
 

 

 

 

 

 

Årsmøte i  

Nidaros Brukshundklubb 2023 
 

 

Sted: Rolia grendahus, Romolslia 

Tid: Onsdag 15.02.2023 Kl. 19.00 

 

I.h.h.t. lovens § 3-3, innkalles til årsmøte i  

Nidaros Brukshundklubb. 

   

    Dagsorden: 

1. Åpning 
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3 Beretninger 
 

3.1 Styrets årsberetning for perioden 1. mars 2022 til 15. februar 2023 
 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder:   Bjørnar Strand 

Nestleder:  Tanja Hulsund 

Sekretær:  Øivind Juul Sjetne 

Kasserer: Anne Marit Kvernrød 

Styremedlem:  Arne Johnsen 

Komitelederne har møterett i styret. 

Det har blitt avholdt 7 styremøter i perioden. Styret har hatt 4 arbeidsmøter og har i perioden 

hatt 45 saker til behandling. 

Møtene har, med unntak for det første møtet i perioden, vært avholdt i klubbens nye brakke 

ved Nidarosbanen på Stavsøra. Det første møtet ble gjennomført på Teams. 

Styrets fokus og prioriteringer i perioden: 

Det å drive en hundeklubb baserer seg i stor grad på frivillighet og dugnadsånd.  

Styrets hovedfokus har i 2022 vært på tiltak for å samle klubben og legge til rette for god 

videre drift.  

Vi har derfor jobbet med ferdigstillelsen av klubbhuset på Stavsøra, fått på plass en innendørs 

treningshall på Øysand og ferdigstilt mandatene for klubbens styre, komiteer og andre sentrale 

verv. 

Aktiviteter i klubben 

I 2022 har endelig effekten av pandemien forsvunnet, og klubben har kunnet gjenopptatt mer 

eller mindre normal drift. Viser ellers til komiteenes egne årsberetninger. 

Sommerfest/julebord/årsfest 

Det var i utgangspunktet planlagt en sommerfest for klubben i juni 2022. Men pga. lav 

påmelding ble denne avlyst. Vi arrangerte i stedet et julebord i november som ble et riktig 

hyggelig lag. 

Klubbens økonomi 

Styret har god oversikt over klubbens økonomi. Også i 2022 har hovedkasserer ført 

hovedlagets og komiteenes regnskap. Dette har stort sett fungert greit i de fleste komiteene 

med tanke på å få sendt inn bilag for føring. Hvorvidt denne ordningen skal fortsette, må tas 

opp til vurdering for 2023.  

Ang. resultatet for 2022 henvises det til regnskapet.  



 

Medlemmer 

Pr. 31.12.22 hadde klubben 538 medlemmer, hvorav 510 hovedmedlemmer, 1 æresmedlem, 

24 familiemedlemmer og 3 juniormedlemmer. Dette er en nedgang på 5 medlemmer fra 

foregående år. 

Stavsøra  

Klubbhuset er åpnet til bruk for alle klubbens medlemmer, og vi håper det blir en god 

samlingsplass for alle. Banekomiteen har gjort en god jobb med klubbens store bane, og 

gresset har aldri vært grønnere. Agility har selv håndtert sin bane, samt startet utvidelse av 

denne. 

Dugnad 

Klubben har gjennomført dugnader på vår og høst. Vårdugnaden ble gjennomført i mai, og 

hadde et veldig godt oppmøte. 

Høstdugnaden ble gjennomført i november og her burde det vært bedre oppmøte fra flere av 

klubbens medlemmer. Vi håper flere stiller opp på fremtidens dugnader. 

Klubbens hjemmeside 

Klubbens ansikt utad er hjemmesiden vår. Det er viktig at denne vedlikeholdes og at all 

relevant informasjon legges her. Dette må vi alle ta ansvar for.  

For å hjelpe til med dette, har vi Elin Hagestande som webmaster for siden. Hennes funksjon 

er så langt definert til oppgaver som å støtte komiteene på bruk av hjemmesiden, forbedre 

hjemmesiden i samarbeide med styret, sørge for at all informasjon om valgte representanter 

og tilganger til e-post og hjemmeside kommer på plass ved ny periode. 

Facebook 

 «Nidaros Brukshundklubb» er klubbens offisielle Facebook side. Her kan vi speile info fra 

hjemmeside og informere ut til både eksterne og interne. Det er viktig at alle komiteer bruker 

denne slik at bla. nye potensielle medlemmer kan nåes. 

Mandat for komiteene 

Arbeidet med mandat for styret, komiteene m.m. er ferdigstilt. Det planlegges for å 

gjennomgå dette sammen med nytt styre og komiteer etter årsmøtet i 2023. 

Støtte til deltakelse på NM 

Det har i perioden vært gitt støtte til deltakelse på NM etter søknader. 

Utdeling av hedersbevisninger og championat 

Hederspin 

Nidaros BHK’s Hederspin er klubbens merke i messing. Styret kan på selvstendig grunnlag, 

eller etter forslag fra medlemmer dele dette ut til medlemmer i Nidaros BHK. Kan gis til 

personer som i et spesielt forhold eller over en kortere tid har utført handlinger som fremmer 

klubben eller hundesaken generelt.  

Hederspin ble utdelt på årsmøtet i 2022 og på Julebordet i 2022 

De som ble tildelt Hederspin i 2022 var: 



 

• Sven Sjursen    – utdelt på årsmøtet 2022 

• Anette Mjøen    – utdelt på årsmøtet 2022 

• Bård Iversen    – utdelt på julebordet 2022 

• Anne Marit Kvernrød  – utdelt på julebordet 2022 

• Hege Bye Flyen   – utdelt på julebordet 2022 

• Roger Hovdahl   – utdelt på julebordet 2022 

• Mette Edvardsen Wold  – utdelt på julebordet 2022 

Årets Nidarosekvipasje 

Årets Nidarosekvipasje tildeles den ekvipasje som gjennom siste sesong, på en fremragende 

måte har representert Nidaros BHK. Vedkommende skal vurderes, ikke kun gjennom sin 

innsats med egen hund, men også som en viktig bidragsyter i miljøet. 

Årets Nidarosekvipasje tildeles Nidaros BHK’s diplom, og vandrepremie. 

Prisen ble delt ut på julebordet. 

Årets Nidarosekvipasje 2021 ble Gro Anett Myklebust 

Årets Nidarosing 

Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over 

det som forventes i sin innsats for Nidaros BHK. Prisen kan tildeles enkelt personer eller 

grupper/komiteer. 

Årets Nidarosing tildeles Nidaros BHK’s diplom, og vandrepremie. 

Prisen ble delt ut på julebordet. 

Årets Nidarosing 2021 ble Kurskomiteen 

Championater i 2021 

• Anniken Gundersen m/Geramia´s Arcelina - Norsk Agility Hopp Champion 

• Tina Dybdalen M/Keep Working Action - Norsk Agility Hopp Champion 

Championatskjold ble delt ut på julebordet. 

Avslutning 

Nidaros Brukshundklubb fremstår som en godt organisert og veldrevet hundeklubb. Dette nok 

på grunn av at man i klubben har mange dyktige tillitsvalgte som jobber iherdig for at man 

skal holde aktivitetsnivået høyt, og kvaliteten på et godt nivå. Styrets påstand er, at det har 

dere klart. 

Styret takker for tilliten som er gitt i inneværende periode. Noen tillitsvalgte forlater sine 

verv. Deres innsats til beste for klubben er høyt verdsatt. Styret takker for innsatsen og håper 

klubben i det videre også kan nyttiggjøre seg deres kompetanse. 

Det vises videre til komiteenes egne beretninger. 

Bjørnar Strand/s   Tanja Hulsund/s  Anne Marit Kvernrød/s 

 

   Øivind Juul Schjetne/s  Arne Johnsen/s 



 

3.2 Agilitykomitéen 
 

Agilitykomitéen har i 2022 bestått av: 

• Bård Iversen (leder) 

• Ida Moen (kasserer) 

• Ingrid Askim 

• Tina Dypdalen 

• Roger Krogstad 

• Kine Stene 

Møter 

Komiteen har avholdt 7 komitemøter i løpet av perioden. Mye kommunikasjon har ellers 

foregått digitalt via komiteens Spond-gruppe. Komiteen fordelte arbeidsoppgaver på det første 

møte og hvert enkelt medlem har holdt tak i sitt ansvarsområde.  

Møte med instruktørene 20.04.22. Agenda var evaluering av vintertreningene for 

nybegynnerne, sette opp og fordele treningsgruppene og treningsansvar.  

Treninger 

Sommerens treningsgrupper har blitt gjennomført som følgende: Nybegynnergruppa 

mandager, Mellomgruppa tirsdager, Elitegruppa onsdager,  Ungdomsgruppa har trent 2. hver 

torsdag. Ungdoms-, Nybegynner- og Mellomgruppa trener med instruktør. 

Vintertreningen på våren 2022 ble organisert som egentrening med en gruppe på Øya 

Videregående på tirsdager og 2 grupper på søndager i Trondheim Hundehall. I tillegg har 

nybegynner og ungdomsgruppa hatt trening med instruktør i Agility Hallen på Øysand 

lørdager.  

Opplegg for egentrening er videreført for høst/vinter sesongen 2022-23, men med ny dag for 

treningene i Trondheim Hundehall (lørdager) og nybegynnergruppe med instruktør søndager i 

JaRos-hallen, egentrening i hallen på Øya videreføres på tirsdager med to treningsgrupper. 

Vi setter stor pris på alle som stiller opp som instruktører sommer og vinter! Tusen takk til 

Julie Strøm, Kjersti Zahl, Anniken Gundersen, Anette Mjøen, Agnete Vaags, Ingrid Berg, 

Unn Græsmann, Arne Johnsen, Bård Iversen, Ingrid Askim og Bjørnar Flønes. 

AG banen på Stavsøra                  

Gressbanen har holdt seg veldig bra også i år slik at vi har hatt mulig for å ha en bane stående 

over flere dager. Det er helt supert og bidratt til at mange flere har benyttet seg av banen i 

sommerperioden.  

Dugnader: I forbindelse med utvidelse av gressbanen har vi avholdt to dugnader i mai hvor vi 

blant annet har planert ut matjord, sådd og satt opp gjerde. Vi hadde også høstdugnad med 

fjerning av løv osv. Stor takk til alle som har vært med på våre dugnader!                                                                          

Må også rette stor takk til alle som har vært med på å klippe gresset på agilitybanen! 



 

Lysanlegget på agilitybanen ble tilknyttet el-nette slik at vi endelig bare kan slå på lysbryter 

får å få lys på banen. Komiteen har også fått innvilget nye lys til utvidelsen av gressbanen 

samt bytte ut de gamle lysene til nye energisparende LED lys, arbeidet er bestilt og vil bli 

utført i løpet av våren. 

Kurs 

Komiteen har gjennomført to nybegynnerkurs/hinderinnlæringskurs i løpet av sesongen.  

De ble avholdt helgene 18. – 20. februar med Anette Mjøen som instruktør og 23. – 25 

september med Ingrid Askim som instruktør. Det er stadig etterspørsel etter nybegynnerkurs 

fra kontaktskjemaet på hjemmesiden, utfordringen er kapasitet til videre oppfølging av 

ekvipasjene etter endt kurs. 

Stevner 

Komiteen har arrangert 9 agilitystevner fordelt på tre helger, nytt av året er at antall klasser 

øker fra 3 til 5 størrelser i samme klasse (XS – S – M – L – XL). Dette fører til litt mere 

arbeide og ikke minst mere premier. 

«Ekrastevnet» i Trondheim Hundehall ble arrangert 2. -3. april som trippel-stevne med 3 x 

agility på lørdag i alle klasser og 3 x hopp på i søndag i alle klasser med dommer Jonny Aas. 

250 starter på lørdag og 200 starter på søndag. Flink dommer med fine baner tilpasset som var 

godt tilpasset størrelsen på  hallen. Tilbakemelding fra dommer er at det ble litt for hektisk 

med tre løp pr dag, noe vi velger å ta til etterretning.  

«Trønderhelga del 1» ble gjennomført som planlagt 11. -12. juni med dommerne Bodil Mehl 

Wiik, også denne helga som trippelstevne. Antall starter pr dag ble ca. 250. Stevnet ble 

arrangert på JaRos-banen. God dommer med fine baner og bra stemning rundt ringen. 

«Trønderhelga del 2»» ble gjennomført som planlagt 20. -21. august med dommer Kurt-Ove 

Stenset,  også denne helga som trippelstevne. Antall starter pr dag ble ca. 250. Stevnet ble 

arrangert på JaRos-banen. God dommer med fine baner og bra stemning rundt ringen. 

En stor og hjertelig takk til alle medlemmer som velvillig stiller opp som banemannskap og 

hjelpere! Takk også til Trondheim Hundehall og JaRos Hund for leie av hall og bane. 

Internkonkurranse (Uoffisiell) 

Årets internkonkurranser som foregikk på agilitybanen annenhver mandag gjennom 

sommersesongen.                                                                                                                                                  

Vinner ble Bente Ryen med Zita, 2. plass til Helge Strøm med Luca og 3. plass til Bente Ryen 

med Pondus.  

Gratulerer til dere alle. 

Klubbmesterskap i Agility 

Årets klubbmesterskap ble avholdt lørdag 17. september. Tross alt dårlig vær ble 

klubbmesterskapet gjennomført på agilitybanen (kun de tøffeste stilte til start i 

regnværet). 

Vi gratulerer så mye til vinnerne: 



 

Klasse 1: 

AG, Linda og Lexie (M), Bård og Jax (XL) 

Hopp: Dessverre ingen som kom igjennom.  

 

Klasse 2: 

AG: Tine med Ami (L), Kine med Ayla (XL)   

Hopp: Unn og Viva (XL) 

 

Klasse 3: 

AG:  Linda med Lexie (M) 

Hopp: Linda med Lexie (M), Tine med Ami (L) 

 

Vi gratulerer også rekruttklassen med fin gjennomføring. Her deltok Lisa med Milli, Linda 

med Zola og Ingunn med Storm 

 

 

for Agilitykomitéen 

Bård Iversen 
 

 

3.3 Brukskomiteen 

Brukskomiteen har i 2022 bestått av:  

• Lidvard Auflem (Leder)  

• Inger Jakobsen 

• Gro Myklebust (til mai) 

• Rita Thobroe  

• Kristin Estenstad  

• Marie Rolfsen 

• Elisabeth Overgaard 

• Elisabeth Parelius 

I tillegg har komiteen hatt god hjelp av Anna Nilsen som skriver på alle stevnene.  

Antall stevner: 10 

Klassefordeling: 

4 klasse DCBA  

3 klasse D 

3 klasse C 

3 klasse B 

3 klasse A 

 

Antall startende: 

45 i spor – 20 i A, 12 i B, 8 i C og 5 i D 

22 i rundering – 16 i A, 1 i B og 5 i C 

 

Opprykk: 

D til C : 4 i spor 



 

C til B : 1 i rundering 

B til A : 4 i spor og 1 i rundering 

 

Cert: 3 i spor og 3 i rundering 

 

Klubbmesterskap: Avlyst grunnet snø. 

 

Kurs: 

Nina Kroken – sporkurs 

Inger og Rita – feltkurs 

Inger og Gro – «aktivisering i skogen» 

Silje Slagnes – runderingskurs 

I tillegg har vi hatt samling på Sølen for egentrening. 

Benny Steen – bruksrettet lydighet 

 

NM: 

Spor:        Rundering: 

3. plass Anders Svare      12. plass Toril Pedersen 

6. plass Toril Pedersen       

15. plass Rita Thobroe og Skogstrollet`s 10. Bel Air 1956  

 

The Challenge: 

6 deltagere fra Nidaros BHK 

 

 

for Brukshundkomitéen 

Lidvard Auflem 

 

 

3.4 Kurskomitéen 
 

Kurskomitéen har i 2021 bestått av: 

 

• Sven M. Sjursen (leder) 

• Gro Anett Myklebust 

• Silje Slagnes 

• Kristin Heglum 

• Hanne Trøan 

 

Det er i perioden avholdt 35 kurs med 204 deltakere (mot 12 kurs og 87 deltakere året før). Vi 

har holdt 6 valpekurs, 5 valp og unghundkurs, 5 kurs i hverdagslydighet, 4 bronsemerkekurs, 

4 kurs i god kontakt og fokus, 4 kurs i å gå pent i bånd og innkalling, 1 kurs i belønning, 

fokus, motivasjon og rett intensitet, 1 apportkurs, 1 kurs i styrketrening og aktivisering, 1 

konkurransekurs i lydighet og 3 nybegynner og konkurransekurs i rallylydighet.  

Kursinntektene var kr. 444.000, som er en økning på 55 % fra året før. Kursregnskapet viser 

underskudd på kr. 15.000 etter å ha overført kr. 165.000 til hovedlaget.  



 

Kurskomitéen fikk fra sommeren faste tider på den største banen på Stavsøra.  Det gjør det 

enklere å arrangere mange kurs. Faren for at planlagte kurssteder rundt i byen var opptatt av 

andre, hang ofte over oss.   

Klubben leide den tidligere Agilityhallen til kurs vinteren 2021/22. Høsten 2022 inngikk 

klubben kontrakt om leie av Nidaroshallen. Kurskomitéen disponerer hallen 2 kvelder pr. uke 

pluss noen timer på dagtid i uka samt lørdager og søndager på dagtid. Det er nå 17 

treningsgrupper som har faste treningstider i hallen. Ledige timer legges ut til timeleie for 

klubbmedlemmer. Timene legges ut på egen bookingside ca. 14 dager fremover i tid. 

Nidaroshallen kan også leies ut til andre hundeklubber spesielt på helg.  

Styret har budsjettert med kr. 157.000 i årlige leieinntekter på hallen. Med dagens utleievolum 

(pr. januar 2023) og uendrede priser, vil leieinntekter utgjøre minst kr. 50.000 mer enn 

budsjettert på årsbasis. 

 

for Kurskomiteen 

Sven M. Sjursen 

 

 

3.5 Lydighetskomiteen 

 

Lydighetskomitéen har i 2022 bestått av: 

• Mette Wold (leder) 

• Roger Hovdal (kasserer) 

• Anka Skogmo 

• Sissel Dyrdal 

Møter: 

Komiteen har gjennomført 2 møter med fysisk oppmøte. Resten har blitt tatt over nett. 

Komiteen fordelte arbeidsoppgavene innad i komiteen på første møte, men har også 

omrokkert noe på arbeidsoppgavene underveis der det har vært behov. 

Tema på møtene har vært planlegging av stevner, felles treninger, cupkvelder og 

klubbmesterskap. 

 

Stevner: 

Vi har arrangert 3 stevner i år der det ene var et dobbelt stevne. 

Alle stevnene ble avholdt på Nidarosbanen 

 

Stevne den 11.juni: 

12 stk. i klasse 1 

  9 stk. i klasse 2 

  3 stk. i klasse 3 

  1stk. i klasse Fci 3 

Dommer: Rune Bjerkelund 

Konkurranseleder: Mette Wold 

 



 

Stevne den 27. august: 

16 stk. i klasse 1 

  3 stk. i klasse 2 

  5 stk. i klasse 3 

Dommer: Roar Holmen 

Konkurranseleder: Mette Wold 

 

Stevne 28.august: 

14 stk. klasse 1 

  3 stk. klasse 2 

  4 stk. klasse 3 

Dommer: Stein Ole Nergaard 

Konkurranseleder: Mette Wold 

 

Stevne 24. september: 

14 stk. i klasse 1 

  1 stk. i klasse 2 

  1stk. i klasse 3 

Dommer: Lena Berntsen 

Konkurranseleder: Mette Wold 

 

Sommer treninger: 

Fellestreninger har blitt avholdt på tirsdager fra kl 18.00 på Nidarosbanen. 

Treningene har vært basert på egen trening og det å hjelpe hverandre. 

Vintertrening: 

Komiteen har ikke hatt noe tilbud om organisert inne trening vinter sesongen 2022/2023 

 

Cup og klubmesterskap i lydighet 2022: 

Det har blitt arrangert 4 cupkvelder på tirsdager der den siste også var klubbmesterskap. 

Dommere for disse kvelden har vært fordel mellom Anka Skogmo og Mette Wold. 

 

Klubbmesterskapet ble avhold tirsdag den 20. september 

Vi gratulerer så mye til vinnerne: 

Klubbmester klasse 1: Karianne Munkeby og Elliot 

Klubbmester klasse 2: Lill Jacobsen og Mille 

Klubbmester klasse 3: Bente Solberg og Rocky 

Klubbmester klasse fci3: Anka Skogmo og Dart 

 

for Lydighetskomiteen 

Mette Wold 

 

 

3.6 Rallylydighet 

 
Rallylydighetskomitéen har i 2022 bestått av: 

 
• Eva Hemmingsen (leder) 

• Gina Evelyn Strøm (kasserer) 



 

• Kristin Heglum (sekretær) 

• Elin Grønvold Aunet 

• Lill Jacobsen 

• Bente Thomassen 

• Nina Bredesen 

• Ellen Solberg 

 

Komiteen har fordelt oppgavene mellom seg, slik at hver enkel har hatt sitt område. Dette har 

fungert veldig bra. 

I 2022 har vi hatt 5 komitemøter, men hatt jevnlig kontakt med hverandre via chat / mail. 

Dette året har vi hatt en del aktiviteter som vintertrening, sommertrening, cup, stevner og 

kurs.  Vi hadde også 1 medlemsmøte tidlig på året for å dele informasjon om rally og planer 

for året, Det ble et godt oppmøte av både nye og gamle medlemmer. I sommermånedene har 

vi hatt trening på Stavsøra hver torsdag, der har medlemmene hatt ansvar for egen trening og 

så har alle vært flinke til å hjelpe og støtte hverandre. Vinterhalvåret har vi igjen leid 

Trondheim Hundehall på onsdager, dette er en trening der medlemmene betaler seg inn for å 

dekke kostnaden til halleien. I år som i fjor er dette et populært tilbud. Denne treningen er 

også basert på egentrening og at alle hjelper til med å sette opp baner/ momenter på starten og 

rydder opp til slutt. Dette har fungert veldig bra. 

Vi har gjennomført 3 stevner- mars/september/ november. Påmeldingsantallet har vært veldig 

gode, og det har vært lite «ikke møtt» 

Årets rallycup ble gjennomført med mange deltakere og ikke minst hjelpere. Dette er et 

lavterskeltilbud og en uoffisiell konkurranse. Cup’n gikk over 3 kvelder, og siste kveld var i 

tillegg Klubbmesterskap. Vi har ikke klart å gjennomføre noe slikt uten at medlemmene 

hjelper til, og at noen stiller opp som dommere. Tusen takk til dere alle, dere er gull verd. 

Klubbmester 2022: 

Klasse 1: Marit Hansen m/ Shana 

Klasse 2: Hanne Tronstad m/ Colin 

Klasse 3: Line Tiller m/ Perle 

Elite: May-Britt Eriksson m/ Mitzie 

 

Cupvinnere 2022: 

Klasse 1: 

1: Marit Hansen m/ Shana   2: Kjersti Rosmæl m/ Molly   3: Lisbeth Dalhaug m/ Smilla 

Klasse 2: 

1: Hanne Tronstad m/ Colin   2: Monica Larsen m/ Ådvar   3: Siv Merethe Esp m/ Stetta 

Klasse 3: 

1: Line Tiller m/ Perle   2: Kari Merete Andersen m/ Stella 

Elite: 

1: May-Britt Eriksson m/ Malinka   2: May-Britt Eriksson m/ Mitzie   3: Lill Jacobsen m/ 

Mille 

 



 

Dette året har vi arrangert 2 kurs, ett på vårparten og ett på høsten. Begge kursene fikk gode 

tilbakemeldinger og deltakerne fikk bra utbytte av dem. Etterspørselen for kurs er stor, så vi 

håper vi får organisert flere året som kommer. 

 

Vi ser fram til et nytt år med rallylydighet der vi kan kose oss med de firbeinte og ikke minst 

ha det moro og sosialt med andre som har de samme interessene som vi selv. 

 

for Rallylydighetskomiteen 

Eva Hemmingsen 

 

3.7 IGP 

 
Komitéen har i perioden bestått av: 

 

• Berit Foss Presthus (leder) 

• Tom Kristian Rønnes 

• Mari Holden Nicolaysen 

• Hanne Trøan 

 

 

3.8 Redaksjonen 

 
Komitéen har i perioden bestått av: 

 

• Siri Coldevin Vikan 

 

Det ble kun utgitt et nummer av Nidarhunden i 2022. Det er fortsatt vanskelig å få inn stoff, 

men noen komiteer er virkelig flinke. 

Det jobbes nå med å få til et opplegg for Nidarhunden slik at det kan bli mere aktuelt og et 

bedre bindeledd for klubben. 

 

Redaksjonen takker alle som har bidratt med stoff og bilder! 

 

for Redaksjonen 

Siri Coldevin Vikan 

 

3.9 Testekomitéen 
 

Testekomitéen har i perioden bestått av:  

 

• Øivind Juul Schjetne (leder) 

• Odd Inge Christensen 

• John-Ketil Rogneslien 

 



 

Det ble i 2022 ikke gjennomført aktiviteter i komitéen. 

 

Det planlegges for figurant- og testlederkurs i løpet av våren -23. Interesserte bes om å melde 

seg. 

 
for Testekomitéen 

Øivind Juul Schjetne 

 

3.10 Banekomitéen 

Banekomitéen har i perioden bestått av: 

• Roger Hovdal (leder) 

• Lidvard Auflem 

• Bård Iversen 

• Bente Elisabeh Ryen 

Møter: 

Vi hadde et oppstartsmøte i vår hvor vi hadde en gjennomgang av omfang klipping og 

fordeling av arbeid. Utover dette har det meste av dialog foregått på telefon og egen lukket 

facebook-side. 

Dugnad: 

Det er avholdt 2 dugnader i sesongen, en på våren før åpning av bane og en på høsten ved 

sesongavslutning. 

Gjennomføring vedlikehold 2022 

Klipping har vært delt mellom banene, Roger og Lidvard har i hovedsak utført klipping av 

storbanen, Bård og Bente har utført klipping av Agilitybanen. 

Før Storbanen ble åpnet for bruk ble det utført gjødsling og kalking av hele arealet. Banen har 

gjennom sesongen blitt klipt ca hver 4/5 dag, altså stort sett 2 ganger pr uke. Østre del av bane 

har tidligere hatt dårlig tilvekst, etter årets sesong har dette endret seg og vi har fått god vekst 

på hele arealet.  

Sesongen 2022 har fungert veldig bra, godt samarbeid mellom medlemmer som resulterer i 

fine baner. Dette gir gode treningsforhold for medlemmer. 

 

for Banekomiteen 

Roger Hovdahl 

 

3.11 Støttekomitéen 

Støttekomiteen har i perioden beså av: 

• Tone Wahl Eidem 



 

4 Regnskap 

 
Regnskapet ettersendes. 

 

 

 

5 Innkommende forslag 
 

Forslag 1 - Medlemskontingent 

Jfr. lovens § 3-4 h, så skal årsmøtet vedta medlemskontingent for alle kategorier medlemmer. 

 

Styrets innstilling: Det foreslås ingen økning av medlemskontingent. 

 

Forslag 2 - Lovendring § 5-1 i NBHK lover versj. 4.1 – vedtatt årsmøte 26.03.2019. 

Begrunnelse: 

Styret mener at medlemmer i valgkomiteen ikke bør sitte i både valgkomiteen og i styret i 

samme periode. Dette for å sikre habilitet i valg av styreverv.  

Dersom et medlem av valgkomiteen ønsker å stille til valg i styret, er det svært viktig at 

valgkomiteen tar følgende forholdsregler: 

• Den som stiller til valg i styret, må ikke delta i behandling av sitt eget kandidatur 

• Når valgkomiteens innstilling legges frem, bør det redegjøres for håndtering av 

habilitetsspørsmålet. 

Dersom man da blir valgt må man tre ut av valgkomiteen. 

Nåværende tekst og forslag til endring 

 

Nåværende tekst: 

Valgkomite 

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes. 

Ny tekst: 

Valgkomite 

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes. Medlemmer i valgkomiteens kan ikke ha sete i styret. 

 

 

 

 



 

6 Valg 
 

Ingen innkomne forslag innsendt iht. fristen. 

Valgkomitéens innstilling fremlegges for årsmøtet. 

       På valg Nytt forslag 

Styret: 

Leder:   Bjørnar Strand  2023   Emma Båtnes  

Nestleder:  Tanja Hulsund  2024  Ikke på valg (IPV) 

Kasserer:  Anne Marit Kvernrød  2023   Lill Krogh Mikalsen  

Sekretær:  Øivind Juul Schjetne  2024  IPV 

Styremedlem:  Arne Johnsen    2023   Roger Krogstad 

 

 

Agilitykomitéen 

Leder:   Bård Iversen   2024  IPV 

   Roger Krogstad  2023  Arne Johnsen 

   Ida Moen   2024  IPV 

Kine Stene   2024  IPV 

Tina R. Dypdalen  2023  Utgår 

   Ingrid Askim   2023  Ingrid Askim 

 

Brukshundkomitéen 

Leder:   Lidvard Auflem  2024  IPV 

Inger Jakobsen  2024  IPV  

 Elisabeth Parelius  2023  Elisabeh Parelius 

Rita Thobroe   2024  IPV 

Gro Anett Myklebust  2024  IPV 

   Kristin Estenstad  2023  Kristin Estenstad 

   Elisabeth Øvergård  2023  Utgår 

   Marie Rolfsen   2023  Marie Rolfsen 

 

Kurskomitéen 

Leder:   Sven M. Sjursen  2023  Sven M. Sjursen  

   Gro Anett Myklebust  2024  IPV  

   Kristin Heglum  2024  IPV 

   Silje Slagnes   2023  Silje Slagnes 

   Hanne Trøan   2024  IPV 

       2023  Gunhild Engen 

       2024  Marte Lauten Hatlen  

 

Lydighetskomitéen 

Leder:   Mette Kristin E. Wold 2024  IPV 

   Roger Hovdahl  2024  IPV 

Sissel Dyrdal   2023  May Hege Aalmen Viken 

Anka Skogmo   2023   Anka Skogmo 

 

Rallylydighetskomitéen 

Leder   Eva Hemmingsen  2023  Elin G. Aunet 

   Kristin Heglum  2023  Monika Larssen 

   Elin G. Aunet   2023   Torild Hatlem 



 

   Ellen Solberg   2024  IPV 

   Bente Thomassen  2024  IPV 

   Gina Evelyn Strøm  2024 suppl. Hilde Paulsen 

   Nina Bredesen  2024  IPV 

Lill Jakobsen   2023  Lill Jakobsen 

 

IGP 

Leder:   Berit Foss Presthus  2024  IPV 

   Tom Kristian Rønnes  2023  Tom Kristian Rønnes 

   Hanne Trøan   2024  IPV   

   Mari Holden Nicolaysen 2023  Mari Holden Nicolaysen 

 

Testekomitéen 

Leder:   Øivind Juul Schjetne  2023  Øivind Juul Schjetne 

   Odd Inge Christensen  2023   Odd Inge Christensen 

   John Ketil Rogneslien 2024  IPV 

 

Redaksjon 

Leder:   Siri Coldevin Vikan  2024  IPV 

 

Banekomité 

Leder:   Roger Hovdahl  2023  Roger Hovdahl 

   Lidvard Auflem  2023  Lidvard Auflem 

   Bård Iversen   2023  Bård Iversen 

   Roger Hovdahl  2024  suppl.  

   Bene Elisabeth Ryen  2024  IPV  

 

Støttekomité 

Leder:   Tone Wahl Eidem  2024  IPV 

   Ny    2023 

   Ny    2024 

 

Revisorer 

   Anette Mjøen   2023  Anette Mjøen 

   Trine Malmo   2023  Trine Malmo 

Vara:   Øivind Juul Schjetne  2023  Øivind Juul Schjetne 

 

Repr. NKK-region 

   Leder    2023  Leder 

   Nestleder   2023  Nestleder 

   Øivind Juul Schjetne  2023  Øivind Juul Schjetne 

Vara:   Bård Iversen   2023  Bård Iversen 

 

Valgkomité 

Leder:   Janniche Rynning  2023  Janniche Rynning 

   Øivind Juul Schjetne  2023  Øivind Juul Schjetne 

Kristin Estenstad  2023  Bjørnar Strand 

Vara:   Tanja Hulsund  2023   


