

Adkomst: 

Adresse: Lokeveien 7, 2067 Gardermoen  

Det er en glede å innkalle til fysisk Generalforsamling i Norsk Retrieverklubb etter en koronasituasjon som 

har henvist oss til å treffes kun digitalt i lang tid. 

Deltakelse på GF er en viktig demokratisk rett som avdelinger og enkeltmedlemmer har, vi oppfordrer alle til 

å benytte denne retten.  

Representanter for en lokalavdeling valgt på lokalavdelingens årsmøte har i GF rett til en stemme for hvert 

hovedmedlem av NRK de representerer. 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. Direkte medlemmer og Æresmedlemmer stemmer med en stemmes vekt. 

Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité skjer ved personstemmer.  

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i GF kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som 

skal behandles i GF. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvo-lutt merket 

"Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til NRKs 

adresse. Avdelingene bør også opplyse sine medlemmer om mulighetene for å sende inn forhåndsstemmer og 

anbefale dem at de benytter seg av den retten. 

Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler. 

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 13.april. 

 

 

 

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 2021 

   3.1 Styrets årsberetning 

Dette er den fullstendige versjonen av dokumentene til NRKs GF 23.april 2022. 

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. 

 



   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 2021 

5  Korrigert budsjett for 2022 

6  Kontingent for 2023 

7  Budsjett for 2023 

8.  Sak: Norsk Tollingjaktchampion 

9.  Sak: Lovendringsforslag: 

10.  Fortsettelse sak: Innstilling fra retrieverchampionatutvalget 

11.  Sak: Avsetning i fond 

12.  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 2021 
 

3.1 Hovedstyrets årsberetning 2021 
 

Klubbens styre har hatt denne sammensetningen: 

  
Fra 01.01.2021- 10.04.2021 

  

Leder:             Siv Sandø 

Nestleder        Magnus Ånsløkken 

Kasserer:         Karin Fagerås 

Styremedlem: Mona Skydsrudhaugen 

                        Hans Ole Stenbro 

                        Anne Mette Sletthaug 

                        Torun Larsen 

Varamedlem:  Berit Lund 

                        Bente Svenningsen 

  

Fra 10.04.2021 - 31.12.2021 

  

Leder:             Siv Sandø 

Nestleder:       Magnus Ånsløkken 

Kasserer:         Steinar Sværen 

Styremedlem: Mona Skydrudhaugen 

Berit Lund 

Anne Mette Sletthaug 

                        Torun Larsen 

Varamedlem:  Kathrine Gunstad 

                        Annbjørg Ballo 

  
Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær. 

 
Styret har hatt 9 styremøter i 2021. 1 av møtene har vært fysiske møte. Øvrige møter har vært digitale møter 

på Zoom. Vi hadde håpet å kunne avholdt noen flere fysiske møter, men koronasituasjonen har gjort dette 

umulig. Av samme grunn har store arrangementer og planlagte samlinger utgått. 

  

Styret har behandlet 57 styresaker og 24 elektroniske saker (EB-saker). 

  

2021 har for Norsk Retrieverklubb som resten av verden vært et spesielt år. Mange planlagte arrangementer 

har vi måttet innstilt og utsatt, og mye usikkerhet har det vært. Mange har funnet ut at tiden med 

hjemmekontor og ingen utenlandsreiser er tida for å skaffe seg hund, så pågangen mot klubben og våre 

oppdrettere etter valper har vært formidabel. Dette har også ført til økt medlemsmasse, mange av klubbens 

oppdrettere er flinke til å verve sine valpekjøpere. Vi håper avdelingene vil ta imot alle disse nye 

medlemmene, og gi gode tilbud om kursing, treninger og fellesskap.  

Klubbens totale medlemstall fra NKK per 31.12.2021 er 7752. 

  

Styret vil berømme råd og komiteer for stor grad av kreativitet for å tilby kunnskap og aktivitet på digitale 

flater. Det har blitt avholdt webinarer for flere av rasene, det har vært kontakt opp mot avdelingene for å tilby 

bistand til aktiviteter, uoffisielle konkurranser osv.  

  



Styrets fokus har vært å følge opp nye medlemmer, føre økonomikontroll, og manøvrere i den nye 

virkeligheten vi står overfor. I tillegg har NRK engasjert seg i stor  grad i NKKs situasjon med dårlig 

økonomi og omorganisering.  

  

  

Retrievernytt kom i 2021 ut med 4 utgaver med Anne Mette Sletthaug som redaktør.  

  

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 webmaster, og jobber stadig med små 

justeringer og forbedringer. 

  

Sosiale media 

Vi har etablert en facebookside hvor det er enkelt å legge ut nyheter og hvor medlemmer kan spørre styret 

om ting man lurer på . Flere raseråd drifter egne facebooksider, det samme gjør noen komiteer og 

lokalavdelinger. Klubben har også en instagramside. 

   

NKK/Representantskapsmøte:  

På NKKs ordinære Representantskap 27.november deltok Siv Sandø, Anne Mette Sletthaug, Annbjørg Ballo, 

Torun Larsen og Kathrine Gunstad for NRK. 

  

Jakthunddivisjonen: Samarbeidet i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen fortsetter. Siv Sandø 

representerer klubben . 

  

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. Vi har nå fått gjennomslag for at vi får en egen plass i 

komiteen. 

  

Økonomien: 

2021 har pga. korona vært et spesielt år også økonomisk. Medlemstilgangen har vært gledelig stor. Dette og 

avlysning av en rekke arrangementer  gjør at vi har et overskudd på kr 950.666.  I tillegg til dette kom det i 

begynnelsen av 2021 inn vel 112.000 i koronastøtte for avlyst pinsearrangement.  

 Styret vil også berømme raserådene for kreativ tenking med blant annet arrangering av online WT, noe som 

ga gode inntekter og som også medlemsmassen viste å sette stor pris på. 

Styrets fokus har vært å følge opp nye medlemmer, føre økonomikontroll, og manøvrere i den nye 

virkeligheten vi står overfor. I tillegg har NRK engasjert seg i stor  grad i NKKs situasjon med dårlig 

økonomi og omorganisering.  

  

  

Arrangementene: 

  

Generalforsamlingen 2021 ble avholdt 10.april på Zoom. 

 

Pinsearrangementet 2021  

Dette ble vi dessverre nødt til å avlyse grunnet Corona. 

Men 7.august fikk vi avholdt stor-cert utstillingen i Hedmark. 

BIS ble Flat coated retriever CIE Nordic Ch SE(U) Ch SEJV-16 NOV-17-18 NordV-18 Almanza Backseat 

Driver 

 

 



Mesterskapshelgen 

Ble avholdt 5-6.september i Bergen 

Norsk Retrievermester ble Radweeds Idl og Pål Bådsvik. 

Norsk Unghundsmester ble Fågelfinnarens Arrieta og Håkan Bergman. 

Norsk Veteranmester ble Jacklaine’s Duke O Pluto og Tor-Inge M. Lie. 

 

Eliteprøven  

Ble avholdt 9-10 oktober på Ringerike. 

Norsk Eliteprøvevinner ble Reesweeper’s Rudys Real Deal og Anne-Carine Kaurin. 

  

  

Representasjon i andre organer: 

  

NKKs FK for retrieverprøver                         Heidi Kvan, Hege Dahl, Jostein Siring  

NKK BIT (brukerforum IT)                                  Anne Mette Sletthaug 

NKKs Styringsgruppe IT                                      Anne Mette Sletthaug 

NKKs Domsutvalg                                               Brit H. Mathisen 

Varamedlem i NKKs domsutvalg                     Patrick Oware 

NKKs Ankeutvalg                                               Kine Stjern 

Varamedlem i NKKs Ankeutvalg                      Nina Skjelbred og Vidar Grundetjern  

NKKs representant til FCIs Retrieverkomité    Øyvind Veel 

NKKs Kontrollkomite                                         Torunn Sørbye 

NKKs Jakthundkomite                                         Svein Scheie 

NKKs komite for hedersbevisninger                  Torunn Sørbye 

NKK Konfliktutvalg                                            Eivind Mjærum 

Representanter til NKKs ordinære RS              Siv Sandø, Anne Mette Sletthaug, Kathrine 

Gunstad,Annbjørg Ballo, Torun Larsen 

Medlem av NKKs HS med tilhørighet i NRK    Magnus Ånsløkken og Eivind 

Mjærum                                                                                      

NRKs representanter i Jakthunddivisjonen       Siv Sandø  
  

  

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

gjennom 2021. Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen 

hver enkelt av dere gjør. 
  

 

 

Avdelingene 2021 

 

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

arrangementer og har mange ildsjeler. Mange har måtte utsatte eller avlyse planlagte arrangement grunnet 

Korona. 

 

  



Tallene pr. 31.12 2021 viser:  

 

 

 

 Medlemstall  Medlemstall  Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

  2021 2020 2019 2018 2017 

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 331 315 267 255 256 242 231 219 230 235 

Bergen og omegn 1984 642 629 517 502 458 446 403 395 390 410 

Fosen 1984 52 48 53 50 50 48 37 33 32 26 

Gjøvik/Lillehammer 1973 198 185 170 163 145 135 125 119 123 127 

Kongsvinger og omegn 1980 198 167 163 136 168 136 139 115 128 102 

Midt-Hedmark 1990 232 212 211 192 207 187 195 178 204 201 

Nord-Trøndelag 1983 163 150 145 132 163 147 136 122 141 135 

Nordland 2016 191 179 150 138 146 135 108 98 70 40 

Oslo og omegn 1982 1651 1553 1406 1315 1313 1224 1203 1125 1176 1131 

Ringerike og omegn 1985 190 165 155 132 138 122 128 114 129 134 

Rogaland 1976 443 439 373 365 375 360 343 335 344 357 

Sogn og Fjordane 1993 39 36 34 32 38 37 37 34 62 61 

Sunnmøre 1970 171 165 166 161 162 158 151 141 148 146 

Telemark 1975 161 156 158 151 169 160 160 150 176 138 

Tromsø og omegn 1984 158 153 138 135 145 141 125 121 123 136 

Trondheim og omegn 1970 537 514 455 430 414 438 370 346 351 358 

Vadsø og omegn 1973 48 46 46 42 43 39 48 45 46 52 

Vest-Finnmark 1982 74 71 51 49 46 44 50 47 57 45 

Vestfold 1979 405 375 347 329 309 289 282 260  300 275 

Østfold 1974 581 528 502 460 497 460 444 412 423 431 

Hovedklubben    1248         1248    1106       1074 637         583        710 691       801        785    792 

Sum  7713        7334  6613         6243 5879 5531 5425 5100 5454 5165 5332 

 

 

Totalt registrert medlemstall pr. 31.12.2021 er 7752, som inkluderer gratismedlemmer, medlemmer som er 

medlemmer i flere avdelinger og halvprismedlemmer.  

 

Dette viser en oppgang på 1139 medlemmer totalt og en oppgang på 1491 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 2021: 

 

Rase 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Chesapeake Bay Retriever 0 16  2 6 0 8 
Curly Coated Retriever 24 34     8  19 7 6 
Flat Coated Retriever 592 402 450 392 443 414 
Golden Retriever 1186 912 808 801 730 724 
Labrador Retriever 1094 811 847 638 770 653 
Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever 
260 245 145 221 271 258 

Totalt: 3136 2420 2260 2077 2221 2063 



 

3.2 Årsberetning Lov & Organisasjonskomiteen 2021 
 

- Komiteens sammensetning: Jan Eyolf Brustad (leder), Eivind Mjærum og Ole Kristian Skodde 

 

- Formålet med komiteen:  

o Komiteen skal behandle spørsmål som blir forelagt av Hovedstyret. 

o 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.  

 

- Antall møter som er avholdt: Ingen møter er avholdt, men meningsutvekslinger har vært via e-post og 

telefon før komiteens synspunkter er oversendt til Hovedstyret. 

 

- Hvordan er møtene avholdt: Se over. 

 

- Representasjon: Ingen 

 

- Generelt om saker som er behandlet: 

o Vi har behandlet en forespørsel fra Hovedstyret angående en sak fra en avdeling som gjaldt 

urettmessige utbetalinger, og deretter brudd på taushetsplikten, ref. § 7-1. 

o Det har kommet noen henvendelser direkte til komiteens leder fra personer/avdelinger som 

ikke har gått via Hovedstyret. Disse er besvart av leder som personlige svar, under henvisning 

til komiteens formål: «Komiteen skal behandle spørsmål som blir forelagt av Hovedstyret.» 

 

- Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: Ingen 

 

- Statistikker: Ingen 

 

- Utfordringer fremover: Ingen spesielle.. 

 

 

3.3 Årsberetning Media- og profileringskomiteen 2021 
 

Denne komiteen ble i 2021 slått sammen med Familie- og profileringskomiteen 

 

 

3.4 Årsberetning Utstillingskomiteen 2021 
 

Komiteen har bestått av: Hans Ole Stenbro, Knut Tore Abrahamsen og Berit Lund.  

 

Komiteen har egen Messenger gruppe som blir flittig brukt. Vi bruker telefon og har stort sett møteplasser på 

utstillinger rundt om i landet. Vi har ikke hatt så mange diskusjoner, stort sett enige i det meste.  

 

2021 kunne vi endelig arrangere utstilling igjen. Utstillingen ble holdt på Romedal Stadion.  

Påmeldte: 114 voksne og 21 valper. 

Dommere:  

Flat: Hanne K. Wiik    Golden: Turid H. Stamnes   Curly,Labrador og Toller:  Siv Sandø 

  



 

 

Vi har bistått med å svare mange mailer, tlf og Messenger spørsmål som omhandler aktiviteter rundt om i 

avdelingene og fra NKK.  

Utstilling listen for 2022 er satt sammen, men det er nye retningslinjer fra NKK. Hans Ole Stenbro er den 

som administrerer søknadene om å få ha med retrieverne på sine utstillinger.  

 

For utstillingskomiteen 

Berit Lund 

 

3.5 Årsrapport Sentral jaktkomite 2021 

 

Sentral jaktkomité (SJK) har bestått av: 

Hedvig Ihlen 

André Alfredsen 

Tina Edvardsen 

Karianne Hansen 

Nina Johanna Tolonen Egeberg 

Gunn Therese Olafsen 

 

SJK har gjennomført 8 møter, 7 via Zoom + 1 fysisk møte. I tillegg har vi hatt noe mailkorrespondanse.  

 

Hovedsakene som er blitt behandlet i SJK: 

o Endring av jaktprøveregelverk 

o Smitteveileder covid -19 

o WT pinsen (avlyst pga covid-19) 

o Nordisk mesterskap og andre internasjonale prøver 

o Eliteprøven 

o Mesterskapshelgen (Norsk Retrievermesterskap jakt) 

o Prøvelederkurs 

o Viltsituasjonen 

o Terminlista for 2022 

o Jaktkonferanse 2022 

 

 

Statistikker 

Antall prøver 2021: 

 

B-prøver Tollingjakt-

prøver (TJP) 

BK 42 BK 4 

AK 33 AK 4 

EK 33 EK 4 

 

WT: 16 prøver inkl. Mesterskapshelgen og Eliteprøven. 

WT Pinsen 2021ble avlyst pga Covid-19 pandemien. 

 

Praktisk prøve: Det ble avholdt kun én praktisk prøve. 

 

Vårsesongen var også i år preget av pandemien. De første prøvene som ble avholdt var kun med regionalt 

tilhørende deltakere. NKK viste også i år stor vilje til å flytte på/opprette nye prøver. 



 

 

Antall enkeltindivid: 

Antall individ som har startet på B-prøver, WT og TJP er totalt 466. Disse fordeler seg på rasene slik: 

Ches Curly Flat Golden Labrador Toller 

6 5 111 90 228 26 
 

Totalt antall starter: 

Antall starter i hver klasse på hhv. B-prøver, Working Test og Tollingjakt-prøver: 

 

 BK AK EK Totalt 

B-prøver 390 290 258 938 

WT 171 133 125 429 

TJP 16 14 5 35 

 

 

Utviklingen på antall starter på B-prøver: 

  

Det var like mange starter totalt sett i 2021 som i 2020. 

 

 
 

 

Utvikling antall starter på WT: 

Det er en positiv utvikling på antall starter på WT i 2021 i forhold til 2020 og 2019! I år har raserådene for 

hhv flat, golden og labrador avholdt egne offisielle Working Tester.  

 

 BK AK EK Totalt 

WT2019 148 106 104 358 

WT2020 197 76 116 389 

WT2021 171 133 125 429 
 

Norsk Retrievermesterskap 2021 ble arrangert av avd Bergen og omegn som teknisk arrangør. Antall 

deltakere var 71; med 33 deltakere i UK og 38 deltakere i EK. 

• Unghundmester: Fågelfinnarens Arietta med eier/fører Håkan Bergman 

• Retrievermester: Ragweeds Idle med eier/fører Pål Bådsvik 

• Veteranmester: Jacklaine's Duke O Pluto med eier/fører Tor-Inge M. Lie  
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Norsk Eliteprøve 2021 ble arrangert av avd Ringerike og omegn som teknisk arrangør. Det var 23 deltakere.  

Norsk Eliteprøvevinner 2021 ble Reedsweeper’s Rudys Real Deal med fører Anne-Carine Kaurin. 
 
Jaktåret 2020 har gitt 4 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere: 

Rase Reg.nr Navn 

Flat coated retriever NO37830/15 Waternuts Balvenie 

Flat coated retriever FI54844/13 Svartalwen's Zaia Sonja 

Labrador retriever 

VDH/DRC-

L1721296 Gunsight's Firecrest 

Labrador retriever SE25034/2015 Djurbergas First Ess For Sprint 

 

 

3.6 Årsberetning Sentral Sporkomite 2021. 

 

Komiteen/raserådets sammensetning: Tone Nordhagen, Cate Elin Mathisen Haga og Hanne Dornish 

 

Formålet med komiteen/raserådet: 

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 møter som er avholdt: 3 møter + korrespondanse pr mail 

Hvordan er møtene avholdt: Messenger og mail 

Representasjon: ingen 

 

Saker som er behandlet, litt generelt om sakene: 

Uttak landslag NVM 2021  i Finland 

Årets lag ble: 

          1. Gry Stenvold - Lab - Ad Lady's Crew Would You Mind 

          2. Geir Skoog - Toller - Working Beauty's Intensive Ice        

         3. Henrik Jensen - Toller - Inlicios 75th Heaven 

         4. Gunn Pleym - Lab - Steinkjelens Bruno 

         5. Harriet Larsen - Golden - Møllerstuens Kayla Yatzy 

  

Dessverre ble årets NVM i Finland igjen avlyst pga korona situasjonen. Alle Nordiske landene var enige om 

at Finland derfor skulle få lov til å arrangere i 2022. 

 

Arbeidet med forberedelser når NRK skal arrangere  NVM 2024 

Ettersom NKK har avslått vår søknad om dispensasjon jobber komiteen nå med å se på hvordan vi skal løse 

utfordringen med at både utenlandske og norske ekvipasjer kan stille i samme klasse under NVM 2024. 

 

 



Forberede uttak til landslag NVM 2022 

Info om søknadsfrist osv for laguttak er lagt ut på NRK facebookside/hjemmeside og annonse er satt inn i 

årets siste utgave av Retrievernytt. 

 

Statistikker: Vi har ikke klart å få ut statistikker for antall deltagerer på blodsporprøver i 2021. 

 

Aktiviteter: 

NM blodspor 2021: 

Harstad Hundeklubb var årets tekniske arrangør. 

Resultat: 

1. Pibiz Faline – Lab- Mette Fevang 

2. Neshpo's She is Beautyfull – Cocker Spaniel- Nina Løvhaug 

3. Wervest's Olga- Dachs – Øydis Kveta 

   

Utfordringer fremover: Arbeidet med å øke rekruttering og kompetanse i avdelingene fortsetter i 2022. 

 

Hvaler 30.12.2021 

For Sporkomiteen 

Tone Nordhagen 

3.7 Årsberetning for Norsk Retrieverklubb Dommerkomite (jakt) 2021 
 

Komiteen/raserådets sammensetning: 

 

Leder: Øyvind Veel 

Medlem: Morten Egeberg (sekretær) 

Medlem og styrets rep.: Magnus Ånsløkken 

Medlem: Hans Petter Grongstad (FCI) 

 

Formålet med 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 møter som er avholdt:  11 

Hvordan er møtene avholdt: Digitalt på Zoom 

 

Saker som er behandlet, litt generelt om sakene: 

 

• Tre dommerelever under utdanning har løpende blitt fulgt opp av komiteen. De er nå autoriserte 

dommere 

• Planlegging og opptak av nye dommerelver som starter utdanningen i 2022. Tre elver ble tatt opp 

• Planlegging av dommerkonferanse 2022 

• Ferdigstilt regelverk for dommerutdanningen 



 

Komiteen følger opp henvendelser fra avdelinger og medlemmer rundt saker som direkte eller indirekte 

berører reglement, tolkning av reglement og opplevelse av NRKs jaktprøvedommeres utøvelse av vervet 

• Få saker av denne kategorien i 2021. Henvendelser som har kommet er fulgt opp fortløpende. 

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: 

Det har lenge vært planlagt en praktisk dommersamling og en dommerkonferanse. Covid-19 har medført en 

utsettelse av slike arrangementer. Dommerkonferanse avholdes i februar 2022 

 

Utfordringer fremover: 

• Komiteen vil diskutere nytt regelverk (trer i kraft fra 2023) med dommerstanden for å sikre lik 

praktisering hos hver enkelt dommer 

• Vil starte opp utdanning av nytt dommerkull.  

 

3.8  Årsberetning Eksteriørdommerkomiteen 2021 

 

Formålet å 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: 4 

• 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. 

 

I 2021 er det 2 nye godkjente elever fra NRK sine rekker som har startet sin utdannelse. En sak er behandlet 

og gjaldt utvidelse av resterende retrieverraser på 1 kandidat fra egne rekker (NRK) Det er i tillegg innmelt 3 

kandidater som utvider med retrieverrasene  i tillegg 

Av klubbens rekrutterte er det nå 14 stk som er autorisert for alle retrieverrasene. Tallet er uendret fra 2020. 

 



3.9. Årsberetning Agility og lydighetskomiteen 2021 
 

Komiteen/raserådets sammensetning: Stein Feragen (leder) og Hilde Ulvatne Marthinsen 

 

Formålet med komiteen/raserådet: 

Fremme agility og lydighet som interessante aktiviteter for retrievere.  

Øke rekrutteringen til grenene. 

Heve kompetansen i de lokale avdelingene innen grenene 

 

Antall møter som er avholdt: 2 møter 

 

Hvordan er møtene avholdt: På grunn av pandemien er møtene avholdt pr telefon 

 

Representasjon: Begge representanter har møtt 

 

Saker som er behandlet, litt generelt om sakene: 

Høringssvar revidering av nye LP regler 

Høringssvar revidering av nye RL regler 

Diskusjoner om retrievercupen og retrievermesterskap 

Strategier for hvordan vi skal jobbe i 2022 

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: 

 

Retrievercup og retrievermesterskap 

Ingen andre aktiviteter på grunn av pandemien 

 

Statistikker: 

Frist for innsending av resultater til cup og mesterskap er 31.12.21. Ingen statistikker er tilgjengelig 

før det. 

 

Utfordringer fremover: 

Kartlegge eksisterende kompetanse i avdelingene og nå ut med kompetansehevende tiltak 

Rekruttere medlem som representerer agility 

Revidere statuetter for retrievercupen 

 

3.10 Årsberetning Familie og Rekrutterings komiteen 2021. 
  

Komiteen har bestått av: Leder Allan Tingstveit, Medlem Guro Bunsby, Medlem Wenche Rolland 

 

Året 2021 har vi har 4 konkurransen der vi hadde forskjellige temaer. Vinneren har blitt publisert i RN 

Vi har også hatt video konkurranse der barn og hund skulle gå igjennom 5 poster. Her var det mange flinke 

barn og komiteen hadde problemer med å sette poeng.  

Komiteen har hatt jevnlig kontakt over Messenger og Zoom og komiteen har også hatt 2 møte med alle 

avdelingene der vi prøver at alle avdelinger skal ha et tilbud med lavterskel tilbud for favner alle 

medlemmene. 

Planlegging av barneleir for 2022 er i full gang og vi har nå funnet både sted og dato.  

 

For komiteen 

Wenche Rolland 

 



3.11.Årsberetning Raseråd golden 2020 
 

Komiteens sammensetning: Steen Dalsager, Anita Galtung Nilsen, Allan Tingstveit 
 

Formålet med raserådet: 

Drive opplysningsarbeid om rasen. Øke kompetansen om rasens helse, utvikling og historie. Være 

rådgivende for golden i rase-og avlsspørsmål. 
 

 

Antall møter: Ett fysisk møte. Utover det er kommunikasjon over telefon og Messenger. 

 

Saker som er behandlet og noe av det vi har jobbet med: 

• Dispensasjon til å stå på valpelistan.  

• Feilregistrering Kjøpehund.no: 4 stk.  

• Useriøs avl: Person som ikke registrer valper, parrer tispen ved 14 mnd alder og parrer på hver 

løpetid. Har sendt bekymringsmeldinger til mattilsynet. Hatt kontakt med valpekjøpere til oppdretter, 

gitt dem råd og veiledning.  

• Vært meget aktiv på diverse FB grupper, og gjort klubben synlig her.  

• Arbeid med RAS.. •  

• Laget statistikker.  

• Holdt hjemmesiden oppdatert.  

• Svart på spørsmål fra medlemmer og kommende valpekjøpere  

• Skrevet nyhetsbrev til oppdrettere. 

• Sendt inn stoff til Retrievernytt. 

• Drevet opplysningsarbeid, som vi har sett har gitt resultater. F.eks flere medlemmer, flere nye på 

utstilling og jaktprøver.  

Raserådet får spørsmål om: 

• Valpekjøp  

• Omplasseringer 

• Gentester 

• Utstillinger 

• Jakt 

• Alv/oppdrett 

Aktiviteter: 

Goldenfestivalen gang med rekordstor deltagelse: 

• Utstilling: 116 påmeldte 

• Workingtest:  39 påmeldte 

• Jaktkurs: 7 påmeldte 

• 2 online workingtester 

 

Strategier for hvordan vi skal jobbe i 2022, 

Planer 2022: 

• Arrangere Goldenfestivalen med utstilling, WT 

• Arrangere egen helg med offisielt rallystevne og kurs 

• Arrangere Goldenseminar 

• Arrangere Online Workingtest 

• Arrangere minst 3 webinarer 

 



Utfordringer fremover 

• Useriøs avl   

• Opplysningsarbeid, hvordan gjøre rasen/klubben mer synlig 

• Øke deltagelsen på utstilling og jaktprøver 

• Sette Dual hunden i fokus 

• Øke forståelsen av ett sunt og rasetypisk eksteriør 

• Øke forståelse av Goldens naturlige arbeidssett og egenskaper. 

• Statistikker 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.12 Årsberetning for Raseråd labrador 2021 
 

Komiteen/raserådets sammensetning: Patricia De Wilde, Silje Hveding og Katja V Ravn 

 

Formålet med komiteen/raserådet 

Raserådet skal bidra til å øke kompetansen om labrador om rasens helse og utvikling. Er også rådgivende 

faginstans for labrador i rase- og avlsspørsmål.  

 

Antall møter som er avholdt: Flere ganger i uken året rundt, hyppig kommunikasjon 

 

Hvordan er møtene avholdt: Messenger, telefonmøter  

 

Representasjon:  Tilstede på flere arrangement, ingen representasjon på kontaktmøte osv på 

avlysning/covid-19.  

 

Saker som er behandlet, litt generelt om sakene 

• Dispensasjonssøknader avl: 10 innvilget, 2 avslått.  

• Oppdatering dommerliste 

• Innspill jaktprøvereglement 

• Feilregistreringer på kjøpehund.no (4 stk) 

• Arbeid med RAS 

• Innspill grenser COI 

• Oppdatering og påfyll på rasesidene 

Ellers får vi henvendelser om:  

• valpekjøp (ca 125 + per telefon) 

• oppføringer valpeliste/oppdretterliste 

• useriøs avl 

• omplasseringer 

• foring/oppdragelse  

• avl/oppdrett 

• omregistrering 

• hannhunder til avl 

• jaktrelaterte spørsmål 

• DNA/gentester 

 

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter 

• Produsert saker til samtlige Retrievernytt 

• Synlighet på Facebook (labrador i fokus og labrador retriever Norge) 

• Arrangert Norges første offisielle WT  

• Arrangert uoffisiell eksteriørbedømmelse 

• Arrangert flere webinarer, også i samarbeid med andre raseråd, alene og felles har vi dekket området 

som eksteriør, jakt, ledd, øyne, genetikk og genetisk variasjon. 

• Planlagt flere kurs og webinar for 2022 

• Planlagt offisiell WT og raserådsutstilling for labrador 2022.  

 

 

 

 

 



Statistikker 

• Antall valper:  

* Registreringer NKK: 1094, dette utgjør en økning på 34,9% fra 2020.  

* Registreringer Dyre-ID: 1302 

            Det vil si at i 2021 ble det født hele 208 labradorer som ikke ble registrert hos NKK.      

Noen få av disse vil være utenlandsregistrerte hunder som ikke har blitt omregistrert.  

• Antall kull: 155, hvorav 15 påtenkt førerhundtjeneste mm. Av disse oppfyller kun 71 kull 

raseklubbens krav for avl, hele 84 kull oppfyller ikke kravene. Det utgjør 54,19 %.  

• Matadorgrenser: 2% = 68 avkom, 5 % = 170 avkom (Beregnet fra alle registrerte labradorer de siste 

fem år, minus et cirkaanslag på 80 hunder avlet til førerhundtjenste mm per år). Raserådet anbefaler at 

man holder seg godt under 2% grensen med mindre en hund avler usedvanlig godt og mye trygg 

statistikk foreligger.  

• Antidoping: 0 

• Hofter avlest: 552 

• Albuer avlest: 548 

 

Data for helse vil komme i RAS, pt ikke klart.  

 

Utfordringer fremover 

 

• Flere kartlegginger ift helse og avl, utfordringer ift databaser og statistikk 

• Useriøs avl – trenger kontinuerlig fokus, arbeid med oppdretterliste og valpeliste har hatt resultater.  

• Øke deltakelse på utstilling og jaktprøver – dualhunden i fokus 

• Øke forståelsen for og kunnskapsnivået om et sunt og rasetypisk eksteriør  

• Øke forståelsen for og kunnskapsnivået om labradorens naturlige arbeidssett og egenskaper 

• Raserådsarrangement: mål om å lage et attraktivt arrangement 

• Flere seminarer og webinarer  

• Oppmuntre flere til deltakelse på oppdretterskolen: øke fokus på seriøs og bærekraftig avl.  

 

 

3.13 Årsberetning Raseråd Flat Coated Retriever 2021 
 

Raserådet har i 2021 bestått av: Gunbjørg Bjørneboe, Marianne Hansen,  Line Andersen 

 

Formålet med raserådet er å øke kompetansen om helse og utvikling på Flat Coated Retriever. Raserådet er 

NRK’s rådgivende faginstans i rase –og avlsspørsmål.  

Vi har hatt 2 fysiske møter i forbindelse med arrangeringen av Flatmesterskapet 2021 og i tillegg har vi hatt 5 

digitale møter.  

 

Vandrepremiene 2020 

 

Shimmytrofeet for mestvinnende FCR: Almanza Backseat Driver 
Gardeniaprisen for mestvinnende tispe: Hannemor’s Best Days Of My Life, eier Henriette Paus og Hanne 

Kongsgård Wiik.  

Ambassadørprisen for mestvinnende hannhund: Almanza Backseat Driver, eier Patrick Oware 

Finn Arild Thorsens minnepremie for beste veteran: Rainesgift Perfect Timing, eier Marianne Hansen . 

 

Norgesmester i Rally Lp ble Geir Ove Håkull og Miss Mallory’s True Love. 

Dual Flat 2021 Simon Says Honey Im Home, Jonna Vassbotn 



 

Svensk Jaktchampion 2021 

Sort Gull Estate Diamond «Ella» og Line Moen 

 

Vi har behandlet saker til valpelisten, der de aller fleste er godkjente kull, noen unntak hvor kullene ikke 

følger de krav som skal oppfylles for å stå på valpelisten. Ellers har vi fått noen søknader om dispensasjon for 

å komme på valpe listen. Dispensasjons søknader skal foreligge raserådet før parringen utføres. Eksempler på 

dispensasjons søknader er utgåtte øyeattester på godt voksne hunder som er øyelyst flere ganger tidligere.  

 

Flatmesterskapet 2021 ble arranger i juni i Arendal, med flott påmelding. 106 påmeldt på utstilling og 45 på 

WT. Frank Bjerklund og Arne Foss dømte utstillingen og Øystein Veel, Erling Skotner og Svein Scheie 

dømte WT. Andre Alfredsen og Wenche Hildisch var dommerelever.  

Flatmester ble Hannemor’'s Country Flower, Svanhild Bakke 

Unghundmester ble Hermiroz Black Widow og Line Andersen 

Veteranmester ble Simon Says Rule Britannia, eier Jonna Vassbotn.  

 

Resultater fra utstillingen:  

BIR Almanza Backseat Driver, e. Patrick Oware 

BIM/Cert Hannemor’s Best Day of My Life, e Henriette Paus 

Cert Elfremas New Man, e. Elisabeth Aase 

Resultater fra WT  

BK nr 1 Nifty Dude Swim Snowflake, e Kirsti Ekstrøm 

AK nr 1Simon Says Read My Lips, e Svanhild B Bakke. 

EK nr 1Simon Says Hony Im Home, Jonna Vassbotn 

Nordisk Flatmesterskap for Lag.  

Endelig ble nordisk Flatmesterskap arrangert, nå har det blitt avlyst 2 år på rad, pga hundesykdommen og 

Covis-19. Både – 19 o -20 skulle Norge være vertskap. Vi gav stafettpinnen videre til Danmark og endelig 

kunne de nordiske flat entusiastene møtes og kjempe om heder og ære-  

Norge Lag 1: Heidi Kvan og Waternuts Ennie, Jonna Vassbotn og Simon Say’s Hony Im Home og Jostein 

Siring og Waternuts Hi it Big stod på toppen av pallen og Norge 2: Bjarne Holm og Isatorpets Waternut, 

Tone Høyland og Durin’s Nysgjerrige Harald og Karianne Hansen og Skreppartops Lets Party kapret 3 

plassen.  
 

Vi arrangerte ulike webinar i 2021 med god oppslutning på alle teamene.  

• Ernst-Otto Ropstad, øyehelse  

• Jonna Vassbotn, utstilling, forberedelser og teknikker.  

• Heidi Kvan, jakt og jakttrening av flat coated retriever  

 

Statistikk for 2021:  

Det er født 77 kull og registrert 592 valper og 17 importer. I 2020 var det registrert 402 valper, så ant kull og 

valper har økt betraktelig i 2021.  

Helsestatistikk for HD, AD og øyne:  

 

HD: Undersøkte: 307, ikke fri for HD:16 

AD: Undersøkte: 146, ikke fri for AD: 0 

 



Øyne:  

Det er 208 hunder som er øyeundersøkt, 106 hunder har anmerking på øynene. 

89 hunder er gonoskopiert, hvorav 37 har affisert mild grad 

Det er påvist 6 Working Dog Retonopati  

 

Flatmesterskapet blir 25 og 25 juni 2022  

 

 
3.14 Årsberetning for Raseråd Toller 2021 
 

Komiteen/raserådets sammensetning: Marita Spigseth, Linn Andresen, Linn Smith, Beathe Pilskog 

 

Formålet med komiteen/raserådet: iht instruks for raseråd 

Antall møter som er avholdt: 4 

Hvordan er møtene avholdt: på teams/fb 

Representasjon: nei 

 

Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:  

• ulike dispensasjonssøknader,  

• en del forespørsler om valp og valpeliste, 

• nyoppføringer på oppdretterliste og ev avmelding 

 

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: dessverre avlyst pga covid 

 

Utfordringer fremover: Hele raserådet sa i løpet av høsten 2021 ifra seg vervet. 

• Avtroppende raseråd har, av ulike, personlige årsaker, ikke hatt tid til å forvalte vervet så godt som 

ønsket og det var derfor riktig å trekke seg til fordel for noen som har tid og gjøre en god jobb. 

• For enkelte i avtroppende raseråd ble det opplevd lite eller ingen hjelp til å sette seg inn i ulike 

oppgaver, verken fra retrieverklubbens kontaktperson eller øvrige raseråd. 

• Egne medlemmer gav til tider kun negativ kritikk, og dette var verken motiverende eller enkelt å 

forholde seg til. 

• Det ble levert inn forslag på nye medlemmer, men her fikk man aldri tilbakemelding fra styret. 

• I etterkant har man jo sett at nytt raseråd tilsynelatende ble fastsatt for ganske lenge siden. 

• Vi ønsker det nye rasrådet lykke til. 

 

 

3.15  Årsberetning Raseråd Curly Coated Retriever 2021 

 

Komiteen/raserådets sammensetning: Elisabeth Ranheim, Guro Brunsby, Sveinung Skjerahaug 

 

Formålet med komiteen/raserådet: 

Jobbe for å fremme rasen og aktiviteter der rasen kan være med for alle nåværende og fremtidige 

curlyeiere samt ivareta avl. 

Antall møter som er avholdt: Ca 1 pr mnd.  

Hvordan er møtene avholdt: Digitalt pga medlemmene i raserådet bor spredt på øst og vestlandet. Digitale 

møter har fungert tilfredsstillende, og samtlige raserådsmedlemmer har deltatt på alle møtene. 

 

 

 



Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:  

 

• Svar på ulike høringer,  

• utarbeidet innavlsstatistikk for alle norskfødte kull siste 10 år,  

• arbeid med Curlyfestivalen 2021 som ble avholdt på Torpomoen,  

• planlagt kurs og aktiviteter for 2021 samt for 2022.  

• Ellers er det behandlet ulike innspill/saker vi har fått fra medlemmer og oppdrettere. 

Alle referat er sent vår kontaktperson og styret i NRK fortløpende. 

 

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter:  

• Rasespesial under Curlyfestivalen 2021,  

• Kvalifiseringsprøve jakt,  

• uformelle curlytreff i ulike regioner,  

• konkurranser via Facebook for å fremme ulike egeneskaper hos curlyen og få opp interessen/få flere 

til å prøve seg på nye aktiviteter med hundene sine. 

Vi har allerede planlagt mange aktiviteter i 2021. Blodsporkurs flere steder i landet, Curlyfestivalen 2022 i 

juli, aktivitetsdager rundt om i landet osv. 

 

Utfordringer fremover:  

• Viktig å øke interessen for rasen og rekruttere nye personer inn i miljøet. Viktig å få de med på ting 

som ferske valpeeiere. 

• Utfordrende å oppnå et godt samarbeid mellom alle i miljøet, det har dannet seg noen grupperinger 

blant oppdrettere og eiere. Dette er uheldig når rasen og miljøet er så lite som det er i Norge, men 

vanskelig for oss i raserådet å få bukt med. 

• Utfordrende å ha tilgang til nok og gode nok avlsdyr for å øke populasjonen. Det er i 2021 gjort 

import av 2 hanhunder (Danmark og England og 1 tispe (USA) av oppdrettere med tanke på fremtidig 

avl i Norge.  

• Det virker til at curlyen må parres/insemineres veldig sent i løpetiden for å få de drektige. Hadde vært 

ønskelig å kjørt et prosjekt der man forsket på dette ved å teste progesteronnivået på en flokk tisper 

over tid og sammenlignet, men det krever en del mer midler enn det raserådet råder over for å 

finansiert dette. 

• Det er langt større etterspørsel etter valpet enn det som blir født i Norge, rasen er populær men vi har 

for få aktive avlstisper. I 2021 ble det født færre valper enn i 2020, men vi har tro på at det blir en 

økning igjen i 2022 utfra hva vi vet om av planlagte kull pr i dag. 

 

3.16  Årsberetning Raseråd Chesapeake Bay Retriever 2021 

 

Komiteen/raserådets sammensetning: Margunn Tvedten, Maud Kristine Heier, Iris B. Idland 

 

Formålet med komiteen/raserådet: 

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. 

 

Antall møter som er avholdt: 2 

Hvordan er møtene avholdt:Telefon og digitalt 

 

 



Saker som er behandlet, litt generelt om sakene: 

• Planlegging av alternativt treff som følge av avlyst pinsearrangement 

• Dialog om henvendelser til raserådet 

 

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: 

Året ble preget av nasjonale og regionale begrensninger.  Det ble gjennomført et treningstreff i pinsen 

som erstatning for avlyst chestreff. Dag 1 av treningstreffet ble gjennomført, men dag 2 ble ikke 

gjennomført grunnet innføring av lokale restriksjoner som følge av Korona. Treffet besto foruten av 

det sosiale, av retrievertrening for både valper/unghunder og for de litt mer erfarne.  

 

Statistikker: 

Valpekull og valper: Ingen 

Helse: HD: 6 hunder røntget, 2 med A og 4 med B, AD: 6 hunder røntget, alle fri (0) 

Øyne: 4 hunder undersøkt, tre intet påvist, en påvist grad mild 

Utstilling: 16 hunder har deltatt på 13 utstillinger med følgende resultat:. 19 CK, 13 Cert, 1 CACIB, 2 

Nordic Cert. 1 hund har fått tittelen Norsk utstillingschampion. 

Jakt: 3 ekvipasjer har deltatt på BK jakt med følgende resultat: 1x1BK, 1x2BK og 1 ekvipasje har deltatt på 

EK jakt med følgende resultat 1x3EK 

 

Norske redningshunder (NRH): 

Pr skrivende stund er det minst 14 chesapeaker på tjenestelistene til Norske Redningshunder. Noen av dem er 

dobbeltarbeidende, og noen er det dobbelte av det også, dvs godkjente med TO hundeførere, eller både som 

ettersøk sommer og som lavinehunder.   

Da er vi oppe i 19 Ekvipasjer! Ganske imponerende og trolig uslåelig – at en så stor prosentandel av norske 

chesapeaker befinner seg på tjenestelistene.  Og det er ikke bare at hundeførerene må være gode nok, 

hundene må også opp til ny eksamen!  Av de som har oppnådd godkjenninger i år er det 4 nye A-

godkjenninger sommer, 2 A-godkjente Lavinehunder, 1 regodkjent sommerhund, 1 regodkjente lavinehund 

og en som har regodkjent sommer for 3. gang.  En hund er B-godkjent sommer. 

Spor/annet: Dessverre ingen resultater vi har funnet, er ikke dermed sagt de ikke er der. 

 

Utfordringer fremover: 

 

• Fange opp og etablere kommunikasjon med alle som har chesapeake 

• Prøve å få kapasitet til online-aktiviteter 

• Bidrag til Retrievernytt 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Årsberetningene for 2021 godkjennes. 

 

 

  



Sak 4   Revidert regnskap 2021 

 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

Balanse 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskap 2021 

 

Resultat: 

Årets resultat ble et overskudd på kr 950.666 mot et budsjettert overskudd på kr 1.900. 

Kommentarer: 

Resultatet ble dessverre rekordhøyt – dessverre fordi nedstengingen av landet førte til færre arrangementer 

som vi vanligvis bruker penger på. I tillegg til lavere kostnader har også et rekordhøyt medlemstall gitt en 

inntektsøkning, ved utgangen av 2021 hadde NRK 1000 flere medlemmer enn ved utgangen av 2020. Dette 

gir en medlemskontingent på nesten 260.000 kr over budsjett. 

Sponsorer, administrative tjenester og annonseinntekter er på budsjett. 

Nye ordningen med betaling for å stå på oppdretterlisten valgte vi tidlig i året å avvikle slik at dette nå er 

gratis.  

Pinsearrangementet ble også i 2021 avlyst, og gav naturlig nok da ingen inntekter. Det tilkom noen utgifter, i 

hovedsak premier som ligger i balansen, slik at det ble et årsunderskudd på 44.000. 

Klubben fikk koronatilskudd for manglende inntekter i 2020, som ble inntektsført i 2021 og inngår i 

resultatet.   

Raserådene har også i 2021 utvist stor kreativitet og vilje til å skape noe for medlemmene - og har klart å få 

til gå i pluss på disse arrangementene. 

Kurs og konferanser ble ikke avholdt på grunn av nedstengingen av landet. 

Mesterskapshelga og Eliteprøva klarte vi å gjennomføre. 

Varesalg var lavere enn budsjettert, men ga et overskudd på ca 23.000.. 

Administrative kostnader litt under budsjett.  

Når vi ikke kan samles til generalforsamling, styremøter, er det en betydelig innsparing på disse postene, 

totalt 58.000 under budsjett siden fysiske møter knapt ble holdt.  

Medlemsinformasjon cirka 42.000 under budsjett.  

Støtte til rekrutering/stipend ikke utbetalt. Ingen søknader. 

Gaver nesten 10.000 over budsjett. 

Finansinntekter er det lite av med dagens rentenivå. Vi har derfor lite avkastning på pengene vi har «på bok».  

Totalt 

2021 ble enda et annerledesår på grunn av covid. Klubben oppnådde et stort overskudd mye på grunn 

av at mange planlagte aktiviteter/konferanser/kurs ikke lot seg gjennomføre, sammen med den store 

tilstrømmingen av nye medlemmer,  

Norsk Retrieverklubb tilbød i forbindelse med Norsk Kennel Klubs anstrengte økonomi et lån på kr 

700.000 i tillegg til lånetilsagn fra avdelingene. NKK har klart omstillingen så langt uten en slik støtte.  



 

Siv Sandø Magnus Ånsløkken Steinar Sværen Mona Skyrudshaugen 

leder nestleder kasserer  styremedlem  

Anne Mette Sletthaug Torun Larsen Berit Lund  Bente Fjeldsæter 

styremedlem styremedlem Styremedlem (kontorleder) 

  

Revisjonsberetning 2021: 

 

 

Forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2021 som viser et overskudd på kr 950.666 godkjennes.  Styret gis ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 5  Korrigert budsjett 2022 
  Se regnskapsark, sak 4.  

 

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

 

Inntekter 2022 

 

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

poster, siden 2021 ble et år med lav aktivitet ønsker styret å legge til rette for aktivitet igjen, aktivitet er viktig 

for alle – og spesielt for at vi skal beholde alle de nye medlemmene.  

 

Rasebestemte arrangementer er justert noe opp ut ifra planer i raserådene. 

Oppdretterliste og valpeliste er besluttet å bli gratis fra 2020, derfor er denne null. 

 

Kurs og konferanser er justert i tråd med de planene vi har om dette i 2022. 

 

Varesalg justert opp igjen, i tråd med troen på mer aktivitet. 

 

Dette gir en økning i budsjetterte driftsinntekter på kr 370.000. 

  

 

Kostnader 2022 

 

Administrasjon: Kun små justeringer 

Medlemsinformasjon justert noe opp. 

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

Komiteer justert litt opp i forhold til planer. 

Kontaktmøtet er avlyst for 2022. 

Jakt/spor justert ut ifra arrangøravdelinger og innsendt budsjett. 

 

Budsjettert resultat 2022 

 

Sluttresultatet justeres til et overskudd på 26.000, betydelig mindre enn i 2021. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Korrigert budsjett for 2022 som viser et overskudd på kr 26.770 vedtas. 

 

 

Sak 6  Kontingent for 2023 
 

Styret ønsker ingen økning av medlemskontingenten for 2023 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemskontingenten for 2023 foreslås uendret til kr 300,- 

 

 

 

 



Sak 7  Budsjett 2023 
  Se regnskapsark, sak 4 

Budsjett for 2023 viderefører de satsinger som er gjort i budsjett for 2022. 

 

Inntekter 2023 

Det legges ikke opp til en oppgang i medlemsmassen i forhold til 2022, nøkternt sett skal vi arbeide for å 

beholde alle de nye medlemmene vi har fått – og rekruttere nye medlemmer for dem som avslutter 

medlemskapet.  

 

I år har vi lagt inn i budsjettet et anslag på MVA-refusjon i tråd med signalene fra Statsbudsjettet om full økt 

refusjon til foreninger og lag.  

 

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

 

Det planlegges raseseminar 2023. 

 

Utgifter 2023 

Administrative utgifter følger i hovedsak 2022-budsjettet, med noe indeksregulering. 

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

 

Budsjettresultat 2023 

Det budsjetteres med et forventet underskudd på 130.060 kr – som er et uttrykk for at klubben satser på økt 

aktivitet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjett for 2022 som viser et underskudd på kr 130.060 vedtas



Sak 8  Norsk Tollingjaktchampion 

 

Sak mottatt fra Sentral Jaktkomite (SJK) 

 

Sentral Jaktkomite i Norsk Retrieverklubb (SJK) ønsker å fremme forslag om å legge til Norsk 

Tollingjaktchampion i Championat reglene.  

 

Saken har vært behandlet i SJK, sak 9/21. 

 

Viser forøvrig til «Norsk Kennel Klubs championatregler, Gyldig fra 01.01.2021.» 

 

Forslaget er som følger:  

 

Norsk Tollingjaktchampionat legges inn i NKK championatreglene, kap.2. (Norske championater), punkt.  

2.2(Norsk jaktchampionat (N JCH)) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

«GRUPPE 8 – APPORTERENDE HUNDER 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever:  

 

Norsk Tollingjaktchampion (N J(T)CH) 

 

Tre ganger 1 premie tollingjaktprøve i EK i Norge under to forskjellige dommere, samt godkjent praktisk 

tollingjaktprøve.  Godkjent praktisk tollingjaktprøve kan være oppnådd i annet FCI land.  

 

Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller senere.  

 

Alternativ for utenlandsk tollingjaktchampion: 

 

1 x 1.premie tollingjaktprøve i EK i Norge, samt oppnådd utstillingspremiering med minimum Sufficient ved 

fylte 24 måneder eller senere, dersom dette ikke er ett tilleggskrav i det landet som det utenlandske 

tollingjaktchampionatet gjelder for.» 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Begrunnelse:  

 

Tollingjaktprøver ble offisielt godkjent B-prøve og tatt inn i Jaktprøvereglementet i 2018. Det er pr. nå ikke 

mulighet for å oppnå championat i Norge pga. manglende championat regler.  

Det er Tollingjaktchampionat både i Sverige og Danmark.  

 

Championatreglene for tollingjaktchampionatet har tatt utgangspunkt i N JCH, med unntak av:  

3 x 1pr i EK Tollingjaktprøve for to forskjellig dommere. 

I Norge er det pr.10.12.21 ingen godkjente Tollingjaktprøve dommere. (Det er to dommere under utdanning, 

hvor av en venter på godkjenning fra NKK, samt en retrieverdommer som formentlig med tiden også kan bli 

godkjent)  

 

Antallet prøver i løpet av ett år er også lavere enn B-prøver for retriever. 

3 x 1pr. i EK  for to forskjellige dommere er også samme kriteriet som kreves for Tollingjaktchampionatet i 

Sverige og Danmark. 

 

 

 

 



Hovedstyrets innstilling:  

 

Hovedstyret (HS) ser det som en naturlig konsekvens etter innføring av Tollingjaktprøver (TJP) i Norsk 

Kennel Klub (NKK) sitt Jaktprøvereglement for retrievere i 2018, at dette regelverket suppleres med 

tilhørende championatregler i NKKs Championatregelverk.  

HS mener et slik championat vil styrke rekruttering til TJP og dermed være et viktig supplement til 

raseforvaltningen.  

 

I tiden etter 2018 har tre medlemmer i NRK påstartet dommerutdanning i regi av Svenske Spaniel og 

Retrieverklubben (SSRK) For inntil to av disse er autorisasjon som TJP-dommer nært forestående. For å 

sikre rekruttering av nye TJP-dommere har HS vedtatt innføring av et utdanningsregelverk i 

jaktprøvereglementet. Dette regelverket vil tre i kraft tidligst 1.januar 2023.  

 

HS vurderer miljøet og administrasjonsressurser rundt TJP i Norge pr i dag til å være marginalt. Det er enda 

ikke formelt autorisert norske dommere, det mangler prøvelederutdanning og et fungerende system for 

utdanning av norske dommere.  

 

Slik forslaget til SJK fremstår vil et championat i praksis forvaltes av utelukkende utenlandske dommere eller 

to av to norske dommere når disse endelig er autorisert av NKK.  

 

Et championat skal henge høyt. En praktisk konsekvens av at kvalitetssikringen i antall dommere i forslaget 

settes til to dommere, og at det den nærmeste tiden kun vil være to norske autoriserte dommere tilgjengelig, 

er at integriteten til selve championatet utfordres.  

 

HS ønsker ikke at championatet utelukkende kvalitetssikres av et fåtall mennesker, og mener derfor at 

forslaget bør avvente en ytterligere utvikling i TJP, herunder utdanning av flere dommere. Dette vil sikre at 

championatets integritet og det enkeltes medlem anledning til å få vurdert sin hund av ulike dommere.  

 

HS vurderer det til å være for championatets beste at TJP med tilhørende administrasjon etableres og befestes 

ytterligere før championatet tilgjengeliggjøres.  

 

 

 

Styrets innstilling: HS avviser forslag



Sak 9 Lovendringsforslag 

 

Forslag fra Bjørn Hv. Jensen 

  

Undertegnede har følgende forslag til endringer av Lovverket til Norsk Retrieverklubb. Dagens lover er 

vedtatt den 27. april 2019 og godkjent av NKK den 12.12.2019.  

Endringene ønskes tatt opp som sak på GF 2022.  

Noen av forslagene er opprettelse av referanser som ikke ble gjort sist lovverket ble revidert, og så er det 

forslag til endringer i § 6-6. Endringen gjelder valgperiodens lengde for leder og varamedlemmer i lokale 

avdelinger.  

I hht til lovenes § 3-3 skal saker som ønskes behandlet på GF være hovedstyret i hende senest 31. 

desember.  

1) 

Rettelser i § 6-2  

§ 6-2 Formål. Lokalavdelingens formål er innenfor de rammer som er gitt i § 3, og de retningslinjer og 

bestemmelser som er fastsatt av NRKs generalforsamling og hovedstyre.  

Dette rettes til:  

§ 6-2 Formål. Lokalavdelingens formål er innenfor de rammer som er gitt i § 1-2 , og de retningslinjer 

og bestemmelser som er fastsatt av NRKs generalforsamling og hovedstyre.  

Begrunnelse: §3 i lovverket eksisterer ikke lengre, og klubbens formåls § finnes i § 1-2.  

2) 

Rettelser i § 6-3 § 6-3 Medlemskap. b. Dersom minst ett av husstandens medlemmer er medlem av NRK 

og lokalavdelingen, kan øvrige medlemmer av husstanden tegne seg som familiemedlemmer i 

lokalavdelingen. Familiemedlemmer som ikke er medlem av Norsk Retrieverklubb oppnår ikke for seg 

selv de rettigheter som følger av medlemskap i Norsk Retrieverklubb og kan herunder ikke velges til 

medlemmer av avdelingsstyret eller møte som lokalavdelingens representant i generalforsamling for 

Norsk Retrieverklubb. For øvrig kommer reglene i § 10 til anvendelse.  

Dette rettes til:  

§6-3 Medlemskap. b. Dersom minst ett av husstandens medlemmer er medlem av NRK og 

lokalavdelingen, kan øvrige medlemmer av husstanden tegne seg som familiemedlemmer i 

lokalavdelingen. Familiemedlemmer som ikke er medlem av Norsk Retrieverklubb oppnår ikke for seg 

selv de rettigheter som følger av medlemskap i Norsk Retrieverklubb og kan herunder ikke velges til 

medlemmer av avdelingsstyret eller møte som lokalavdelingens representant i generalforsamling for 

Norsk Retrieverklubb. For øvrig kommer reglene i §§ 2-1, 2-2 og 2-3 til anvendelse.  

Begrunnelse: §10 i lovverket finnes ikke lengre, og bestemmelsene rundt medlemskap er skrevet i §§ 2-

1, 2-2 og 2-3.  

3) 

Rettelser i §6-4. § 6-4 Årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år senest 4 uker før GF, jfr paragraf 

23. Sted og dato for avdelingenes årsmøte skal bekjentgjøres i Retrievernytt senest 4 uker før årsmøtet. 

Det skal samtidig opplyses om hvordan medlemmene kan få tilgang til årsmøteinnkallingen med 

lovpålagte dokumenter og hvor de kan henvende seg for å få disse tilsendt.  

****************  

Årsmøtet skal behandle: − Årsberetning − Revidert regnskap − Budsjett for inneværende år og 

lokalavdelingens kontingent for neste kalenderår. − Valg av leder, eventuelt kasserer, øvrige 

styremedlemmer og varamedlemmer − Valg av revisor og vararevisor − Valg av valgkomité og 



varamedlem − Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRKs generalforsamling med inntil én 

representant for hvert påbegynt 100 registrerte hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember 

foregående år, jf. § 4, fjerde ledd pkt.b. − Valg av avdelingens representant(er) til NKK regionens 

årsmøte i henhold til NKKs lover − Andre saker som er oppført på saksliste for årsmøtet.  

 

Dette rettes til: § 6-4 Årsmøte.  

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år senest 4 uker før GF, jfr § 3- 

1. Sted og dato for avdelingenes årsmøte skal bekjentgjøres i Retrievernytt senest 4 uker før årsmøtet. 

Det skal samtidig opplyses om hvordan medlemmene kan få tilgang til årsmøteinnkallingen med 

lovpålagte dokumenter og hvor de kan henvende seg for å få disse tilsendt.  

****************  

Årsmøtet skal behandle: − Årsberetning − Revidert regnskap − Budsjett for inneværende år og 

lokalavdelingens kontingent for neste kalenderår. − Valg av leder, eventuelt kasserer, øvrige 

styremedlemmer og varamedlemmer − Valg av revisor og vararevisor − Valg av valgkomité og 

varamedlem − Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRKs generalforsamling med inntil 

én representant for hvert påbegynt 100 registrerte hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember 

foregående år, jf. § 3-2 pkt.b. − Valg av avdelingens representant(er) til NKK  regionens årsmøte i 

henhold til NKKs lover − Andre saker som er oppført på saksliste for årsmøtet.  

Begrunnelse: §23 i lovverket finnes ikke lengre, og tidspunktet for GF er fastsatt i § 3-1 § 4, fjerde led 

pkt b finnes ikke lengre. Det henvises til § 3-2 b)  

4) 

Rettelser i § 6-6 § 6-6 Avdelingsstyret Avdelingsstyret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 

varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for ett år. Kasserer kan velges av årsmøtet 

ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer fratrer i løpet av valgperioden, skal styret velge ny kasserer 

blant sine medlemmer fram til første ordinære årsmøte. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av 

årsmøtet for 2 år. To styremedlemmer og ett varamedlem trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.  

 

Dette rettes til:  

Avdelingsstyret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet 

ved særskilt valg for 2 år. Kasserer kan velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer 

fratrer i løpet av valgperioden, skal styret velge ny kasserer blant sine medlemmer fram til første 

ordinære årsmøte. Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år, og varamedlemmer velges for ett år. To 

styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.  

 

Begrunnelse: For å få en bedre kontinuitet i styret foreslåes det at samtlige i styret velges for 2 år, også 

leder. Situasjonen for varamedlemmene vil ofte være at de blir valgt inn i styret senere, og da bør disse 

kun velges for ett år som varamedlemmer. Vi slipper da suppleringsvalg. 

 

Hovedstyrets innstilling:  

 
Hovedstyret har i denne saken rådført seg med lov- og organisasjonskomiteen. 

Når det gjelder punkt 1), 2), og 3) er hovedstyrets forslag til GF å rette skrivefeil i lovene, i henhold til 

tilsendte forslag fra Bjørn Hv. Jensen 
 

Punkt 4) i Bjørn hv.Jensens forslag: 

 



Hovedstyret mener det er fornuftig å velge leder hvert år (slik som nå), både i Hovedklubben og i 

avdelingene, men mener også det er fornuftig å endre valgperioden på varamedlemmer fra 2 år til 1 år, fordi 

det da er enklere å foreslå varamedlemmer til opprykk som styremedlemmer, og man unngår derved 

suppleringsvalg på varamedlem for 1 år.  

 

Hovedstyret har følgende forslag til lovendringer vedrørende valg av varamedlemmer til styret både i 

Hovedklubben og i avdelingene: 

 

For Hovedklubben foreslår vi: 

 
§4-1 Styret  
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom de ordinære Generalforsamlingene. Hovedstyret består 

av leder og 6 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av GF ved særskilt valg for ett år, og 

kasserer velges av GF ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer fratrer i løpet av valgperioden, skal styret 

velge ny kasserer blant sine medlemmer fram til første ordinære GF. Styremedlemmer og varamedlemmer 

velges av GF for 2 år. Hovedstyret konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær blant 

styremedlemmene 
 
Endres til: 
 
§4-1 Styret  
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom de ordinære Generalforsamlingene. Hovedstyret består 

av leder og 6 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av GF ved særskilt valg for ett år, og 

kasserer velges av GF ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer fratrer i løpet av valgperioden, skal styret 

velge ny kasserer blant sine medlemmer fram til første ordinære GF. Styremedlemmer og varamedlemmer 

velges av GF for 2 år, og varamedlemmer velges for av GF for 1 år. Hovedstyret konstituerer seg selv og 

velger nestleder og sekretær blant styremedlemmene 
 
 
For avdelingene foreslår vi: 
 
§ 6-6 Avdelingsstyret  
Avdelingsstyret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet ved 

særskilt valg for ett år. Kasserer kan velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer fratrer i 

løpet av valgperioden, skal styret velge ny kasserer blant sine medlemmer fram til første ordinære årsmøte. 

Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år. To styremedlemmer og ett varamedlem trer 

ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Avdelingsstyret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær 

og kasserer (hvis ikke særskilt valgt) blant styremedlemmene. 
 
Endres til: 
§ 6-6 Avdelingsstyret  
Avdelingsstyret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet ved 

særskilt valg for ett år. Kasserer kan velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer fratrer i 

løpet av valgperioden, skal styret velge ny kasserer blant sine medlemmer fram til første ordinære årsmøte. 

Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år, og varamedlemmer velges av årsmøtet for 1 år. To 

styremedlemmer og ett varamedlem trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Avdelingsstyret 

konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer (hvis ikke særskilt valgt) blant 

styremedlemmene. 

 

Forslag til vedtak 
 

Lovendringene i punkt 1), 2) og 3): Skrivefeilene rettes opp. Punkt 4) Varamedlemmer for Hovedklubben og 

for avdelingene velges for 1 år. Lovene endres i samsvar med vedtak



 

Sak 10 Fortsettelse sak: Innstilling fra retrieverchampionatutvalget 

Bakgrunn: 

På styremøtet i NRK 26.5.2021 ble det vedtatt følgende plan med sikte på å legge fram sak for 

GF 2022: 

Det nedsettes en gruppe bestående av erfarne personer innen forskjellige interessefelt 

og grener i klubben. Denne gruppa får følgende mandat: 

Gruppa skal legge fram forslag til styret i NRK med sikte på å vurdere om det er 

naturlig å foreslå endringer for å oppnå de rasespesifikke championattitlene NUCH 

og NJCH. Styret skal fremme sak til GF 2022. Gruppa skal være ferdig med sitt arbeid 

innen 31.12.2021.  

Kort om arbeidet 
Utvalget har Bestått av Mona Skyrudshaugen, Andrè Alfredsen, Line Andersen, Jan Eyolf 

Brustad, Kathrine N. Gunstad og Torunn Sørbye. Utvalget har hatt 4 møter hvorav 1 fysisk 

møte.  Mona ble valgt til leder.  Det ble innhentet statistikk for norskeide hunder på alle 

retrieverchampionatene, og utvalget har også hatt en gjennomgang av championatreglene for 

jakt og utstilling i de øvrige nordiske landene.  Det er små avvik fra de norske reglene, ingen 

av disse ble vurdert å ta med i arbeidet. 

 

Utvalget har hatt en bred drøfting av de norske championatreglene (N JCH, N UCH N CH og 

N WTCH).  Vår mening er at dagens krav til utstillings- og jaktchampionatet er så krevende 

og har de nødvendige kriteriene for å tildele hundene disse titlene, slik at utvalget mener 

dagens krav bør beholdes.   

 

Vi har derfor konsentrert vårt arbeid for å se på endringer i kriteriene for N CH, slik at det 

etableres flere veier til dette championatet. Derfor er den videre argumentasjonen og 

konklusjonen i denne innstillingen knyttet til N CH. Et fokus på gode jaktegenskaper og godt 

eksteriør er også i tråd med fokus hos Norsk Retrieverklubb og arbeidet med RAS. 

22 norskeide hunder har oppnådd tittelen N CH i perioden 2015-2020. 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Totalt 

2015-20 

Ches   1  1  2 

Curly     1  1 

Flat 2 1 2 1 3 3 12 

Golden   1 1   2 

Lab       0 

Toller 1 4     5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N CH - dagens regelverk 

 Jaktmeritter Utstillingsmeritter 

NORSK 

CHAMPIONAT 

(N CH) 

Retrieverrasene  

Alternativ 1 og 2:  

2. premie i AK på 

jaktprøve for 

retrievere eller 2. 

premie i AK på 

tollingjaktprøve i 

Norge. 

 

 

Alternativ 1:  

Hund som er N UCH 

 

Alternativ 2:  

Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under 

tre forskjellige dommere. Ingen krav om NKK 

cert eller tilsvarende. Minst ett av certifikatene 

må være vunnet ved fylte 24 måneder eller 

senere. En hund ansees som fullcertet når den har 

vunnet 3 cert. 

 

Nye likeverdige veier til N CH (retrieverrasene), i tillegg til de eksisterende 

 Jaktmeritter Utstillingsmeritter Kommentar

er 

Alt 1 2. AK B-prøve/TJP N UCH Som idag 

Alt 2 2. AK B-prøve/TJP Tre ganger certifikat på utstilling i 

Norge under tre forskjellige dommere. 

Ingen krav om NKK cert eller 

tilsvarende. Minst ett av certifikatene 

må være vunnet ved fylte 24 måneder 

eller senere. En hund ansees som 

fullcertet når den har vunnet 3 cert. 

Som idag 

Alt 3 3 x 1. EK B-prøve/TJP (3 

ulike dommere) 

1 x Excellent, eller 3 x VG (3 ulike 

dommere) Minst ett av 

utstillingsresultatene må være oppnådd 

ved fylte 24 måneder eller senere. 

Ny 

Alt 4 N JCH (både B-prøve og 

TJP) 

1 x Excellent, eller 3 x VG (3 ulike 

dommere) Minst ett av 

utstillingsresultatene må være oppnådd 

ved fylte 24 måneder eller senere. 

Ny  

Alt 5 N JACH 1 x Excellent, eller 3 x VG (3 ulike 

dommere) Minst ett av 

utstillingsresultatene må være oppnådd 

ved fylte 24 måneder eller senere.  

Ny 

 

Resultater fra utstilling og jaktprøve B/TJP kan vanskelig sammenliknes, i utvalget har vi 

diskutert hva som kan være et rimelig krav fra begge grener for å bli N CH. Vi er samstemte 

om at alternativ 1 og 2 består som i dag. I tillegg har vi foreslått tre nye veier til N CH for 

hunder som er høyt premiert på jaktprøver (Alt 3, 4 og 5).  

For en hund med N UCH eller 3 små cert, er kravet for å bli N CH minimum 2. AK jaktprøve 

B/TJP.  Dette mener vi skal forbli uendret.  

Utvalgets medlemmer er samstemte om at nåværende regler for en hund som hovedsakelig er 

høyt premiert på utstilling er rimelig, men at det også bør legges til rette for at en hund som er 

høyt premiert på B-prøve/TJP kan oppnå utstillingsmeritter som kan utløse N CH. Hunder som 

oppnår tittelen Norsk Champion bør være hunder som representerer både egenskaper og 

eksteriør av høyt nivå for retrieverrasene. Vi mener kravene som listes i tabellen over ivaretar 

dette.  



 

I tråd med foreslåtte endringer foreslår også komiteen at hunden må ha oppnådd en premiering 

på B-prøve / TJP før den kan motta et tredje “lite” certifikat på utstilling.  

 

Hvorfor har vi ikke tatt med resultater fra WT? 

Utvalget har tenkt prinsipielt her og vil derfor ikke foreslå at tittelen N CH oppnås med 

resultater fra WT. Utvalget har lagt til grunn at tittelen N CH skal oppnås gjennom gode 

resultater fra bedømmelse av jaktlige egenskaper på retrieverjaktprøver og 

eksteriørbedømmelse på offisiell utstilling.  

 

N CH – et bedre dualchampionat 

Vi ønsker et N CH hvor rasenes gode jaktegenskaper og gode eksteriør belønnes bedre.  Og et 

Championat som gjør det attraktivt å hevde seg i både utstilling og på jaktprøver.   

 

Innstillingen er enstemmig. 

 

Mona Skyrudshaugen (leder), André Alfredsen, Line Andersen, Jan Eyolf Brustad, Kathrine 

N. Gunstad, Torunn Sørbye 

  



 

Vedlegg: 

Det er vedlagt noen av dataene vi hentet og sorterte etter beste evne som en del av arbeidet 

med innstillingen. Data er hentet fra registrerte championat hos NKK og dogweb. Vi har etter 

beste evne sortert ut hunder som ikke er norskeide.  

Tabellene kan derfor ha små feil og avvik, men er ment for å gi et inntrykk av hvordan 

premieringer er fordelt på nye champions (NUCH og NJCH siste år) og gi noe datagrunnlag 

for innstillingen.  

 

Antall norskeide NUCH med premiering på jaktprøve (antall NUCH oppnådd samme år i 

parentes). 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Totalt 

2015-20 

Ches 0 (2) 0 (2) 3 (7) 3 (7) 0 (1) 1 (4) 7 (23) 

Curly 0 (3) 1 (4) 0 (7) 0 (2) 1 (4) 0 (1) 2 (21) 

Flat 4 (17) 8 (16) 9 (13) 4 (9) 5 (15) 3 (10) 33 (80) 

Golden 1 (9) 0 (12) 0 (14) 1 (7) 2 (13) 0 (8) 4 (63) 

Lab 2 (10) 1 (21) 2 (19) 1 (17) 2 (20) 0 (12) 8 (89) 

Toller 2 (10) 2 (18) 2 (7) 0 (10) 3 (14) 4 (17) 14 (76) 

 

Antall norskeide NUCH med premiering på jaktprøve som har startet på 5 prøver eller mer. 

Det er nye NUCH det aktuelle året som er med i tabellen.  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Totalt 

2015-20 

Ches   1   1 2 

Curly  1   1  2 

Flat 3 6 3 1 4 2 19 

Golden 1   1 1  3 

Lab 2 1 2  2  7 

Toller 2 1 2  2 4 11 

 

Høyeste utstillingspremiering på norskeide NJCH (uansett når premiering er oppnådd). Det er 

nye NJCH det aktuelle året som er med i tabellen.   

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Ches       

Curly       

Flat EXC  VG    

Golden   SUFF SUFF EXC VG 

Lab VG 

GOOD 

3x VG 

GOOD 

2x SUFF 

2x VG 

2x GOOD 

VG 4x VG 

2x SUFF 

VG 

4x GOOD 

Toller       

 

Høyeste klasse med premiering (uansett når premiering er oppnådd) for norskeide NUCH 

startet på retrieverjaktprøve. Hundene er sortert etter årstallet de oppnådde NUCH.  

 



 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Ches   BK 

2x AK 

2x BK 

AK 

 AK 

Curly  AK   EK  

Flat 4x BK 4x BK 

3x AK 

EK 

5x BK 

4x AK 

4x BK 3x BK 

2x AK 

3x BK 

Golden BK   BK 2x BK  

Lab 2x BK AK 2x BK BK BK 

EK 

 

Toller AK 

EK 

BK BK 

AK 

 2x BK 

EK 

3x BK 

AK 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedstyret foreslår at GF stiller seg bak forslaget fra arbeidsgruppa om rasespesifikke 

championattitler og at NRK oversender saken til NKK for implementreing i 

championatregelverket fra 1.1.23. 

 

 

Sak 11 Avsetning i fond 

 

Klubben har en solid økonomi, vi har pr. 31.12.2021 over 3 500 000.- på ulike konto. 

 

Renteinntektene er dessverre veldig lave, i 2021 fikk vi totalt renteinntekter på kr.: 13 700.-, 

dette er utelukkende fra vår høyrentekonto, på øvrige brukskontoer er det 0 i renteinntekt.  

Hovedstyret har et ønske om økt avkastning på klubbens ubundne midler ved å plassere disse 

slik at klubbens økonomi fortsatt vil være sterk i fremtiden. Dagens plasseringer innbærer 

netto tap over tid.  

 

På bakgrunn av dette vil hovedstyret plassere midler i fond, (størrelsesorden 0,5 -1 mill. 

NOK) med lav til middels risiko i en langsiktig investeringsplan (10-20 år) i et eller flere 

globale aksjeindeksfond, eller andre passende fond etter råd fra klubbens bankkontakt i DNB.  

 

Forslag til vedtak: 

 

GF støtter hovedstyrets ønske om en langsiktig investeringsplan og tar informasjonen til 

etterretning. Fondsavsetninger legges inn i budsjett og rapporters til GF gjennom kommende 

regnskap.  

 

 

 



 

Sak 12: Valg 
 

Styret fram til Generalforsamlingen 2022 ser slik ut: 

 
Leder Siv Sandø Valgt i 2020 På valg Gjenvalg 

Nestleder Magnus Ånsløkken Valgt i 2020 På valg Ønsker ikke gjenvalg 

Kasserer Steinar Sværen Valgt i 2021 Ikke på valg 
 

Styremedlem Mona Skyrudshaugen  Valgt i 2021 Ikke på valg 
 

Styremedlem Torun Larsen Valgt i 2020 På valg  

Styremedlem Berit Lund Valgt i 2021 Ikke på valg 
 

Styremedlem Anne Mette Sletthaug Valgt i 2020 På valg  

Varemedlem Kathrine Gunstad Valgt i 2021 Ikke på valg  

Varamedlem Annbjørg Ballo Valgt i 2021 På valg Valgt for ett år 

 
I henhold til lovenes § 3-2 skal det på GF 2022 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 2022: 

 
Funksjon Navn Status Valgperiode 

Leder Siv Sandø Gjenvalg 1 år         

Styremedlemmer/varamedlem Jostein Siring Ny  

 Torun Larsen Gjenvalg Valgt i 2020 

 Anne Mette Sletthaug Gjenvalg Valgt i 2020 

 Annbjørg Ballo Gjenvalg Valgt i 2021 

 
 

Valgkomité/varamedlem Kjersti Jensen  Gjenvalg 1 år 

Roger Pettersson Gjenvalg 1 år 

Nina Skjelbred Gjenvalg 1 år 

Tormod Ruud Gjenvalg 1 år 

 

 
Revisor Håvard Heier Gjenvalg 1 år 

Vararevisor Øivind Tesaker Gjenvalg 1 år 

 

 

 

  

Nina Skjelbred Roger Petterson Tormod Ruud Kjersti Jensen 
(sign.) (sign.) (sign.) (sign.) 

 

 

 

 

 



 

Presentasjon av kandidater til styret 

Siv Sandø, f 1960. Labradoreier siden 1975, oppdretter siden 198, 

kennelnavn Eyecatching..Dømt rasen i 20 år, i tillegg til resten av 

gruppe 8, gruppe 5 og gruppe 7.. Har sittet som styremedlem i Norsk 

Retrieverklubb tidligere, også styremedlem i NKKs HS, leder for avd 

Trondheim,samt leder for NKKs HS. Vært leder for Norsk 

Retrieverklubb siste året. 
 
 

 

 

Annbjørg Ballo bor i Vadsø og er 52 år. Fikk min første labrador i 

1989 og har hatt hund siden. Jeg har vært i styret i NRK avd. Vadsø 

og omegn stort sett siden jeg fikk min første hund, og er i dag 

regnskapsfører. Jeg har nå en labrador hann på 8 år og en flat coated 

retriever hann på 2 år. Jeg er spordommer og elgjeger så mine hunder 

brukes til elgjakt og er godkjente ettersøkshunder. Jeg trener også 

retrieverjakt med min flat og deltar på utstillinger. Er med på å 

arrangere de fleste arrangementer vår klubb har og deltar. Jeg jobber 

nå i Skatteetaten med innkreving skatt person. 

 

 

 

Jostein Siring kommer fra Arendal i (Aust-) Agder.   
Den første retrieveren kom i hus i form av en Flat Coated retriever 

sommeren 2005, og jeg ble tidlig engasjert i avdeling Agder.  

I egen avdeling har jeg sittet 14 år sammenhengende i jaktkomiteen og 

hatt noen perioder i avdelingsstyret. Jeg er utdannet NKK trinn 1 

instruktør og har hatt valpe- og hverdagslydighetskurs for avdelingen.  

Jeg var ferdig utdannet jaktprøvedommer i 2018, og har dømt jaktprøver 

rundt i Norge. Jeg har hatt verv i sentral jaktkomite og i dag sitter jeg i 

fagkomiteen for retrieverjaktprøver.   

 

Retrieveren er en allsidig hund og jeg har trent og konkurrert i lydighet, blodspor og løpt en del 

venstresvinger i utstillingsringen. De senere årene er det jakt og jaktprøver som har vært 

hovedinteressen, både som deltager, arrangør og dommer.  

 

Takk til valgkomiteen for innstillingen, jeg håper på muligheten til å kunne bidra allsidig for 

Retrieverklubben i et hovedstyreverv. 

 



 

Anne Mette Sletthaug   

Jeg er 57 år gammel, gift, 3 voksne barn, bosatt i Sandefjord. Til daglig 

jobber jeg på veterinærklinikk, I tillegg er jeg webmaster og redaktør 

for Norsk Retrieverklubb. Mitt hundeliv startet for nesten 40 år siden 

med en golden retriever og har siden eskalert. Jeg er med mine hunder 

aktiv innen utstilling, har tidligere også forsøkt lydighet, agility, og 

jaktprøver. Jeg har også mange år bak meg som oppdretter av golden 

retriever og senere også flatcoated retriever (Kennel Fab Four) sammen 

med min gode venninne Anne Lise Bøhler. Hundeflokken er også utvidet med puddel.  

Organisasjonserfaring:  

❖ For Norsk Retrieverklubb har jeg hatt verv kontinuerlig i 37 år:  

❖ På avdelingsnivå: Alle komiteer, styreverv og flere perioder som leder.  

❖ For hovedklubben:  

• Styreverv i flere perioder  

• Leder i nesten 4 år  

• Raseråd Golden retriever  

• Prosjektansvarlig, RAS-prosjektet, hjemmesideutvikling, seminarer ol.  

❖ For NKK:  

• Representant i BIT siden oppstart med hovedfokus på medlemsregistrering og 

verving.  

• Representant i Styringsgruppen IT  

• Hovedstyremedlem i NKK i to perioder, varamedlem i 2 perioder 

 

 

Torun Larsen, 53 år. Jeg bor på Klepp som ligger ca 20 min utenfor 

Stavanger. Har mann og 2 døtre. Har hatt Flatcoated retriever siden 

2005 og fikk i 2021 godkjent mitt eget kennelnavn. For tiden har vi 2 

flatcoated tisper på 10 år og 2 år og en border collie på 7 år. Disse 

trener jeg rallylydighet med, litt jakttrening og går på utstilling med FC 

jentene.  Driver og egen hundefrisør. Jeg har vært aktiv i Norsk 

Retrieverklubb siden 2006, har vært leder i klubben i mange år, medlem 

i lydighetskomiteen siden 2006, vært i utstillingskomiteen i 9 år og 

webmaster for klubben.  Synes det er veldig moro med klubbarbeid. 

Har nå sittet i Hovedstyret i 4 år, og tar gjerne noen år til       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Sett inntil 4 x 

Valgkomiteens innstilling 

Styremedlem / varamedlem 2 år 

Jostein Siring Ny  

Anne Mette Sletthaug Gjenvalg  

Torun Larsen Gjenvalg  

Annbjørg Ballo Gjenvalg  

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

 

Valgkomité 1 år Sett inntil 4 x 

 Kjersti Jensen Gjenvalg  

Roger Pettersson Gjenvalg  

Nina Skjelbred Gjenvalg  

Tormod Ruud Gjenvalg  

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

 

 Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Håvard Heier Gjenvalg  

 

 Sett inntil 1 x 

Vararevisor 1 år Øivind Tesaker Ny  

 

 Utsendinger til RS, satt opp alfabetisk. Sett inntil 12 kryss. De med flest 

stemmer blir representanter, og de med færrest stemmer blir 

vararepresentanter. 

Representanter til RS 1 år Annbjørg Ballo  Siv Sandø  

Vidar Grundetjern  Jostein Siring  

Kathrine Gunstad  Anne Mette Sletthaug  

Torun Larsen  Kine Stjern  

Berit Lund  Steinar Sværen  

Patrick Oware  Mona Skyrudshagen  

 

 

 

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n  2 0 2 2  

S t e m m e s e d d e l  
 

Valgkomiteens innstilling Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Siv Sandø Gjenvalg  



 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for valg på GF 2022 

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 

2022. 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


