
 

Retningslinjer for distriktskontakter (DR) i NRRK 
 

 DR skal være klubbens representanter i distriktene for gamle og nye medlemmer og 
for folk som er interessert i RR.  

 Alle DR skal være nøytrale ovenfor andre i RR-miljøet om klubbens medlemmer, 
oppdrettere, styre og komité medlemmer.  

 DR kan hjelpe medlemmer med råd/veiledning hvis de får spørsmål, men fortrinnsvis 
henvise dem videre til styret, eller AK om de planlegger å ha kull.  

 DR skal sette seg inn i klubbens regler og retningslinjer, så de kan besvare 
medlemmenes spørsmål om dette. Klubbens lover og regler finnes på klubbens 
hjemmeside.  

 De bør også oppmuntre medlemmene i sitt distrikt til å bidra i klubbens arbeide.  

 DR finner nyheter i RR Bladet og på klubbens hjemmeside.  

 DR skal forsøke å skape et positivt kontaktnett i sitt distrikt, med treff og møter hvor 
ALLE RR-entusiaster er velkomne. Det er først og fremt ved slike treff at 
medlemmene får føle gleden av klubbens kontaktnett. På treff er det viktig å ta 
hensyn til det enkelte individ, så vel som gruppen i helhet. Det er også viktig å 
respektere båndtvangsreglene, og vise hensyn overfor andre mennesker og dyr som 
ferdes i samme område. 

 DR skal oppmuntre medlemmer til å videreføre sitt medlemskap i NRRK, til å stemme 
ved valg, samt å gjøre sitt beste for å fremme både rasen og klubben. 

 Distriktsrepresentantene kan søke klubben om pengestøtte til å arrangere kurs i sitt 
distrikt, samt innkjøp av utstyr til felles bruk. Støtten skal gå til dekking av deler av 
medlemmenes utgifter i forbindelse med arrangementet/innkjøpet.  
Søknaden skal være styret i hende 1 måned før start, slik at kurset kan annonseres til 
alle klubbens medlemmer.  
 

I søknaden til styret skal det stå:  

 Hva det søkes støtte til.  

 Når og hvor det skal finne sted.  

 Hva koster kurset/utstyret det søkes støtte til  

 Litt bakgrunnsinformasjon om det som det søkes om.  

 Bekreftelse på at søkeren DR vil sende inn innlegg til RR-bladet med tekst og bilder 
fra arrangementet.  

 
Klubben utbetaler støtte i forkant av arrangementet, men hvis det viser seg at det blir avlyst 
må DR tilbakebetale klubben beløpet. 
 
Referat fra arrangementet skal være mottatt av styret senest 1 – en måned etter avholdt 
arrangement/innkjøp. Referatet settes inn i neste RR-blad. Støtte utbetales når alle disse 
punktene er oppfylt.  
 
  

 


