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Nidaros Brukshundklubb 
 
6. Beretninger 
 
6.a Styrets årsberetning for perioden 6. mars 2019 til 29. februar 2020 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Leder: Torgeir Rui 
Nestleder: Lisbeth Dahlhaug (Fungerende leder fra 1. september) 
Sekretær: Hege Bye Flyen 
Kasserer: Anne Marit Kvernrød 
Styremedlem: Lars Fossum (frem til 1. september) 
 
Det har blitt avholdt 14 styremøter og 4 utvidede styremøter der komitelederne eller andre 
representanter for komiteene deltar. Det første 9. april og de andre på følgende datoer; 13. 
august, 17. september og 5. november. I 3 av styremøtene har det vært innkalling av andre 
personer på sak. Styret har i perioden hatt 85 saker til behandling. 
Leder ble dessverre sykemeldt fra 1. september og nestleder overtok som fungerende leder.  
 
Styrets fokus og prioriteringer i perioden 

1. Kontroll på økonomi og mer forutsigbarhet for både styre og komiteer 
2. Felles aktiviteter for medlemmene og rekruttering av nye medlemmer 
3. Kommunikasjonskanaler utad og til medlemmene 

 
1. Kontroll på økonomi og mer forutsigbarhet for styre og komiteer 
 
Målet for 2019 har vært å fortsatt holde kontroll på økonomien i klubben og samtidig gjøre det 
enklere for de enkelte komiteene å styre egen økonomi. Styret har sett gjennom klubbens 
arkiver og har ikke kunne finne verken skriftlige retningslinjer eller mandat for komiteene. 
Manglende felles retningslinjer har medført at de ulike komiteer har måtte tatt egne valg og 
disse har variert fra komite til komite.  
 
Styret har derfor tatt initiativ sammen med komiteenes ledere til å starte arbeidet med 
utarbeidelse av felles retningslinjer, slik det også er beskrevet i § 4-3 Styrets oppgaver;  “er å 
oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer 
for særkomiteer”. 
 
For å få kontroll og skape forutsigbarhet:  

a. har styret publisert klubbens vedtak blant annet knyttet til økonomi på hjemmesiden, slik 
at de skal være lettere tilgjengelige for alle 

b. har styret og komiteene vært i prosess med å utarbeide et felles mandat for komiteene 
inkludert retningslinjer for de spesielle oppgavene i hver enkelt komite. Formål er mer 
forutsigbarhet for alle og skriftlig støtte til driften av komiteene 

c. har de gjennomførte utvidet styremøter fokusert mer på samarbeid og felles 
problemstillinger enn statusrapportering og informasjon fra styret. Formålet har vært å 
øke medbestemmelse og involvering fra komiteene  

d. har styret og banekomiteen hatt fokus på å styrke komiteens rolle og ansvar for 
banene/området på Stavsøra. Det gjelder f.eks. ansvar for gressklipping, samarbeid med 
grunneiere for bruk av området samt samarbeid med Schäferhundklubben ift vedlikehold 
av vei.  
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i. Gressklipperen havarerte i juni og Melhus Multiservice fikk oppdrag å klippe 
gresset en gang i uka ut sesongen. Styret og banekomiteen har vurdert at det er 
lønnsomt å fortsette denne løsningen fremfor å kjøpe ny gressklipper (i tillegg 
har vi ikke fasiliteter til skikkelig vedlikehold eller oppbevaring) 

ii. Det er tatt initiativ til avtale med Schäferhundklubben om samarbeid knyttet til 
vedlikehold av vei. Banekomiteen følger opp dette samarbeidet videre angående 
opprettelse av “veilag” i samarbeid med grunneiere.  

e. har styrets kasserer hatt informasjonsmøte med kassererne i de enkelte komiteer (Bruk 
av regnskapsprogrammet, hvordan bilag skal føres med mer inkludert skriftlig veiledning)  

 
Til orientering 
 
Styret vil videreføre arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer/mandat sammen med 
komiteene i 2020. 
 
Hærverk på banen  
 
Hærverket som banen ble utsatt for i flere omganger mai/juni 2019 er anmeldt til politiet, men 
saken er dessverre henlagt etter bevisets stilling. Det var en del hjulspor som måtte rettes opp i 
tillegg til at det har vært behov for å sette opp ekstra sperringer/reparere gjerdet. Banekomiteen 
har vært veldig behjelpelig og fikk ordnet opp dette raskt.  
 
Støtte til deltakelse på NM 
 
Styret har i perioden innvilget støtte til 9 ekvipasjer, disse er: 

1. Bård Iversen; NM AG 
2. Ingrid Askim; NM LP 
3. Kari Espås; NM AG 
4. Anniken Gundersen; NM AG 
5. Unn Græsmann; NM AG 
6. Hege Bye Flyen; NM Bruks 
7. Toril Pedersen; NM Bruks 
8. Lidvard Auflem; NM Bruks 
9. Claus Stokland; NM Bruks 

 
Grasrotandelen er en årlig inntektspost og i år er det utbetalt kr. 48.419,- til klubben.  
Dette er en god inntekt for klubben og vi oppfordrer så mange som mulig å bruke Nidaros BHK 
som grasrotmottaker. 
 
2. Felles aktiviteter og rekruttering av nye medlemmer 
 
Nidaros BHK har på slutten av perioden 487 medlemmer. Det er en økning på 32 medlemmer 
siden i fjor. 
 
Gjennomførte fellesaktiviteter 2019 

1. Ett medlemsmøte (7. mai) 
2. Sommerfest på banen (3. juni) 
3. To felles dugnader på banen (9. mai og 16 oktober)  
4. Årsfest med utdeling av hederspriser og plaketter for Championat (23. november) 

På alle disse arrangementene har hovedlaget sponset mat/drikke. 
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Hundesykdommen som herjet i Norge på høstparten satte store begrensninger for alle 
fellesaktiviteter som inkluderte hund. Nidaros BHK fulgte anbefalinger som ble gitt av 
Mattilsynet og stengte Nidarosbanen i denne perioden. 
 
Rekrutterings- og medlemstiltak 

● Sponsing av klubbjakker/vester med Nidaros hundeklubbs logo til en rimelig pris for 
medlemmer. Formålet med tiltaket var signaleffekten av “synlige” Nidarosinger både på 
stevner, treninger og i “offentlige rom” som på turer i marka/fjellet.  

○ Styret inngikk avtale med Canelana produkter som ga klubben et meget bra 
tilbud på jakker/vester av god kvalitet. 

○ Det var 38 medlemmer som benyttet seg av tilbudet. 
● Klubben leier Trondheim Hundehall til “Drop-in trening med tema” hver mandag i 2 timer 

hvor komiteene på skift har ansvar for treningen (5 kvelder hver i perioden fra oktober til 
og med april). Formålet er rekruttering og treningene er åpne for alle, også for de som 
ikke er medlem i Nidaros Brukshundklubb. 

○ Treningene publiseres som arrangement med tema; Agility, Lydighet, Bruks og 
Rallylydighet på Nidaros offisielle FaceBookside og på vår hjemmeside. 

○ Tilbudet har vært veldig populært og det har vært mange nye ekvipasjer innom 
på de ulike tema. Totalt har 133 deltakere vært innom de første 12 mandager. 

 
Utdeling av hedersbevisninger og Championat 
 
Årets hedersbevisning 
Hedersbevisning til medlemmer som har utmerket seg administrativt eller sportslig inneværende 
sesong. I 2019 gikk denne prisen til Bjørnar Nordbotten. 
 
Årets Nidarosekvipasje 
Den ekvipasje som gjennom siste sesong, på en fremragende måte har representert Nidaros 
Brukshundklubb. Vedkommende skal vurderes, ikke kun gjennom sin innsats med egen hund, 
men også som en viktig bidragsyter i miljøet.  
I 2019 gikk denne prisen til Bjørnar Strand og Kustmarken’s Bari. 
 
Årets Nidarosinger 
Tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over det som forventes i 
sin innsats for klubben. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper/komiteer.  
I 2019 gikk denne prisen til Toril Vatn Pedersen og Lidvard Auflem. 
 
Utdeling av Championat for perioden 2014 - 2019 (Styret valgte å åpne opp for Championater 
oppnådd de siste 4 årene siden dette har vært avglemt de siste årene) 
 

1. Therese Dahlhaug og Nisselia's Indiana Jones 
2019 Norsk Agility Hopp CH 

2. Agnete Vaags og My Trusted Friend Nell  
2019 Norsk Agility hopp CH, 2019 Svensk Agility CH og 2019 Svensk Agility hopp CH,  
2018 Norsk Agility CH 

3. Tanja Hulsund og Humle Hufsa av Revehiet 
2019 Norsk Rallylydighet CH 

4. Solveig Johanne Strøm Aaknes og Rugdelias Qlm Alvinda 
2019 Norsk Rallylydighet CH 
2019 Svensk Rallylydighet CH 

5. Toril Pedersen og Hexgårdens Frost 
2019 Norsk Bruks CH spor og 2019 Norsk Bruks CH rundering 
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6. Marit Hansen og Snow Show Cute Hera 
2018 Norsk Rallylydighet CH 

7. Ingrid Askim og Chocomate's Harrys Mhii 
2018 Norsk Lydighet CH 

8. Anita Johansenog Ulvemors IV Silver Scorpio 
2017 Norsk Rallylydighet CH 

9. Anniken Gundersen og Gerseme's Coquette Caramia 
2015 Norsk Agility CH og 2014 Norsk Agility hopp CH 

10. Andrea Hånes og Sheltifarmen's Ada 
2016 Norsk Rallylydighet CH 

11. Julie Stormo Strøm og Ortaks Leahnor 
2019 Norsk Agility CH, 2019 Norsk Agility Hopp CH og 2018 Svensk Agility CH 

12. Kari Espås og My Trusted Friend Dee Dee 
2016  Norsk Agility hopp CH og 2016 Norsk Agility CH 

 
Styret kan konstatere at klubben har hatt stor aktivitet på mange områder, takket være stor 
innsats fra de ulike komiteene. Det har vært mange ekvipasjer som har gjort det bra med flotte 
resultater perioden. Gratulerer til alle sammen!! 
 
3. Kommunikasjonskanaler utad og til medlemmene 
 
Hjemmeside 
Nidaros BHK’s hjemmeside ble i 2019 ikke lenger mulig å oppdatere (utgått) og det hadde i 
lenger tid vært store problemer ift sikkerhet/hacking. I tillegg var siden ikke egnet for visning på 
mobil/nettbrett. Behov for ny hjemmeside ble drøftet både på medlemsmøte og utvidet 
styremøte og resulterte i at styret hentet inn tilbud fra flere leverandører inkludert eksisterende 
(Sircon) og valgte det beste tilbud knyttet til både sikkerhet/brukervennlighet og service/pris.  
 
Det ble firmaet “Erlend Rygg” som tok på seg oppgaven å fornye og drifte vår nye hjemmeside. 
Den er fortsatt bygget på “Wordpress” og alt innhold er gjenbrukt i den nye versjonen som ble 
publisert 26. oktober. Videresending av e-poster fungerer nå og det har ikke vært noen hacking 
forsøk etter at det ble langt inn kontaktskjema på siden i stedet for e-postadresser. Den fungerer 
veldig bra på både PC, nettbrett og mobil. Hjemmesiden hadde 3500 visninger den første 
måneden!  
 
Det er utnevnt webansvarlig/informasjonsansvarlig i hver komite og det er gjennomført en 
workshop for å kunne utnytte hjemmesiden på beste måte og etter felles retningslinjer.  
 
Styret ønsker å takke Elin Hagestande for god hjelp i anskaffelsesprosessen for den nye 
hjemmesiden og for uunnværlig hjelp og støtte til opplæring av nye web-ansvarlige. 
 
Facebook 
Nidaros BHK’s har egen offisiell Facebookside som er åpen og tilgjengelig for alle. 
Webansvarlig/informasjonsansvarlig i alle komiteer og styret har tilgang til å publisere innlegg og 
arrangementer. Denne siden følges av 928 personer og f.eks. ble innlegget om Drop-in treninger 
sett av 1300 personer og 676 personer har reagert ved å klikke, like eller dele innlegget!  
 
Hver komite har i tillegg opprettet en lukket gruppe for medlemmer i Nidaros BHK beregnet for 
intern kommunikasjon. 
 
Nidaros BHKs ansikt utad 
Komiteene oppfordres til å benytte seg av de offisielle kanaler (NBHKs hjemmeside og offisielle 
Facebookside) for å nå frem til flest mulig og vise frem aktiviteten i klubben.  
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Internkommunikasjon 
Styret ser at vi må jobbe med å bedre kommunikasjonen internt i klubben, både mellom 
komiteene (f.eks. koordinering av stevner) og mellom styret og komiteene (f.eks. spørre om 
informasjon og respons på meldinger/beskjeder). Styret vil følge opp dette på de utvidede 
styremøter fremover.  
 
 
Møtelokaler  
Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til Inger Lande for organisering av gratis lokaler til ulike 
møter og arrangement i klubben. De utvidere styremøtene er blitt avholdt i flotte lokaler velvillig 
utlånt av Ranheim Dyreklinikk. 
 
For styret i Nidaros BHK 
Lisbeth Dahlhaug (Fungerende leder) 
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6.b  Årsberetning brukshundkomiteen 2019 

Brukskomiteen har i 2019 bestått av:  

1. Bjørnar Nordbotten (Leder)  
2. Hege Bye Flyen  
3. Gro Myklebust  
4. Rita Thobroe  
5. Kristin Estenstad  
6. Lidvard Auflem  
7. Elin Hagestande  
8. Elisabeth Parelius  

Møter: 
 
Brukskomiteen har hatt jevnlige møter gjennom helse sesongen. Arbeidsoppgaver innad i komiteen 
ble fordelt på det første møtet etter årsmøtet 2019, men vi ser at dette måtte revideres og 
oppdateres gjennom sesongen. Møtene har hatt kommende stevner og kurs som tema. 

Stevner:  

Nidaros BHK har arrangert:  

5 runderingsstevner med totalt 25 startende  
o 17 startende i klasse A  
o 4 startende i klasse B  
o 4 startende i klasse C  
o 4 opprykk fra C til B  
o 6 Cert  

4 sporstevner med totalt 39 startende  
o 15 startende i klasse A  
o 6 startende i klasse B  
o 11 startende i klasse C  
o 7 startende i klasse D  
o 4 opprykk fra D til C  
o 2 opprykk fra B til A  
o 6 Cert  

Planlagt dobbeltstevne i BA-spor i september ble avlyst pga hundesykdommen. 

Dommersituasjonen i klubben. 
 
Nidaros BHK har 5 aktive brukshunddommere. På grunn av at flere dommere selv er aktive innen 
sporten, er det likevel utfordrende å finne dommere til våre stevner. I utgangspunktet ønsker 
komiteen å benytte egne dommere for å holde kostnadene nede, men har ved flere anledninger vært 
nødt til å «fly inn» dommere. 

 

 

 



Årsmøte Nidaros Brukshundklubb 1. mars 2020 

Arrangementer  

Klubbmesterskap:  

Klubbmesterskap i feltsøk ble avholdt ved Saksvikvollen den 27. okt. 12 hunder/hundeførere valgte å 
tilbringe en flott dag i skogen, til tross for at værgudene ikke var med oss. Bålfyring og pølsegrilling 
hører også med.  

Klubbmesterskapet er en noe forenklet variant av feltsøk, der det kun er antall gjenstander og tid 
som avgjør.  

Klasse D: Klubbmester Rita Thobroe med Lotta 

Klasse C: Klubbmester Gro Anett Myklebust med Lima  

Klasse B: Klubbmester Tom Erik Thorsesen med Melvin  

Klasse A: Klubbmester Toril vatn Pedersen med Frost  

Julegavefelt 8. desember  
 
Tradisjon tro ble det arrangert julegavefelt, der det legges ut julegaver til hundene. Julegavefeltet er 
et sosialt arrangement som er åpent for alle, også helt uerfarne hunder og hundeførere. 10 hunder 
fikk prøve seg i djupsnøen. De minste hundene hadde hodet over snøen bare en gang iblant. Bål og 
pølsegrilling var det selvfølgelig også.  

Innendørstrening vinteren 2018/2019  
 
På bakgrunn av svært dårlig oppmøte på de innendørstreningene som ble tilbudt forrige vinter, er 
det ingen innendørstreninger i regi av brukskomiteen vinteren 2019/2020. 

Klubben har leid Ekra-hallen to timer hver mandag gjennom hele vinteren, for «drop-in» trening. De 
ulike komiteene er ansvarlige for hver sin mandag og med evt veiledning. Bruks har valgt å dele 
hallen i to, med egentrening på den ene halvparten, og veiledning på grunnleggende nivå på den 
andre. Veiledningen er tenkt lagt opp slik at ekvipasjer som ønsker å trene/konkurrere i «alle grener» 
får utbytte av treningen. 

Fellestreninger på banen mandager kl 18:00 
 
Bruks har sine fellestreninger på banen på mandager fra klokka 18.00 og utover. Fellestreningene er 
egentreninger uten instruksjon, men der «alle hjelper alle». Det betyr at de som føler behov for 
hjelp/råd ikke må være redd for å ta kontakt med andre og spørre. 

Oppmøtet har vært svært varierende, fra 2-3 til 10-12 ekvipasjer. 

Sølensamling:  

Brukskomiteen arrangerte også i år en samling for klubbens medlemmer på Sølen i slutten av 
mai. Samlingen er uten instruktører og baserer seg på egentrening i de gruppene man havner i. Antall 
grupper og «gren» avgjøres ut fra påmeldingen. Det er i hovedsak «spor» og «rundering» som har 
fokus. Også her gjelder det at alle hjelper alle, og i løpet av en dag er det ikke sikkert det blir mer enn 
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10 min trening med egen hund. Det forventes likevel at man bidrar til å gjøre treningen så god som 
mulig for de andre på gruppa. 

Kurs:  

Feltkurs: Mai. Instruktør Ellinor Antonsen 

Introkurs Felt/Spor: Juni.  Instruktør Anne-Marit Kvernrød 

Sporkurs: September.  Instruktør Nina Kroken 

Brukslydighetskurs: Det er avholdt et brukslydighets-kurs med 7 deltakere. Oppstart i april. Instruktør 
Rita Thobroe og Kristin Estenstad. 

Det har lenge vært etterspørsel etter runderingskurs. På grunn av kompleksiteten i 
runderingsøvelsen har man ment at et helgekurs langt fra er tilstrekkelig for å lære rundering. I 
slutten av oktober arrangerte komiteen en «introduksjon til rundering» der omlag 10 interesserte 
ekvipasjer og hele komiteen møtte opp. Introduksjonen ble gjennomført som en demonstrasjon med 
forskjellige «erfarne» hunder for å gi et bilde av hva rundering inneholder. Deretter fikk de 
ekvipasjene som ville det prøve ut momenter på det nivået hund/fører var. Alt fra lek med 
fremmede, innkalling og apportering på banen til «full øvelse» i skogen. Komiteen ser på om den har 
kapasitet til å ha en oppfølging av dette i 2020. 

Det er tydelig populært med kurs, noe som er positivt for brukshundsporten.  

Annet:  

Styret iverksatte i 2019 en prosess med å utarbeide mandat/retningslinjer og budsjett for komiteene. 
Dette mener komiteen er et godt tiltak, og ser fram til en god prosess for å få landet og forankret 
dette i hele klubben i løpet av 2020. 

Komiteen har en omsetning på omlag 80.000 kr, der kurs står for ca 2/3 av inntektene og stevner for 
ca 1/3. På utgiftssiden utgjør kostnader til dommere og kursholdere ca 2/3 av kostnadene. I 2019 fikk 
brukskomitéen et overskudd på ca 3000 kr.  

Det er en stadig utfordring å skaffe dommere og funksjonærer til våre stevner. I løpet av en sesong er 
det behov for omlag 20 dommere og 100 funksjonærer. Komiteen vil rette en stor takk til de som 
stiller opp for å hjelpe til på våre stevner, uten våre funksjonærer hadde det ikke vært mulig å 
gjennomføre stevnene. Stor takk også til dommere, både lokale krefter og de som er «flydd inn» for 
anledningen. 

Komiteen merker også et stadig større press på treningsterreng, og det jobbes kontinuerlig for å få 
flere og nye treningsterreng. Pr i dag har klubben kun ett område for rundering, og dette området 
blir brukt både til treninger og konkurranser. Det er med andre ord et stort behov for flere terreng. 

For brukskomiteen 
Bjørnar Nordbotten 
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6.c  Årsberetning RIK komiteen 2019 (oppdatert 17.2) 

Komiteen har i perioden bestått av  

1. Gunnar Aagesen (leder)  
2. Cathrine Sallaup,  
3. Silje Slagnes,  
4. Hanne Trøan 
5. Berit Foss Presthus 

Silje Slagnes trakk seg fra komiteen i januar 2020 

TRENINGER. 

Vi har i perioden organisert treninger i IGP programmet på vinteren sporadisk i leid hall til 
selvkost, og resten av sesongen en kveld i uka på Stavsøra. Vi har avholdt to treningshelger 
med innleid instruktør Svein C. Hauge fra Sandefjord hundeklubb som har bidratt til trenging 
av de enkelte ekvipasjer samt utvikling av klubbens figuranter. 

PRØVER, NM, NORDISK 

Vi har i perioden arrangert 4 prøver i IGP programmet. Ved årets NM i IGP deltok Cathrine 
Sallaup med XO Ivri de ble også uttatt til nordisk mesterskap som dessverre ble avlyst 
grunnet hundesykdommen som utestengte norske utøvere fra Sverige. 

For RIK komiteen  
Gunnar Aagesen. 

  

6.d  Årsberetning Banekomiteen 2019 (Oppdatert 17.2) 

Komiteen har i perioden bestått av: 

1. Gunnar Aagesen (leder) 
2. Daniel Øvre 
3. Bård Iversen 
4. Jan Ole Østerlie. 

Banekomiteen har i 2019 ikke gjennomført noen større utbedringer, kun forefallende arbeide 
samt utplassering av betongblokker for avsperring av banen vi har avholdt et møte med 
styret. 

For banekomiteen 
Gunnar Aagesen 
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6.e  Årsberetning Rallylydighetskomiteen 2019 
 

Komiteen har i perioden bestått av: 

1. Eva Hemmingsen (leder) 
2. Lena Haller Buseth 
3. Inger Lande 
4. Kristin Tolstad Uggen 
5. Berit Stavem Pettersen  
6. Toril Berg (stedfortreder for Dagrun Brandvik) 

I løpet av året har Dagrun Brandvik, Andrea Hånes og Solfrid Buvik gått ut av komiteen. 

Komitemøter 

Komiteen har i 2019 hatt 6 komitemøter i løpet av året, men vi har hatt jevnlig kontakt med 
hverandre via mail/ chat. 
 
Året 2019 har som «vanlig» vært et aktivt år for rally, og det virker som om interessen for 
rallylydighet bare øker. Det er kjempemorro! 
 
Treninger 
 
Rallylydigheten har hatt sommertreninger torsdager på Stavsøra, der har vi hatt variasjon 
om hva som har vært tema for treningene. Vinterhalvåret har vi leid Trondheim Hundehall, 
Ekra, en kveld i uka (onsdager) mellom kl 17-21. Dette er et tilbud der de medlemmene som 
ønsker å være med, betaler hva hall-leien koster. Gjennom hele året har disse treningene 
vært godt utnyttet av medlemmene for trening og ikke minst få gode råd og tips av 
hverandre. 
 
Stevner 
 
I dette året har vi hatt 2 helger med stevner, den 3’je helgen ble avlyst pga 
hundesykdommen i høst. Vi har hatt 2 dommere på hver stevnehelg og kjørt 2 parallelle 
ringer hver dag. Dette har gjort at stevnene har blitt gjennomført effektivt og ikke minst 
publikum- og deltagervennlig. 
 
Vi hadde et veldig godt påmeldingsantall på alle stevnene, og lite «ikke møtt» (im) 
 
10/3-19: KL 1: 26 (5 im), KL 2: 18, KL 3: 13 og Elite: 9 
11/3-19: KL 1: 20 (2 im), KL 2: 19 (2 im), KL 3: 13 og Elite: 9 
23/11-19: KL 1: 32 (3 im), KL 2: 25 (3 im), KL 3: 12 og Elite: 10 (2 im) 
24/11-19: KL 1: 28 (6 im), KL 2: 24 (2 im), KL 3: 13 og Elite: 12 (2 im) 
 
Jeg vil takke alle dommerne som har stilt opp på stevnene våre, vi kan ikke ha stevner uten 
dere. 
 
Rallycup 
 
I løpet av året har vi også har Rallycup, uoffisiell konkurranse, med 4 kvelder der den siste 
var med Klubbmesterskap. Disse kveldene har samlet mange medlemmer og terskelen har 
vært lav for å starte. 
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Rallycup KL 1: totalt 21 ekvipasjer, sammenlagt/cupvinner: Lena Haller Bruseth med Flisan 
Rallycup KL 2: totalt 11 ekvipasjer, sammenlagt/cupvinner: Andrea Hånes med Iris 
Rallycup KL 3: totalt 10 ekvipasjer, sammenlagt/cupvinner: Guri Johansen med Kaja 
Rallycup Elite: totalt 14 ekvipasjer, sammenlagt/cupvinner: May-Britt Erikkson med Cheriss 
 
Klubbmestere 2019: 
Klasse 1: Lena Haller Bruseth med Flisan 
Klasse 2: Andrea Hånes med Iris 
Klasse 3: Gro Anett Myklebust med Sienna 
Elite: Kari Merete Andersen med Izy 
 
Vi gratulerer til alle vinnerne, dere har vært kjempeflinke :-) 
 
Kurs 
Komiteen har ikke arrangert kurs dette året, men vi jobber for å holde kurs framover hvis det 
er ønskelig. 
 
Vi ser fram til et nytt år med rallylydighet der vi kan kose oss med de firbente og ikke minst 
ha det moro og sosialt på treninger og konkurranser. 
 
For Rallylydighetskomiteen 
Eva Hemmingsen 
 

 

6.f  Årsberetning fra Redaksjonen 2019 

Komiteen har i perioden bestått av: 

1. Siri Coldevin Vikan (redaktør) 

Nidarhunden 

Det ble gitt ut 2 nummer av Nidarhunden i første halvår av 2019. På grunn av hundesykdommen som 
preget høsten, så ble alle treninger og arrangementer utsatt eller avlyst. Det rådet en del usikkerhet 
om når vi kunne starte opp igjen med aktiviteter, så nummer 3 av Nidarhunden ble utsatt etter avtale 
med styret. Nummer 3 ble utgitt først i desember. Det var vanskelig å få inn stoff til dette nummeret. 

Jeg vil takke Jon Herland for hans fornøyelige historier om samlivet med riesenschnauzeren Ludwig, 
og Elin Hagestande som har bidratt med mange flotte bilder. 

For Redaksjonen 
Siri Coldevin Vikan 
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6.g  Årsberetning fra Kurskomiteen 2019 

Komiteen har i perioden bestått av 3 medlemmer:  

1. Gro Anett Myklebust (leder) 
2. Anna Stina Nilsen (kasserer) 
3. Johanne Marie Blindheim. 

Kurs som er avholdt:  

4 stk valp/unghundkurs, 3 stk grunnkurs, 1 stk Innkalling, 1 stk bronsemerkekurs. 

Til sammen har det vert 48 deltagere på kurs. 

9 stk kurs fordelt på vår og høst. Dette er kurant med tanke på kor mange andre aktører som har 
kommet på markedet. Det har gått greit å skaffe instruktører til dei ulike kursene, har kontaktet dei 
ulike på messenger og der har ein fått svar kjapt. Det har ikkje vært enkelt å få kurskomiteen til å gå i 
2019, komiteen har fungert dårlig. Kvart enkelt medlem i komiteen har gjort jobben sin, men vi har 
hatt utfordringer med kommunikasjonen oss imellom. Det burde vert fleire i komiteen og klarere 
retningslinjer. Vi er heller ikkje så flink til å annonsere for oss som dei ulike hundeskulene er, og 
mister nok ein del kursdeltagere på dette. Kursene har vært innmeldt til studieforbundet og vi har 
mottatt støtte fra de fleste kurs.  

Komiteen vil takke instruktørene som har holdt kurs i 2019:  

Anne Marit Kvernrød 
Emma Båtnes 
Gro Anett Myklebust 
Rita Thobroe 
Tina Stenfjell 
Silje Slagnes 

For Kurskomiteen 
Gro Anett Myklebust 
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6.h  Årsberetning fra Testekomiteen 2019 

 
Testekomiteen har i perioden bestått av:  
 

1. Øivind Juul Schjetne (leder) 
2. Marit Hansen 
3. Odd Inge Christensen. 

 
Det ble i 2019 søkt om å få arrangere 4 Karaktertester (K-test). Pga. av NKK Hovedstyrets innstilling av                  
alle terminfestede arrangementer høsten 2019, ble en K-test avlyst. Påmeldt ekvipasje ble overført til              
påfølgende test. 
Karaktertestene ble gjennomført ved klubbens anlegg på Stavsøra med totalt 17 hunder påmeldt,             
hvorav 4 hunder fikk ikke bestått. 
 
Banesituasjonen 
Komitéen har registrert at det blir et mindre tilbud innen test i kommende periode i området.                
Samtidig som behovet øker, så er avklaringene rundt område Stavsøra uavklart. Komiteen har derfor              
inngått en leieavtale med Norsk Rottweilerklubb om bruk av den tidligere testeløypa klubben hadde              
på Jonsvatnet. Så får forholdene rundt Stavsøra bli til en vurdering av om det kan bli mulig å                  
samordne aktivitetene, inkl. test av hund, innen klubbens område. 
 
Figurantsituasjonen 
Siden antallet hunder pr. test ikke er i et større antall enn det antall påmeldte vi registrerer, så har                   
komiteen benyttet faste figuranter på alle tester. Dette har fungert meget godt. En stor takk til                
figurantene. 
Klubben vil gjennomføre et figurantkurs i løpet av våren. Interesserte kan melde seg for komiteens               
medlemmer. 
 
Dommersituasjonen 
Klubben disponerer over tre Karaktertestdommere, tre beskrivere for MH samt en           
Funksjonsanalysedommer. Behovet for dommere/beskrivere blir større etter hvert som NKK sentralt           
og raseklubbene vurderer å stille krav til kjent mental status på rasene som kriterie for avl. Klubben                 
bør derfor stimulere til at flere søker å ta utdanning innenfor mentaltesting.  
 
Følgende har dømt på våre tester: 
Liv Evjen, Gunnar Aagesen og Øivind Juul Schjetne. 
Testekomiteen takker figuranter og dommere for godt utført arbeid under testene i sesongen. En              
stor takk også til de som melder på og fremfører sine hunder på våre tester. 
 
For Testekomiteen 
Øivind Juul Schjetne  
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6.i  Årsberetning Lydighetskomiteens 2019 

 

Lydighetskomiteen 2019 har bestått av: 

- Leder: Marit Elin Eide  
- Medlem: Inger Marie Persdatter Johansen 
- Medlem: Trine Uthus 
- Medlem: Tonje Braa 
- Medlem: Mari Sofie Romundstad 
- Medlem: Mette Kristin Edvardsen 
- Medlem: Vibeke Skorstad 
- Medlem: Ingrid Askim 

Komiteen har ikke hatt egen kasserer, så komiteens regnskap er ført av  klubbens Hovedkasserer. 
 
Lydighetskomiteen vil takke for stort engasjement blant alle våre medlemmer. LP-komiteen startet 
med helt ny sammensetning i januar 2018, og i januar 2019 forlot tre av komitemedlemmene 
komiteen, to pga flytting og en pga at hun kun var valgt for ett år. Dette var leder, kasserer og 
treningsansvarlig. I tillegg meldte dommeransvarlig fra om at hun ikke kunne inneha den rollen 
lenger av arbeidsmessige årsaker. Vi har heldigvis fått nye medlemmer som bor spredt over sørdelen 
av fylket inkl medlemmer fra Meldal og Berkåk som legger ned timer, bensinpenger og innsats for å 
prøve å ivareta lydighetsmiljøet i klubben. Vi har dyrket frem et miljø der det ved flere anledninger 
har vært like mange raser representert som antall startende på cup eller stevner. «Nidaros 
Brukshundklubb – uansett rase» - dette mottoet har vi prøvd å leve opp til. En ekstra takk til alle som 
har stilt opp som ringsekretærer og dommere, uten dere hadde det ikke blitt hverken treninger eller 
konkurranser.  

Fellestreninger 
 
Fellestreninger på Stavsøra startet opp primo mai. I fjor prioriterte vi å engasjere mange dyktige 
instruktører for å få opp interessen for lydighet og tiltrekke oss mange som er interessert i å trene. I 
år har vi i mindre grad hatt kapasitet til dette. Vi har imidlertid i år som i fjor hatt fokus på å få til 
gode fellestreninger og et inkluderende miljø. Vi ser at «brukergruppen» er bredt sammensatt, og 
det innebærer at det stadig vekk er behov for en egen miljøtreningsgruppe. Vi tenker at en 
miljøtreningsgruppe også er viktig for rekruttering til klubben.  

Vintertreninger 
 
Vi startet opp med innetreninger i oktober, mandager fra kl 19 - 21 i Trondheim hundehall.  Vi har 
erfart at tilbudet til innetrening har endret seg, det er mange flere som tilbyr dette nå – til dels i 
oppvarmede lokaler og dette har klart gått ut over antall påmeldte. Vi leide hallen lenge før styret 
vedtok å leie hallen for drop-in treninger, og var uvitende om at det var på trappene. Dette med 
drop-in treninger er en veldig god ide som LP - komiteen støtter, men konsekvensen er at vi ble 
skadelidende iom at mange medlemmer synes det er enklere og mer uforpliktende å betale en 
50-lapp når det passer fremfor å legge ut kr 1.000 i en gang. Vi fortsetter med rekruttering til 
innetreningene og har fått noen flere interesserte til etterjulsvinteren. 
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Kurs 
 
Vi har ikke arrangert kurs i år. Vi ser at det er behov for et ringsekretærkurs og et 
konkurranselydighetskurs, og vi håper at det kan la seg gjennomføre å arrangere noe slikt i 2020. 

Nidaroscup 
 
Vi har arrangert 3 uoffisielle cuper og et klubbmesterskap, hvorav suksessen Newbieklasse var med 
på to av cupene. Datoer for cupene var: 9.april, 4.juni og 27.august.  Klubb- og cupmesterskapet vi 
hadde planlagt til 1.oktober måtte dessverre avlyses pga høstens cup-/stevnekarantene. Vi 
arrangerte derfor dette i forbindelse med drop-in og innetrening 9.12. 

Klubbmestere 2019 er: 

- Klasse 1: Aina Grønning m/Xanadu 
- Klasse 2: Bente Solberg m/Trygg 
- Klasse 3: Bente Solberg m/Rocky 
- FCI 3: ingen 

 

Stevner 
 
Vi hadde planer om å arrangere fire offisielle stevner; 28.april, dobbeltstevne 15. juni og 16. juni. 8.9 
og 13. oktober. Stevnet 8. sept måtte avlyses pga høstens cup-/stevnekarantene.  Alle stevner vi har 
vært arrangør for har blitt godkjent og dommere fra fjern og nær har skrytt av gode og trivelig 
arrangement.  

Datoer for stevner 2021 er innmeldt. 

Sponsorer 
 
Hund som Hobby, Fish 4 dogs, Portos og Sportmans Pride 

Sosiale medier 
 
Fremdeles stor aktivitet på Facebook. Fremdeles mange som ønsker å bli medlem.  

 
På vegne av Lydighetskomiteen 
v/Marit Elin Eide 
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6.j  Årsberetning Agility 2019 

Agilitykomiteen har i perioden bestått av: 

1. Anniken Gundersen (leder) 
2. Bjørnar Flønes (kasserer) 
3. Tina Renathe Dypdalen 
4. Roger Krogstad 
5. Lisbeth Dahlhaug 
6. Arne Johnsen 

Komiteen har avholdt 6 møter gjennom året. 

Treninger 

Agility hadde 2 treningsgrupper i vinter i ridehallen ved Skjetlein videregående skole. Nybegynner på 
mandager med instruktør og videregående på onsdager. 

Det ble også åpnet for 2 treningsgrupper (partall- og oddetall gruppa) som trente i Trondheim 
Hundehall på søndager. 

Utetreningene var delt inn i 3 grupper: 

Nybegynner med instruktør, torsdager fra kl.18  
Mellomgruppe med instruktør, tirsdager fra kl.18 
Elitegruppe, onsdager fra kl.18 

Agilitykurs 

Nybegynnerkurs ble avholdt i 5-7.april i Trondheim Agilityhall.  
Kursholdere var Ingrid Askim og Bård Iversen. 

Videregåendekurs ble avholdt 4-5. mai på Støren Idrettsplass.  
Kursholder var Juha og Jouni Orenius.  

Internkonkurranse 

Det er avholdt internkonkurranser fra mai til oktober. Vi gratulerer Bård Iversen og Zappa med 
sammenlagtseieren! 

Klubbmesterskap 12.oktober 
Årets klubbmestere sammenlagt i agility 2019: 
 
Klasse 1 
Small: Marianne Harsjøen Nørholm med Ea 
Medium: Siri Coldevin Vikan med Lucas 
Large: Tove Norli Svinsaas med Pai 
Klasse 2 
Small: Anniken Gundersen med Zira 
Large: Helge Strøm med Luka 
Klasse 3 
Medium: Therese Dahlhaug med Bonzo 
Large: Tina Renathe Dypdalen med ZoomZoom 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=775540441&ref=br_rs
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Senior 
Roger Krogstad med Bea 
Blåbær 
Large: Ingrid Askim med Mhiike 

Gratulerer til alle våre klubbmestere! 

Avholdte stevner 

1. 10.juni Blåbærstevne 
2. 15-16. juni  
3. 16.juni Blåbærstevne 
4. 17-18. august 

Stevnene i juni og august ble avholdt på Schäferhundklubbens område på Stavsøra. Dommere vi 
brukte: Bodil Mehl Wiik, Hans Strømsøyen og  Bonnik Berthelsen. 

Vi vil takke våre medlemmer som har vært med og bidratt på ulike dugnader gjennom sesongen. 

Ser fram til et nytt år med alle sammen! 

For Agilitykomiteen 
Anniken Gundersen 
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7. Regnskap 

Se eget vedlegg. 

8. Fastsettelse av kontingenten 2020 

Styret foreslår at kontingenten står som det er. 

9. Innkomne forslag  

1. Inger Marie Johansen (Lydighet): 

“Jeg ønsker å ta opp Facebook på årsmøtet. Synes vi skulle hatt en åpen/offentlig 
facebookside. Dette for rekruttering. Folk har mulighet til å se hva vi driver med, aktiviteter, 
og få lyst å melde seg til Nidaros brukshundklubb.” 

Styret støtter at vi aktivt benytter vår offisielle Facebookside for å vise frem aktiviteten i klubben.  
Denne er allerede etablert (https://www.facebook.com/nidarosbhk/). 
Se også avsnitt 3. “Kommunikasjonskanaler utad og til medlemmene” i styrets årsberetning.  

Styret foreslår at vi drøfter kommunikasjonskanaler videre i de utvidede styremøter fremover. 

2. Rallylydighetskomiteen v/ Eva Hemmingsen: 

“Vi kommer også med et forslag om å øke komiteegodtgjørelsen til 2000-2500 kroner, da vi 
føler at det beløpet som er pr dags dato ikke er høyt nok for et helt styre.” 

 
Styret støtter at man vurderer godtgjørelsen og foreslår at drøfting av passende komitegodtgjørelse 
delegeres til førstkommende utvidet styremøte i klubben. Komitegodtgjørelse fastsettes deretter av 
styret. 
 

10. Valg 

Se eget vedlegg. 

11. Avslutning 

https://www.facebook.com/nidarosbhk/

