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ÅPNING/AGENDA 
1. Åpning

 Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møtefunksjonærer

 Møteleder og sekretær
 2 protokollunderskrivere
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7. Medlemskontingent 2020
8. Innmeldte saker

VALG AV MØTEFUNKSJONÆRER 
 Møteleder og sekretær
 2 protokollunderskrivere



ÅRSMELDING 2019 
Styrets sammensetning 

Styreverv:  

Leder 1år:   Jens Ole Håkonsen  

Styremedlem 2år:   Anette Samuelsen (sluttet) 

Styremedlem 2år:   Hilde Eggen  

Styremedlem/kasserer 2år: Elin Uhre  

Styremedlem 2år:   Gry Elstad  

Varamedlem 1år:   Arild Martinussen  

Varamedlem 1år:   Annie Ch. Håkonsen  

Revisor 1år:   Kyrre Halvorsen  

Web master 1år:   Emma Nordberg  

Valgkomite 1år:   Tone Kristiansen  

Valgkomite 1år:   Liv Haugen 

Aktiviteter 2019: 

Det har igjen vært et år med høy aktivitet og mange tilbud for hund og fører. Klubben har ved bruk av 
leide lokaler gjennom vinteren, bruk av klubbens bane i sommerhalvåret og gjennom stevner og 
konkurranser demonstrert klubbens soliditet, kompetanse og drivkraft. Dette til glede for alle 
medlemmer og for andre hundeeiere som ønsker å være med for å dele gleden i aktivitet som 
fremmer samvær og utvikling i forholdet mellom hund og eier. Jeg håper og tror at vi er i ferd med å 
etablere oss som en attraktiv klubb for både hundeeiere og kursholdere.  

Klubben har gjennom det høye aktivitetsnivået tjent penger som igjen danner grunnlag for mer 
aktivitet og utvikling. Både kurs, konkurranser og stevner bidrar i kassa, takk til alle dere som 
planlegger og gjennomfører disse og en spesiell takk til de av våre medlemmer som stiller opp som 
instruktører.  

Noe av våre midler går til leie av lokaler gjennom vinteren slik at de som ønsker det kan opprettholde 
aktivitetsnivå gjennom vinterhalvåret, det er viktig for klubben at vinteraktiviteten er subsidiert slik 
at de som bruker lokalene kan betale en fornuftig pris for å bruke disse. De fleste av vinterbrukere er 
også personer som står for den største delen av inntektene til klubben gjennom den aktivitet de 
initierer.  

Vi har gjennom 2019 leid lokaler i Sikkes blomster i vår og på høsten har vi leid andre lokaler i samme 
bygg hos utleier Bardu senter. Lokalene som vi har leid denne vinteren har ikke vært tilfredsstillende 
med hensyn til at det har vært betydelige problemer med vannlekkasjer som har medført at vi i 
perioder ikke har kunnet bruke lokalene og det har skapt merarbeid for de som har brukt hallen. 
Fleksibilitet fra utleier gjorde likevel at planlagt aktivitet kunne gjennomføres. 



Det har gjennom året kommet flere innspill fra medlemmer om at vi bør gjøre noe med banen på 
Steilan slik at den er bedre tilpasset aktivitetene vi har på banen og at spesielt bakken er i en stand 
slik at hunder får et godt underlag å løpe på. Det har også vært andre utbedringsbehov for banen, 
styret anbefaler derfor at vi i kommende periode setter av en betydelig del av våre midler til å ruste 
opp. For å være relevant arrangør av stevner og konkurranser og for å bytte ut utslitt materiell har 
styret også lagt inn i budsjettforslaget innkjøp av utstyr. 
 
Prøver og stevner skal spre interesse og skape 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 2019, ordinær blodspor og rally lydighet og ett kombinert 
Agility/Agility hopp stevne. Både stevner og prøver er gjennomført på en utmerket måte. Vi har ikke 
bedt om å gjennomføre agility stevne i 2020 men fra 2021 vil vi igjen søke å gjennomføre dette. 
 
Det er i 2019 gjennomført 4 styremøter i tillegg til årsmøtet. Det har også vært gjennomført møter i 
forbindelse med stevner og konkurranse. 
 
Vi har hatt følgende aktiviteter og ønsker å kunne tilby tilsvarende aktiviteter i 2020:  

Treninger  
• Agility 
• Utstilling 
• Passeringstrening 
• Retrieverjakt 
• Nosework 
• Rally og LP 
• Blodspor  
• Felles/sosialiseringstrening 

Prøver og stevner 
• Juni, Dobbel ordinær Blodsporsprøve 
• August, dobbel Rallylydighetsprøve 
• August, dobbel Agility/Agility hopp stevne 

KURS 
• Mars, Fri ved fot/Lineføringskurs, instruktør Ann Kristin Pedersen 
• April, Valp og unghunds-kurs, instruktører fra Hundevis 
• Mai, Temakveld Rallylydighet med Roger Fredriksen 
• Oktober, Lær å lese din hund med Peder Zeiner Christiansen 
• November, Valp og unghunds-kurs, instruktører fra Hundevis 

Dugnad og sosiale aktiviteter 
• Januar  Flytte ut av «Bakeriet» 
• Januar  Kjøpe-bytte-selge-dag 
• Februar Flytte inn i «Sikke» lokalene 
• Mai  Første tømme søppelbøtter Toftaker tursti 
• Mai  Flytte ut av «Sikke» lokalene, utstyr tilbake til bane 
• Mai  Merking av turløyper 
• Juni   Blodsporslotteri 
• Juni   Dugnader på banen, koste stein og (forsøk på) utbedring av ag utstyr 
• Oktober Tømme søppelbøtter Toftakter tursti 
• Oktober Flytte inn i «Fogden» lokalene 



• Oktober Henting og legging av nye matter til lokalene 
• Desember  Julegrøt 

Sponsorer 
Premier til Rallydighet prøven ble sponset av Dyrlegen i Bardu og dommerkoppene fra SiHei.  

Premier til Agility stevnet ble sponset av Norsk dyrehelse, Canelana, Fish4dogs, Vom – og 
dommerkoppene fra SiHei. 

REGNSKAP 
Se eget vedlegg. 

BUDSJETT 2020 
Se eget vedlegg 

VALG 
Følgende forslag er levert av valgkomiteen: 
 
Leder 1 år   Jens Ole Håkonsen 
Styremedlem 2 år  Liv Haugen 
Styremedlem 2 år  Hilde Eggen 
Styremedlem 2 år  Elin Uhre (ikke på valg) 
Styremedlem 2 år  Gry Elstad (Ikke på valg) 
Varamedlem 1 år  Arild Martinussen 
Varamedlem 1 år  Annie Ch Håkonsen 
Revisor 1 år   Kyrre Halvorsen 
Webmaster 1 år  Emma Nordberg 
Valgkomite 1 år  Tone Kristiansen 
Valgkomite 1 år  Emma Nordberg 
 

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 
Følgende saker fremkommer av budsjett for 2020: 

 Opprustning av treningsbane 
 Innkjøp av diverse utstyr 









Bud. Regn. Bud.

2019 2019 2020

101 Medlemskontingent 25 000,00 25 750,00 25 000,00

102 Salg av klubbeffekter 700,00 0,00 700,00

103 Annet salg/utleie/kafe 15 000,00 14 489,97 10 000,00

104 Tørkerull 0,00 1 230,01 0,00

105 Kursavgift 45 000,00 104 700,09 45 000,00 *

106 Loddsalg 1 500,00 1 100,00 1 500,00

107 Renteinntekter 50,00 94,00 50,00

108 Andre inntekter sponsor/dugnad 0,00 1 500,00 0,00

109 Inntekt årsmøte/medlemsmøter 1 500,00 2 125,00 1 500,00

110 Kulturmidler og grasrotandel 7 000,00 8 774,13 7 000,00

116 Konkurranser 70 000,00 61 607,98 45 000,00

117 Momskompensasjon 10 000,00 11 937,00 10 000,00

Inntekter 175 750,00 233 308,20 145 750,00

203 Annet salg/utleie 0,00 519,00 0,00

204 Tørkerull 0,00 0,00 0,00

205 Utgifter kurs, 30 000,00 64 645,64 45 000,00 *

206 Kostnader årsmøte og gaver 5 000,00 4 527,00 5 000,00

207 Styre- og medlemsmøter 1 000,00 1 556,54 1 000,00207 Styre- og medlemsmøter 1 000,00 1 556,54 1 000,00

208 Kontorutgifter 2 000,00 0,00 2 000,00

209 Utgifter blogg 900,00 846,25 900,00

210 Kjøp av klubbeffekter 0,00 0,00 0,00

211 Renteutgifter og gebyr 1 200,00 1 194,18 1 200,00

212 Leie av lokaler 60 000,00 49 544,00 60 000,00

213 Investeringer / agilityutstyr / andre utgifter 12 000,00 2 177,35 17 000,00

214 Opprusting treningsbanen 15 000,00 11 649,00 65 000,00

215 Drift treningsbanen/hall 11 000,00 9 032,84 11 000,00

216 Konkurranser 30 000,00 23 204,75 20 000,00

Utgifter 168 100,00 168 896,55 228 100,00

Resultat 7 650,00 64 411,65 -82 350,00
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