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VALG AV MØTEFUNKSJONÆRER
 Møteleder og sekretær
 2 protokollunderskrivere

ÅRSMELDING 2018
Styrets sammensetning
Styreverv:
Leder:

Jens Ole Håkonsen

Styremedlem:

Anette Samuelsen

Styremedlem/kasserer:

Elin Uhre

Styremedlem:

Styremedlem:

1.varamedlem:

2. varamedlem:
Andre verv:

Hilde Eggen

Toril Ingvaldsen
Bente Pettersen

Annie Ch. Håkonsen

Revisor:

Kyrre Halvorsen

Valgkomite:

Tone Kristiansen

Web master:
Valgkomite:

Emma Nordberg
Siv Heidi Rognmo

Aktiviteter 2018:
Det har gjennom året vært høy aktivitet med regelmessige treninger, kurs og konkurranser. Vi har
hatt avtale om leie av lokalene til det gamle bakeriet. Avtalen ble terminert av utleier med virkning
fra 1.februar 2019.
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 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.
Prøver og stevner skal spre interesse og inspirasjon hos medlemmene, alle medlemmer oppfordres til
å enten delta i prøve, arrangementsdugnad eller rett og slett komme for å se på utøverne. Prøver og
stevner er også viktig for klubbens anerkjennelse som igjen vil bidra til å trekke instruktør ressurser til
oss. Prøver og stevner krever innsats fra våre medlemmer for at vi skal lykkes. Vi har gjennomført to
prøver i 2018, ordinær blodspor og rally lydighet og ett kombinert Agility/Agility hopp stevne. Både
stevner og prøver er gjennomført på en utmerket måte og vi ble selv satt på prøve når været under
blodspor prøven ble utfordrende.
Det er gjennomført 2 styremøter og ett medlemsmøte i tillegg til årsmøtet i 2018.

KURS, PRØVER og STEVNER
➢ februar, Valpekurs - Instruktører: Anette Samuelsen og Ida Gillebo
➢ Februar, Puddelklipp kveld -arrangører Hilde Eggen og Veronica Kofoed
➢ Mai, Rallylydighet helgekurs - instruktører Ann-Kristin Pedersen og Åse Hansen
➢ April, hundefotografering - fotograf og arrangør Synne Dahl Sneve
➢ Juni, Blodsporprøve
➢ August, dobbelstevne Rally og AG/AG hopp
➢ September, Valpekurs - instruktører Hilde Eggen og Tone Kristiansen
➢ Oktober, Nybegynnerkurs i Agility - instruktør Christine Lunde Krane.
TRENINGER
➢ Agility
➢ Utstillings-trening
➢ Passerings-trening
➢ Nosework
➢ Rally/LP
➢ Blodsporstrening
➢ Felles/Sosialiseringstrening
DUGNADS- OG SOSIALE AKTIVITETER
➢ Flytte inn og ut av Bakeri-lokalene (april /november) ➢ April, byttekveld ➢ April medlemsmøte ➢
Mai, merking av turløyper ➢ Mai, lotteri sponset av Siv Heidi ➢ Juni, dugnad på banen ➢ Juli,
dugnad agilty-utstyr ➢ Juni, Vom Dogrun ➢ November, medlemsmøte.
➢ November, vask av matterkveld
➢ Desember Julegrøt
➢ Toalettpapirsalg
SPONSORER.
Veterinærsenteret Midt Troms, SivHei, Royal Canin, Tine, Patricias Gatekjøkken og Dyrlegen i Bardu.
INVESTERINGER
➢ Ny balansebom
➢ Ny 3 meters sklisikker tunnel
➢ Nye skiltholdere til Rally
➢ Målehjul
➢ Nummerskilt

REGNSKAP

Se eget vedlegg.

HANDLINGSPLAN 2019

Handlingsplanen er basert på erfaring fra 2018 og interesse hos medlemmene. Ambisjonen
er stort sett lik som for 2018 men kursaktivitet var noe lavere en ønsket da prøver og
konkurranser tar mye tid fra de som også planlegger kurs. Det er behov for at flere engasjerer
seg aktivt i klubben dersom vi skal få opp aktivitetsnivået generelt. Ukentlige treninger vil
fortsatt gjennomføres i hall fram til og med april/mai og deretter ute på treningsbanen eller

andre steder som passer aktiviteten. Dersom vi får mulighet for å leie utover høsten i nytt
lokale kan det også være aktuelt å leie gjennom sommeren. Vi har etter oppsigelse av avtalen
i Bakeriet fått en ny midlertidig avtale i de tidligere lokalene til Sikke blomster. Vi er på utkikk
etter noe som kan bli mer permanent, medlemmene oppfordres til å følge med og komme
med innspill dersom interessante muligheter dukker opp.
Kursaktivitet vil også i 2019 være avhengig av at vi får tak i instruktører, enten lokale eller
innleid fra andre klubber. For å stimulere til enda mer kursaktivitet må vi ser på nye måter å
skaffe instruktører. Kursaktivitet er ansett som viktig for å gjøre klubben attraktiv for nye og
eksisterende medlemmer. Valpekurs er en meget ettertraktet aktivitet som gir innblikk i
moderne positive treningsmetoder som skaper de dyrevelferdsmessige holdninger som
klubben står for. Valpekursene gir også grunnlag for rekruttering til klubben.

Vi fortsetter suksessen med prøve innen ordinær blodsporprøve også i år, prøven har vært
gjennomført Bekkebotn i Salangen. Vi gjentar også den ambisiøs konkurransehelga den 1011 august der vi avholder agility/agility hopp stevne og rally lydighet prøve samme helg. Vi
kommer til å være avhengig av dugnadsinnsats fra mange av våre medlemmer den helga, så
sett av tid. Spesielt konkurranseaktivitetene gir oss viktige inntekter som igjen bidrar til at vi
kan opprettholde tilbudet til medlemmene våre.
KURS:

✓ Utstilling/handlerkurs

✓ Valpekurs/unghundkurs

✓ Sporkurs blod eller menneskespor
✓ Agility kurs nybegynner/lett øvet

✓ Lydighetsprøve kurs konkurranse rettet

✓ Rallylydighet kurs
KONKURRANSER:

✓ Avholde ordinær blodsporprøve 22-23/6

✓ Avholde agility/agility hopp og rally lydighet konkurranse 10-11/8

TRENINGER:

✓ Koordinerte treninger etter ønske og initiativ fra medlemmene (annonseres i
kalender/facebook). Aktuelle tema er agility, lydighet, rally lydighet, spor, m.m.
SOSIALT:

✓ 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

BUDSJETT 2019
Se eget vedlegg

VALG
Leder 1 år

Jens Ole Håkonsen

Styremedlem 2 år

Anette Samuelsen

(ikke på valg)

Styremedlem 2 år

Hilde Eggen

(ikke på valg)

Styremedlem 2 år

Elin Uhre

Styremedlem 2 år

Gry Elstad

Varamedlem 1 år

Arild Martinussen

Varamedlem 1 år

Annie Ch Håkonsen

Revisor 1 år

Kyrre Halvorsen

Webmaster 1 år

Emma Nordberg

Valgkommite 1 år

Tone Kristiansen

Valgkommite 1 år

Liv Haugen

MEDLEMSKONTINGENT 2020
Styrets forslag:
 Klubbmedlem kr 300,- (+ grunnkontingent NKK)
 Husstandsmedlem kr 100,- (knyttet til klubbmedlem i husstand)
 Klubbmedlem junior kr 150,- (+ grunnkontingent NKK)

INNMELDTE SAKER

Nye lover for Bardu hund etter pålegg fra NKK. Se eget vedlegg.
 Avstemning med kvalifisert flertall (2/3 flertall).

