
Retningslinjer RR-bladet 

Tekst i fet skrift er obligatorisk. 

 

Generelt for alle nummer.: 

 Sjekk at det er riktig nr., årstall og årgang på forsiden. 

 Sjekk at informasjon på «side 2» er korrekt. 

 Sjekk at frist for dead-line og utsendelses dato for hvert blad stemmer 

 Sjekk at opplysningene om «Hvem er hvem» er korrekt. 

 Sjekk med AK om det er endringer i kennelregisteret. 

 Etterlys «Leder’n» hvis ikke den er sendt inn til manusfrist. 

 Etterlys bilder av BIR-vinnende hunder til «Hvem var hvor og vant hva». Ikke trykk 

oppstillingsbilder av hunder, eiere og/eller oppdrettere uten godkjenning. 

 Status gullhundlista. 

 Kontakt RR-bodens innehaver for endringer. 

 Baksiden skal merkes med «B-post Abonnement» og returadresse. 

 Alle annonser i RR-bladet skal forhåndbetales. Bare den svenske og danske RR-klubben annonserer 

gratis for sine «hoved»-spesialer, ellers betaler de vanlig medlemspris for øvrige annonser. 

 Kull som oppfyller kravene til valpeformidling kan annonseres til medlemspris. Øvrige kullannonser 

betales det samme som for kommersielle annonser. 

Nummer 1: 

 Forsiden: Fjorårets gullhunder 

 Innkalling til årsmøte (med valgkomiteens innstilling og innkomne forslag + regnskap og budsjett, 

balanse, revisors beretning). Skal komme fra styret. 

 Årsberetning fra NRRK (sendes inn av NRRKs sekretær) 

 Gratulasjon til fjorårets gullhunder 

 Rapport fra AK-leder 

 Annonse for årets RR-spesial + annonsere etter premier til spesialen (kommer fra UK) 

Nummer 2: 

 Forsiden: BIR-BIM/Vinnere RR-spesialen 

 Presentasjon av styret 

 Protokoll fra årsmøtet 

 Bilder av klassevinnere RR-spesialen 

 Stemningsrapport fra RR-dagen 

 Annonse for liten RR-spesial (kommer fra UK) 

Nummer 3: 

 Reklame for juleannonser 

 Etterlysning av bilder til RR-kalender 

 Lille spesial hvis denne er på et tidspunkt som passer med manusfrist. 

 

Nummer 4: 

 Varsel vedrørende dato og sted for årsmøte og frister for innsending av forslag. Kommer 

fra styret 

 Fra valgkomiteen – hvem er på valg og forslag til nye kandidater med frister. 

 Juleannonser 

 Påminnelse om betaling av kennelregister. Kommer fra AK 

 Reklame for den nye RR-kalenderen 


