
Årsberetning fra styret 2022 
 

Styret har bestått av:  

Leder: Svanhild Urholm  

Nestleder: Torunn Holtbakk 

Sekretær: Tonje Skistad  

Kasserer: Gabriele Oehninger-Storvoll  

Styremedlem: Grete Brevig, Arne Bredesen, Hanne Eli Nordstrand 

Varamedlem: Natalie Kløverød og Janne Braarud Jensen 

 
Styret har bestått av 9 personer og har hatt styremøter én gang i måneden siden sist årsmøte, 
med unntak av juli. 

Sekretær har skrevet referater fra alle styremøtene, og disse er blitt lagt ut fortløpende på 

hjemmesiden til Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb, under fanene «Om oss – 

referater/protokoller».  

Det har i 2022 ikke vært noen begrensninger i Norge pga pandemien og klubben har 

gjennomført planlagte stevner og prøver.  

Vi har i dag 7 forskjellige grupper som tilbyr medlemmene forskjellige aktiviteter – Bruks, 

Lydighet, Rallylydighet, Kreativ lydighet, Agility, Utstilling og Spesialsøk.  

Det er ganske høyt nivå i de enkelte gruppene, og flere av medlemmene har gjort det bra både 

nasjonalt og internasjonalt. I agility ble Julie Setten med Casper Nordisk mester. I Kreativ 

lydighet ble Jessica Karlgren med Storm både Norges-, Nordisk-, Europa- og Verdensmester. 

I Bruks ble Monica Tegler med Kasi Norgesmester i rundering og Hilde Hov med Mio ble 

Nordisk mester i spor. 

Hver gruppe leverer egen årsrapport.  

I tillegg til gruppeaktivitene tilbyr vi miljøtrening en dag i uka til både medlemmer og ikke-

medlemmer. På miljøtreninger har vi fortsatt med å dele timen i to med max 10 påmeldte pr 

halvtime gjennom hele 2022. 

 



Klubbhuset har blitt brukt til innetrening på vinteren, og hallen har også vært brukt aktivt. På 

dagene blir den brukt til egentreninger og på kvelden har de enkelte gruppene faste 

treningstider. I helgene har hallen stort sett vært brukt til egentrening, kurs og stevner. Det har 

vært lite utleie av hallen dette året. 

I år har vi fornyet utelys både på huset og på utebanen samt belysningen i hallen.  

Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb hadde 372 betalende medlemmer, derav 7 

husstandsmedlemmer per 31.12.22, og av disse betalte 136 medlemmer treningsavgift. 

 

Skrevet av Grete Brevig,  

på vegne av styret i Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb  

Fredrikstad 12.02.2023 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


