
Årsberetning rallygruppa FOBK 2022 

Rallykomitéen i 2022 har bestått av Line Børtveit, Hanne Eli Nordstrand og Anneli Kilen 
Kjeserud.   

I 2022 har rallygruppen hatt treninger på tirsdags-, og onsdagskvelder. Det har vært godt 
oppmøte på treningene i år. 

I 2022 gjennomførte vi tre rallylydighetsprøver: dobbeltprøve 23-24. april (109 og 97 
påmeldte), og 29.oktober (98 påmeldte). Vi fikk gode tilbakemeldinger fra dommere og 
deltakere. Med en rutinert og engasjert dugnadsgruppe var det for oss i komiteen lett å 
arrangere prøvene, og vi har planlagt like mange prøver også i 2023.  
 
I april arrangerte vi (Anneli og Line) nybegynnerkurs. Flere av deltakerne har fortsatt å trene i 
klubben. Merete Kristensen har holdt flere litt mer videregående kurs med fokus på 
konkurranser. Et kurs med åtte deltakere på våren, som deretter fikk jobbe videre på det de 
lærte med et fortsettelseskurs på høsten. På grunn av stor etterspørsel satte vi opp et til kurs 
med Merete i oktober, og også dette kurset ble fullt. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger 
på disse kursene.   

Aud-Sylvi Hansen og Aron deltok i årets norgesmesterskap i rallylydighet i Harstad, og gikk 
et nydelig løp, men det ble dessverre ingen plassering.  
 
I juni mistet vi et engasjert medlem i gruppen vår. En positiv og inkluderende treningsvenn 
som er sterkt savnet på treningene og i gruppen. Flere fra rallygruppen, både to-og firbente 
deltok i begravelsen. 
 
Året 2022 har vært preget av at det skulle komme nytt regelverk for rallylydighet. I oktober 
holdt Anneli en gjennomgang i det nye regelverket og vi fikk en innføring i hvordan de nye 
øvelsene skulle utføres. 
 
I desember gjennomførte vi klubbmesterskap. Det var populært, og mange deltok på denne litt 
uhøytidelige konkurransen. Gratulerer til alle vinnere.  

Aud-Sylvi Hansen og Aron ble kåret til årets rallydlydighetshund i FOBK 2022 - Gratulerer!  
Gratulerer også til 2.plass: Vibeke Sætherskar og Spencer, og 3.plass: Marita Leira 
Kristoffersen og Hopi. 
 
I slutten av desember søkte vi Norsk rallylydighetsklubb om å få arrangere 
regionsmesterskapet i rallylydighet for region øst 2023. Dette fikk vi tildelt og vi gleder oss til 
dobbeltprøven 22-23. april 2023. 
 
Vi avsluttet treningsåret med juletreff i klubbhuset og koste oss med god mat, fine folk og 
morsom rally-quiz.  


