
ÅRSMØTE BARDU HUND 
Dato/tid: 18.februar 2022 kl 1830 

Sted: Pensjonisthuset Setermoen 
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1. ÅPNING AV ÅRSMØTET VED LEDER 
➢ Velkomst 

➢ Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. VALG AV MØTEFUNKSJONÆRER 
➢ Møteleder og sekretær 

➢ 2 protokollunderskrivere 

3. ÅRSMELDING 2021 
Klubben har pr 31.desember 2021 105 betalende medlemmer, dette er en betydelig økning fra 

tidligere år. Økningen vises i regnskapet og æren må tilskrives de medlemmer som står på for å skape 

aktivitet for hundeeiere i vår region og gjør det attraktivt å være medlem i klubben vår. 

På tross av Korona har vi hatt et aktivt år i klubben, høyere aktivitet enn vi turte håpe på, og vi har 

arrangert prøver og konkurranser som planlagt. Grunnet det forholdsvis høye aktivitetsnivået har vi 

en merinntekt i forhold til budsjettert. På den andre side har vi ikke klart å omsette alle planer for 

treningsbanen på Steilan. Dette i sum medfører et regnskap som avviker betydelig fra budsjett for 

2021, avviket må tilskrives utfordringer med å planlegge under pandemien og at høyere aktivitet har 

gitt mindre tid til å planlegge og gjennomføre vedlikehold. 

I det følgende oppsummeres året 2021 
 

Styrets sammensetning i 2021 har vært som følger: 
Styreverv;  

Leder:     Jens Ole Håkonsen 

Styremedlem:    Liv Haugen 

Styremedlem:    Hilde Eggen 

Styremedlem/kasserer   Elin Uhre 

Styremedlem:    Per Eirik Kristiansen 

1. vara-medlem:   Arild Martinussen 



2. vara-medlem:   Inger Rikardson 

 

Andre verv: 

Revisor:    Kyrre Halvorsen 

Web master:    Emma Nordberg 

Valgkomite:    Tone Kristiansen 

Valgkomite:    Emma Nordberg 

 

Treninger  
• Rally; Det har vært invitert til rally treninger igjennom hele året. Fra august fram til jul så ble 

det arrangert faste rallytreninger hver mandag kl. 18-19 fram til jul. Først på banen – og etter 

hvert i lokalene. Ansvarlige for de faste treningene gikk på rullering mellom Hilde, Tone, 

Emma, Gry og Per-Eirik. 

• Utstillingstrening, det har vært invitert til noen utstilling treninger ila våren 2021. 

• Agility: For agility så har det vært arrangert 2 temakvelder  (innendørs) og fellestreninger på 

banen.  

•  Valpetreff; Det har vært invitert til 4 valpetreff i 2021, alle innendørs.  

• Retriverjakt; Med Emma i spissen så har det vært invitert til retriverjakt.  

• Fellestreninger; det har vært invitert til sporadiske fellestreninger igjennom hele året.  

Prøver og stevner 

Blodsporsprøve  
I helgen som var (19-20 juni) så arrangerte Bardu Hund dobbel ordinær blodsporsprøve i Bekkebotn. 

Det var 11 ekvipasjer påmeldt, 4 i AK og 7 i EK. Av dommere så hadde vi Ståle Bakkemo (også NKK 

representant), Sindre Myrland og Svein-Erling Jakobsen. 

Rallyprøve  
Helgen 14-15 august så arrangerte Bardu Hund dobbel Rallylydighetsprøve. Vi hadde 59 deltagere 

lørdag og 60 søndag, dommer var Hege Fredriksen. Prøven ble arrangert for andre gang på NMK sitt 

omdåde.  

Det var 28 ulike raser + blandingsraser som gikk prøve i helgen. Største rasen var Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever med hele 14 hunder hver dag. 

Rally Regions-mester i Nord 
Under rallyprøve helgen så hadde Bardu Hund æren av å få kåre Regions-mester i Nord. Vinneren her 

ble Maria Holm Erntsen med Isla Worklingland, vi gratulerer! 

Uoffisiell Rally prøve 
Søndag 23.10 arrangerte Bardu Hund en uoffisiell rallyprøve for medlemmer. Roger Fredriksen var 

dommer. Det var 10 hunder påmeldt og vi hadde startende i alle klasser, inkludert rekrutt. Raser som 

deltok var Storpuddel (1) Cairn terriere (3) Curly Coated (2), Euraiser (1), Koiker (1). En veldig fin dag 

med mange fine løp, pølsespising, kake og kaffe, premieutdeling og inspirasjon til mer trening. 

Kurs 

Mars 
Grunnferdighets/Momentkurs avlyst / Valp og unghund kurs avlyst – Covid-19 



Juni 
Nybegynnerkurs i rallylydighet. Kurset vart over 3 kvelder, instruktør var Roger Fredriksen. 

Oktober 
Grunnferdighets/Momentkurs avlyst pga få påmeldte.  

September 
11 – 12 september Hundevis hos oss og kjørte både valpe- og unghundskurs. Hele 16 hunder var 

påmeldt. 

Vi leide Steilia Alpinsenter for å ha stor nok plass til folket for teori/lunsj innendørs, samt til hundene 

utendørs. 

Dugnad og sosiale aktiviteter 

Mai 
Bardu Hund flyttet ut av lokalene på Bardu Servicesenter den 22 mai 2021. Dugnad hvor Emma og 

Per-Eirik tømte hallen og kjørte utstyret tilbake til banen, mens Gry, Hilde og Tone vasket. 

Juni 

• Bardu Hund har ansvar for merking av løypa til Brudesløret, Tihumpen, Holtet og Istindaksla 

• Tømming søppelsekker på turstien ved A10 

• Blodsporlotteri 

August 
Det ble arrangert en bildekonkurranse hvor medlemmer av Bardu Hund kunne legge opp sine bilder 

av hunden sin. Den med flest likes ble så valgt til å være facebook-gruppen sitt gruppebilde for en tid 

fremover. Det kom inn flere bilder - og de 2 som fikk flest likes var: Hector ved vannet, fotograf Gry 

Elstad og Lykke med en liten barnål i munnen, fotograf: Tone Kristiansen 

Bildet som kom på tredje plass ihht mest likte bilder, var bilde ‘Samantha’ tatt av Arild Martinussen. 

Flott bilde som passer veldig godt som heading bilde på Bardu Hund-bloggen.  



 
 

September 
Det ble sendt ut medlemsinfo til klubbens medlemmer pr epost, se her 

Oktober 
I oktober så ryddes det på treningsbanen 

Flytting av utstyr og klargjøring av lokalene 

Desember 
Julegrøt ble også i år avlyst pga Covid-19. 

Sponsorer 
• Sponsorer under Rallyprøven var: Eukanuba, Agria, Dyrlegen i Bardu, Vofsa og Art by SiHei.  

 
 

• Sponsorer under Blodsporsprøven var Veterinærsenteret Midt Troms, Art by SiHei. 

 
 

• Coop Ekstra Setermoen sponset håndsprit til begge våre prøver.  

 

 

Leie av lokaler 
Bardu Hund leide innendørs treningslokaler i Bardu Senteret fra 1 januar til ut mai 2021. Ny 

leieavtale er inngått fra 1. oktober 2021 (frem til april 2022) 

Fastavtaler høst/vinter 2021 har fordelt seg slik 

Oktober  7 

November 11 

http://www.barduhund.com/wp-content/uploads/2021/09/Bardu-Hund_sept2021.pdf
https://www.eukanuba.no/
https://www.agria.no/?msclkid=177f3164c6191445aa48509d42770ef8
https://www.facebook.com/DyrlegeniBardu
https://www.vofsa.no/
https://www.facebook.com/artbysihei
http://www.veterinærsenteret.no/
https://www.facebook.com/artbysihei
https://coop.no/butikker/extra/setermoen-1986/


Desember  10 

 

Lokalene har blitt brukt både til fellestreninger, uoffisiell konkurranse, temakvelder, valpetreff og 

egentrening.  

Det har i 2021 vært (minst) to vannlekkasjer i lokalene i 2021, 26 februar og 17 november. 

Gjentakende vannlekkasjer og Covid-19 har bidratt til at det har vært utfordrende å holde aktiviteten 

oppe.  

Investeringer 
Det er installert ny LED flombelysning på treningsbanen på Steilan. Planlagt gruslegging av banen er 

utsatt til 2022, dette gjelder også andre reparasjoner og vedlikehold på banen. Klubben har fått 

sponset grus av  

Salg 
Vi har solgt en eldre tunell og det gamle lengdehopp hinderet. Vi la også ut de gamle Rallyskilt 

holderne for salg men disse ble ikke solgt, 

Det ble også salg av 1 premie rosetter og mellomtittel rosetter under Rallylydighets helgen.  

Handlingsplan 2022 
Vi viderefører i hovedsak handlingsplan fra 2021 men håper på normalisering etter pandemien.   

 

Prøver 

• Rallylydighet Dobbelprøve 27-28 august 

• Blodsporsprøve Ordinær 3-4 September 

Kurs 

• Rally Nybegynner & Videregående kurs (januar) 

• Valp & Unghund kurs vår 2022 

• Valp & Unghund kurs høst 2022 

Treninger 

• Koordinerte treninger etter ønske og initiativ fra medlemmene. Annonseres på Bardu Hund 

sin FB gruppe.  

Lokaler 

• Vi tilstreber å få til subsidiert innendørs treningsfasiliteter på vinteren med egenbetaling for 

medlemmer, enten fast avtale eller pr besøk. 

Treningsbanen 

• Vedlikehold, male boder og få fikset gjerdene rundt 

• Nytt underlag 

• Reparere boder og gjerder ved behov 

Sosialt 

• Grilling på banen 

• Markering av hundens dag 

• Julegrøt 

• Fellesturer /utflukter 



• Temakvelder 

Dugnad  

• Merking av turløyper 

• Vedlikehold av banen, fjerne søppel, klippe gress og rydding 

• Vinterlokalene, vaske, rydde, bære søppel, flytte inn og ut. 

 

4. REGNSKAP 2021 

 



 



5. BUDSJETT 2022 
 

  



6. VALG 

Valgkomiteens innstilling 
 

Styret 

Leder    På valg  Jens Håkonsen  Jens Håkonsen 

Nestleder 2 år   På valg   Hilde Eggen  Per Eirik Kristiansen 

Styremedlem 2 år  På valg   Liv Haugen  Liv Haugen   

Styremedlem 2 år  ikke på valg Per-Eirik Kristiansen Hilde Eggen 

Styremedlem   Ikke på valg Elin Uhre  Elin Uhre 

1 vara    På valg   Arild Martinussen Arild Martinussen 

2 vara    På valg  Inger Rikardson  Inger Rikardson 

 

Andre verv 

Revisor 1år   På valg  Kyrre Halvorsen Kyrre Halvorsen 

Webmaster 1 år  På valg  Emma Nordberg Emma Nordberg 

Leder valgkomite 1 år  På valg   Tone Kristiansen Tone Kristiansen 

Medlem valgkomite 1 år På valg  Emma Nordberg Emma Nordberg 

 

7. Medlemskontingent 2022 

Kontingenten til klubben bestemmes på dette møtet. Styrets forslag er å ikke endre kontingent for 

2022. 

8. Innmeldte saker 

Det er ikke meldt inn saker til årsmøtet. 


