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SAKSLISTE 

ÅRSMØTE BARDU HUND 2016 

 

1. Åpning 

 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møtefunksjonærer 

 Møteleder og sekretær 

 2 protokollunderskrivere 

3. Årsmelding 2016 

4. Regnskap 2016 

5. Handlingsplan 2017 

6. Budsjettforslag 2017 

7. Medlemskontingent 2018 

 Klubbmedlem kr 300,- (+ grunnkontingent NKK) 

 Husstandsmedlem kr 100,- (knyttet til klubbmedlem i husstand) 

 Klubbmedlem junior kr 150,- (+ grunnkontingent NKK) 

8. Innmeldte saker 

 Ingen 
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Fra rallylydighets prøve i august  

Det har i 2016 vært en liten økning i medlemsmassen. Vi har hatt et aktivt år med mange 

tilbud til medlemmene, kurs og innendørs treningsmulighet og vi har gjennomført to prøver i 

hhv ordinær blodsporprøve og rally lydighet. 

ÅRSMELDING 2016 

BARDU HUND 
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ÅRSMELDING 2016 

BARDU HUND 

Medlemsmasse 

Det har vært en økning i medlemsmassen i løpet av 2016 med ca 7 betalende medlemmer til totalt 

57 medlemmer pr 2.feb 2017. Tallet kan bli oppjustert etter hvert som medlemskap i klubben betales 

på begynnelsen av året. 

Styrets sammensetning 2016 

Styreverv: 

Leder:     Jens Ole Håkonsen 

Styremedlem:   Ragnvald Tollefsen (fram til juni 2016) 

Styremedlem:   Hilde Eggen 

Styremedlem/kasserer:  Elin Uhre 

Styremedlem:   Ellen Øgård 

1.varamedlem:   Tove Liland 

2. varamedlem:   Annie Ch. Håkonsen 

Andre verv: 

Revisor:    Kyrre Halvorsen 

Web master:    Hilde Paulsen 

Valgkomite:    Tone Kristiansen 

Valgkomite:    Roy Arne Tranum 

Styremedlem Ragnvald Tollefsen sluttet i juni 2016, varamedlemmer har deltatt på møter 

etter det. 

Aktiviteter 2016 

Det har gjennom året vært høy aktivitet med regelmessige treninger, kurs og konkurranser. 

Første halvår har vi hatt innendørs trening i de gamle lokalene til Byggmix og på høsten har 

vi hatt en avtale i lokalene til det gamle bakeriet. Avtalen i det gamle bakeriet gjelder ut april 

2017. Innendørs trening har enten vært gjennomført i henhold til kalender lagt ut på 

facebook eller ad-hoc med annonsering rett i forkant. De medlemmer som bidrar til denne 

aktiviteten skaper grunnlag for det gode miljøet vi har i klubben og aktivitetene gjør klubben 

tilgjengelig for alle våre medlemmer. Kursaktivitet har vært avhengig av at vi får tak i 

instruktører, lokale eller innleid fra andre klubber. Kursaktivitet er ansett som viktig for å 

gjøre klubben attraktiv for nye og eksisterende medlemmer. Det er flere av våre 
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medlemmer som gjennomfører kurs og arrangement i løpet av året, dette er initiativ som er 

svært viktig for oss og disse ildsjelene utgjør sammen med de som gjennomfører treninger 

selve hjertet til klubben. Uten disse stopper klubben. Prøver og arrangement skal spre 

interesse og inspirasjon hos medlemmene så alle medlemmer oppfordres til å enten delta i 

prøve, arrangementsdugnad eller rett og slett komme for å se på utøverne. Prøvene er 

også viktig for klubbens anerkjennelse som igjen vil bidra til å trekke instruktør ressurser til 

oss. Prøvene krever innsats fra våre medlemmer og planleggingen starter når vi melder vår 

interesse til NKK. Vi har gjennomført to prøver i 2016, ordinær blodspor og rally lydighet og 

de som har stått for prøvene fortjener masse ros for utmerkede gjennomføringer. 

Klubben har i 2016 gjennomført: 

• Ukentlige aktiviteter med Rally/lp trening, agility trening, utstillingstrening og fellestreninger 

generelt. 

• Det er gjennomført to valpekurs, agility kurs, massasjekurs, utstillingskurs, kurs i 

hverdagslydighet, rally-lydighet kurs og lydighetsprøve kurs. 

• Klubben har deltatt som arrangørklubb for «Vom Dogrun» under villmarksmessa 

• Klubben har arrangert «Ordinær Blodspor» prøve den 25 juni 

• Klubben har arrangert «Dobbel rally lydighet» prøve 13-14 august. 

• Bardu hund løypevaktmestere har vedlikeholdt merking til destinasjoner Brudesløret, Holtet og 

Orta. 

• Det har vært gjennomført topp turer. 

• Det er gjennomført andre sosiale aktiviteter med blant annet bytte/salgskveld, julegrøt, 

juleverksted/hobbykveld, lotteri og dugnad på utebanen på steilan. 

• Styret har gjennomført 6 styremøter og det er gjennomført 3 medlemsmøter gjennom 2016. 

 

 

Jens O Håkonsen 

Leder 
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REGNSKAP/BUDSJETT 
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HANDLINGSPLAN 2017 

Handlingsplanen er basert på erfaring fra 2016 og interesse hos medlemmene. Ukentlige treninger 

vil fortsatt gjennomføres i hall fram til og med april og deretter ute på treningsbanen eller andre 

steder som passer aktiviteten. Vi vil se på mulighet for å fortsette leie av bakeriet til høsten men er 

hele tiden på utkikk etter noe som kan bli i klubbens eie men tilstrekkelig sikkerhet for å kunne ta 

opp lån er en utfordring vi må prøve å løse. 

Kursaktivitet vil være avhengig av at vi får tak i instruktører, enten lokale eller innleid fra andre 

klubber. Kursaktivitet er ansett som viktig for å gjøre klubben attraktiv for nye og eksisterende 

medlemmer. Som for 2016 vil det også i 2017 bli arrangert prøver og kurs. Prøvene er fastsatt mens 

kursene vil bli gjennomført når vi får tak i instruktører. Lokale instruktører innebærer at vi unngår en 

del utgifter og vi prøver derfor å motivere disse. Vi kjører prøve innen ordinær blodsporprøve også i 

år, i tillegg gjennomfører vi en ambisiøs helg den 12-13 august der vi avholder agility/agility hopp og 

rally lydighet konkurranse samme helg. Vi kommer til å være avhengig av dugnadsinnsats fra mange 

av våre medlemmer den helga, så sett av tid. For å kunne gjennomføre Agility konkurransene må vi 

kjøpe inn og oppdatere en del av utstyret vårt, noe utstyr vil vi også kunne låne av naboklubber. 

Kurs: 

 Nosework 

 Utstilling/handlerkurs 

 Valpekurs/unghundkurs 

 Sporkurs blod eller menneskespor 

 Agility kurs nybegynner/lett øvet 

 Lydighetsprøve kurs konkurranse rettet 

 Rallylydighet kurs 

Konkurranser: 

 Avholde ordinær blodsporprøve 24-25/6 

 Avholde agility/agility hopp og rally lydighet konkurranse 12-13/8 

Treninger: 

 Koordinerte treninger etter ønske og initiativ fra medlemmene (annonseres i 

kalender/facebook). Aktuelle tema er agility, lydighet, rally lydighet, spor, m.m. 

Sosialt: 

 Plukke hundeskit før 17.mai 

 Uoffisielle konkurranser, f.eks rally, ag, lp, spot 

 Julegrøt 

 Markere Hundens dag 

 Lotteri, salg av toalett-/tørkepapir og andre aktiviteter til inntekt for klubben. 

 Medlemskvelder 

 Felles utflukter/turer med hund på Setermoen og på fjellet. 

Bane/hall 

 Dugnad 
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VALG 

Valgkomiteens forslag til nytt styre:  

Leder     Jens Ole Håkonsen     Velges for 1 år  

Styremedlem   Hilde Eggen       Ikke på valg, 2 år  

Styremedlem   Elin Uhre       Velges for 2 år  

Styremedlem   Tove Liland      Velges for 1 år  

Styremedlem   Toril Ingvaldsen     Velges for 1 år  

  

1. Varamedlem  Catrine Blomqvist     Velges for 1 år  

2. Varamedlem  Annie Charlotte Håkonsen  Velges for 1 år  

  

Revisor   Kyrre Halvorsen     Velges for 1 år  

  

Webmaster   Emma Nordberg  

  

Valgkomite   Tone Kristiansen     Velges for 1 år  

Valgkomite   Siv Heidi Rognmo     Velges for 1 år  

  

  

Hallgruppa: 

  

Medlem 1   Hilde Eggen  

Medlem 2   Gry Lise Elstad  

Medlem 3   Tone Kristiansen   
 

Styrets merknad: 

Eventuelt behov for kurskoordinator og sponsoransvarlig ivaretas som tilleggsfunksjon det valgte 

styre og øvrige verv. 

 


