
Talent- og rekrutteringslag i regi av Norsk Retrieverklubb

 

 

Hensikt:    

Bidra til at flere retrievere konkurrerer i høyere klasser LP 

Bidra til at flere retriever-raser kommer til start i LP 

 

Arrangement:    

To fysiske samlinger med eksterne instruktører 

To fysiske samlinger med egentrening 

Oppfølging i egen Facebook gruppe i hele perioden 

 

Eksterne instruktører:   

3 stk instruktører fra andre land, alle med erfaring fra mesterskap med retrievere 

Neil Short, UK, labrador 

Marianne Forsell, F, flat coated retriever 

Niina Svartberg, S, nova scotia duck tollinger retriever 

   

Verter for egentrening:    

Fastsettes når deltakere er tatt ut 

 

 



Kostnader: 

Pris: 9.900,- 

Pris dekker kostnader til instruktører og verter, samt leie av lokaler. Avgiften må betales i sin helhet 

før første samling. Avgiften er ikke refunderbar, og plassen kan ikke selges videre til annen ekvipasje 

uten avtale med arrangør. Kostnader til reise, kost og losji tilkommer og må dekkes av den enkelte. 

 

Sted og dato for samlingene: 

1 samling: Drammen Hundepark med instruktører 25. og 26. mars 2023 

2.samling: Lokale retrieverklubber i deltakernes område (mai 2023) 

3.samling: Lokale retrieverklubber i deltakernes område (august 2023) 

4.samling: Hamar Hundeskole med instruktører 21. og 22. oktober 2023 

 

Antall deltakere og bakgrunn: 

Talenttropp:   For ekvipasjer som har begrenset med erfaring i høyere klasser. 

Max antall 9 

Rekruttropp:   For ekvipasjer som har erfaring med høyere klasser. 

Max antall 9 

NB! Ekvipasjens erfaring kan baseres på erfaringer med den hund man søker sammen med på 

søketidspunktet, eller erfaring fører har med tidligere hunder. Mål skal uansett være start i høyere 

klasser. 

 

Kriterier for å søke:  

Deltakelse i talent- eller rekrutt-troppen skal gi motivasjon og inspirasjon til å bli enda bedre i LP. Du 

må ha et mål om å jobbe mot høyeste klasse FCI3. I tillegg må du ha lyst til å bidra aktivt og positivt 

på samlinger, og være en god ambassadør for retrieverrasen.  

 

 For å søke om deltakelse i talent-troppen: 

1. Hunden må ha startet i klasse 1, og være en renraset retriever 

2. Du må sende inn en film som er filmet i sin helhet, og som viser noen utvalgte øvelser og 

hvordan man belønner mellom øvelsene (Se hvilke øvelser under). 

3. Sende inn alle resultatene dine du har oppnådd med den hunden du vil delta med 

4. Skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner 

5. Skrive under på kontrakten: 

a) Krysse av for at helgene passer og at man forstår at helgene er obligatoriske og 

økonomisk bindende. Deltakeravgift skal være betalt i sin helhet før første samling.  

b) Skrive under på reglene for troppen (se kontrakt under) 



 

For å søke om deltakelse i rekrutt-troppen: 

1. Nåværende hund må ha startet i klasse 1, og være en renraset retriever 

2. Du må sende inn en film som er filmet i sin helhet, og som viser noen utvalgte øvelser og 

hvordan man belønner mellom øvelsene (Se hvilke øvelser under). 

3. Sende inn de tre beste resultatene dine fra den klassen du er i nå. Søker du med bakgrunn i 

tidligere hunds meritter, skal de beste resultater fra høyeste klasse sendes inn. 

4. Skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner 

6. Skrive under på kontrakten: 

c) Krysse av for at helgene passer og at man forstår at helgene er obligatoriske og 

økonomisk bindende. Deltakeravgift skal være betalt i sin helhet før første samling.  

d) Skrive under på reglene for troppen (se kontrakt under) 

 

 

Øvelser som filmes i sin helhet uten pauser mellom øvelsene (filmen skal ikke være klippet eller 

redigert): 

1. Lineføring eller fri ved fot 

2. Fremadsending til ruta 

3. Kontroll over hunden på avstand 

4. Innkalling 

5. Apportering 

 

Søknadsfrist: 31.12.22 

  



KONTRAKT: 
 
 
Det å være rekrutt og talent vil si at man er et forbilde innenfor Lp-sporten, og med dette kommer 
det ansvar.  
  
Retningslinjer for deltakelse i rekrutt og talenttroppen i Norsk Retrieverklubb 
En utøver som aksepterer plass i rekrutt og talenttroppen forplikter seg til å rette seg etter følgende 
regler og retningslinjer: 
 
 

1. Enhver ekvipasje skal bidra positivt til LP-miljøet. 
2. Være med på å fremme Retrieveren som en LP hund 
3. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et 

felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og deltakerne skal 
ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen lydighetssporten. 

4. Troppens deltagere skal ikke engasjere seg i debatter på sosiale medier som kan oppfattes som 
personangrep innenfor lydighetssporten. 

5. Troppens deltagere skal være måteholdne med alkohol på samlingene.  
6. Alle skal delta på troppenes samlinger. Det blir fire stk pr år  
7. Deltakelse er økonomisk bindende og avgift skal være betalt i sin helhet før første samling  

 

Ved min signatur bekrefter jeg følgende: 

 

• Jeg har lest retningslinjene og vil følge disse så lenge jeg er en del av rekrutt og 

talenttroppen.  

-Jeg kan delta på alle samlinger   

-Jeg er bundet økonomisk selv om jeg ikke får mulighet til å delta på samling 

 

Uttak: 

Komiteen vil plukke ut kvalifiserte deltakere etter ovenstående kriterier. I tillegg vil det tas hensyn til 

fordeling mellom de ulike retrieverrasene, og geografisk fordeling av deltakerne.  


