ÅRSBERETNING ELVERUM HUNDEKLUBB 2015.
1. Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Erik H Østbakken
Ole Jonny Grongan
Stian Øien
Lillann Nerem Petlund
Per Inge Holsen
Britt Agnarsdatter
Marianne Sollie Warø

Valgkomite:
Varamedlem:

Tone Andresen
Roar Bærø
Arild Schjølberg

Revisor:

Elisabeth Østbakken

2. Møtevirksomhet
Det er avholdt 8 styremøter.

3. Medlemmer
Det er registrert 183 medlemmer inkl. 2 æresmedlemmer

4. Økonomi
Årsregnskap legges frem på årsmøtet.
Nytt budsjett for 2016 legges frem på årsmøtet.

5. Klubbens øvrige aktiviteter
Det har vært mandagstrening på klubben i stort sett samme periode som skolen
har vært i gang. Det ble arrangert sommeravslutning med grilling og det var
juleavslutning med gløgg og pepperkaker.
Klubbens instruktører har i en turnus stilt opp på mandagstreningene gjennom
året.
Det har vært avholdt mange brukshundstevner med både kveldsstevner og
helgestevner.
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21. april ble det arrangert kl D kveldsstevne i Spor i NBF-programmet med 7
deltagere, vinner ble Inger Helene Sørli med Agildes Treasure Aphrodite og
med opprykk til Kl C.
7. mai ble det arrangert kl C stevne i Spor i NBF-programmet med 5 deltagere.
Vinner ble Else Helene Feet med Border Collie og opprykk til Kl B
28. mai ble det arrangert kl B stevne i Spor i NBF-programmet med 7 deltagere.
Vinner ble Anne Herøy med Australsk Kelpie og opprykk til Kl A.
6 og 7.juni ble det avholdt dobbeltstevne i kl A. Det var 8 deltagere begge
dager, og det ble også delt ut 1 Cert begge dager.
Vinner den 6. juni ble Anita Helgesen med Border Collie og Cert-poeng.
Vinner den 7. juni ble Monica Tegler med Border Collie og Cert-poeng
19 og 20.september ble det avholdt dobbeltstevne i kl C og B.
Første dagen var det 9 deltagere i kl C hvor 4 fikk opprykk. Det var 6 deltagere i
kl B hvor 2 fikk opprykk. Vinner Kl B var Ted Nilsen med Golden Retriever.
Vinner Kl C var Anne Britt Aanestad med Schæfer.
Andre dagen var det 7 deltagere i kl C. Her vant Marion Becker med Schæfer.
Inger Helene Sørli ble nr 2.
Det var 7 deltagere i kl B. Wenche Sandtangen vant med Flatcoated Retriever.
12.oktober ble det avholdt klubbmesterskap i Lp 2015, og klubbmester ble
Inger Helene Sørli og Ylja med 186,5 poeng.

Klubben tok på seg dugnad med å plukke søppel langs RV 2 fra
rundkjøringen ved brua til Østerhaug samt fylkesvei 553 og 554.

6. Kurs
Første halvår 2015 ble følgende kurs avholdt:
- Agility for nybegynnere
7 deltagere
- Agility for viderekomne
4 deltagere
- Appellmerkekurs
9 deltagere
- Valpekurs
10 deltagere
Andre halvår 2015 ble disse kurs avholdt:
- Agility nybegynnere
6 deltagere
- Agility viderekomne
8 deltagere
- Valpekurs I
37 deltagere (33 hunder)
- Valpekurs II
12 deltagere
Forts side 3.
Elverum Hundeklubb

Postboks 255
2402 Elverum

Org. Nr: 993 405 302
Bankkonto: 1822 17 93974

E-post: post@elverumhundeklubb.no
www.elverumhundeklubb.no

Kurs forts.

Side 3.

I alt har 93 deltagere vært gjennom kurs i regi av Elverum Hundeklubb i 2015.
Alle kurs blir registrert i Studieforbundet Natur og Miljø. Dette for at klubben skal
få litt ekstra økonomisk støtte Forutsetningen for dette er at kursopplegget
følger en kursplan som er godkjent av Studieforbundet.
Styret vil med dette rette en stor takk til alle instruktører som har stilt opp i
forbindelse med de avholdte kurs samt deltagelse på mandagstreningene
gjennom året.
7. Utstyr til klubben.
Klubben har siste år kjøpt inn noen nye hindere til spesielt agilitygruppen.
Noen av hindrene ble laget hos ELVIS etter tegninger som er godkjent av NKK.
Dessverre ble ikke resultatet helt bra. For at vi skal få hindere som kan benyttes
til konkurranser blir det nødvendig å kjøpe inn fra en utstyrsforretning som
leverer agilityhindere. Disse hindere er relativt dyre, men ser vi kostnaden over
tid, vil vi kunne tjene hindrene inn igjen dersom vi avholder offisielle stevner. Det
pleier å være mange deltagere på agilitystevner og klubben kan derfor tjene
pengene inn igjen. Agilitygruppen har nå fått mange deltagere og flere står for
tur til å bli med og derfor tror vi i styret at det er riktig å melde inn et eller to
offisielle stevner innen agility i 2018 som er første mulighet fordi innmelding av
slike stevner må skje innen 31. januar året før stevnet skal avholdes.
Dermed har gruppen ytterligere to år til å trene og forberede seg til slike
arrangementer.
Agilitygruppen har vært aktive med å arrangere kurs og to uoffisielle stevner
med mange deltagere. De har også avholdt klubbmesterskap med Heidi Bøhler
Iversen som vinner. Agilitygruppen har for øvrig vedlagt en egen årsmelding.
Det har også vært trent en del Rallylydighet og Smeller. Dette er aktiviteter som
i noen grad kan utføres innendørs og en mindre gruppe er i gang med dette.
Lydighetsgruppen har ikke vært like aktiv, men vi håper at det også vil være
flere som kan tenke seg å trene mer lydighet og kanskje begynne å konkurrere
innen LP.
Vi har fra nyttår 2016 hatt to grupper som uttrykte ønske om å få mulighet til å
trene innendørs i perioden mellom nyttår og påske.
I Tor Løkkens lokaler etter Bjølseth Caravan på Jømna ble det anledning til å
leie seg inn for en pris av kr 250,- pr time. Agility- og bruksgruppen hoppet på
dette og leier der onsdager og torsdager. Gruppene betaler selv en del av
leiekostnaden, mens klubben har sponset med kr 2.500,- for hver av gruppene.
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I tillegg vil klubben leie plass for et appellmerkekurs og et valpekurs. Kursprisen
vil dekke inn kostnaden for lokalleie i disse tilfeller.
Klubbens engasjement på den økonomiske siden for de to grupper som trener
der i dag ses på som en prøve. Vi må evaluere omstendighetene omkring dette
og se hvordan mulighetene for innetrening kan løses for neste sesong. Det er
antagelig ønskelig at flere grupper også bør få tilgang.

Elverum Hundeklubb for styret
Erik H Østbakken
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